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RESUMO 

 

Com o desenvolvimento histórico da sociedade a partir do modo de produção capitalista, 

devido à retirada dos recursos naturais, cresceram sem precedentes os impactos ambientais, 

por isso foi necessário reinventar os mecanismos de produção, principalmente os de produção 

energética, visto que, com a crise do petróleo, iniciaram-se pesquisas sobre outras fontes de 

energias, como as renováveis. É nesse contexto que a energia eólica surge como alternativa de 

energia limpa e menos poluente no Brasil, com ênfase na região Nordeste.  Essa energia vem 

sendo bastante utilizada por seu potencial eólico. No entanto, a implantação desses parques 

causa, muitas vezes, impactos ambientais e sociais, principalmente em comunidades 

tradicionais, que veem seus territórios serem invadidos. Portanto, a presente pesquisa tem 

como objetivo analisar os impactos socioambientais na comunidade Queimadas a partir da 

implantação dos parques eólicos no planalto da Ibiapaba, nos municípios de Tianguá e 

Ubajara, estado do Ceará. A pesquisa também se dedicou a fazer uma reflexão crítica dos 

processos de instalação que tiveram como consequência diversos conflitos socioambientais. 

Além disso, dissertou-se, no trabalho em tela, sobre a ação do Estado e o não cumprimento de 

normas ambientais, com o diagnóstico na comunidade. A área da pesquisa é de 282 km² e 

corresponde ao reverso do planalto da Ibiapaba, com altitudes variando de 600 m a 790 m. 

Adotou-se como base metodológica uma vertente da ciência geográfica socioambiental que 

está aliada às novas discussões sobre a temática ambiental e ao pensamento e conhecimento 

geográfico. Nesse sentido, procura-se adentrar nas ideias que compõem o conceito de 

comunidade fazendo uma abordagem dos aspectos socioambientais e pensando a comunidade 

enquanto locus de formação e construção dos sujeitos no que tange a questões como liberdade 

e segurança (ao mesmo tempo relacionais e excludentes), conflitos, dentre outros processos 

subjetivos e concretos. Para a realização da caracterização da área fez-se uma análise dos 

elementos geoambientais (geologia, geomorfologia, clima e recursos hídricos, solos e 

vegetação). Utilizou-se como apoio, para o mapeamento temático na escala de 1:70.000, as 

cartas matriciais da SUDENE. Ademais, empregou-se como ferramenta básica o 

sensoriamento remoto por meio do processamento digital de imagens de satélites Landsat 8.  

Posteriormente, foram feitas pesquisas de campo na comunidade, onde foram realizadas 

entrevistas, rodas de conversas, práticas de desenho, exibição de vídeos e aplicação de 

questionários. Constatou-se, em campo, impactos socioambientais advindos da implantação 

do Complexo Eólico Tianguá.  Nessa perspectiva, buscou-se subsídios para ajudar na defesa 

dos territórios tradicionais, discutindo temas como equidade e justiça ambiental. Compreende-

se, portanto, que a implantação do Complexo Eólico Tianguá está alterando o modo de vida 

da comunidade Queimadas e gerando conflitos territoriais, assim como provocando 

degradação dos sistemas ambientais.   

 

Palavras-chave: Análise Socioambiental. Energia Eólica. Conflitos Territoriais. 
 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

 

With the historical development of society from the capitalist mode of production, due to 

resources of natural resources, environmental impacts were unprecedented, so it was 

necessary to reinvent production‘s  mechanisms, especially the energy production, since the 

crisis of oil, research has begun another energy sources such as renewables. for this context, 

the wind energy emerges as an alternative of clean and less polluting energy in Brazil, with an 

emphasis on the Northeast region. This energy has been widely used for its wind potential. 

However, parks deployment often causes environmental and social impacts, especially in 

traditional communities, where their territories are invaded. Therefore, the present research 

has the objective of analyzing the socio-environmental impacts in the Queimadas community 

from the implantation of the wind farms in the Ibiapaba plateau, in the municipalities of 

Tianguá and Ubajara, state of Ceará. The research is also dedicated to make a critical review 

of the installation processes that have as a consequence several socio-environmental conflicts. 

It was spoke also about the state's actions and non-compliance with environmental standards, 

with a diagnosis in the community. The research area is 282 km² and corresponds to the 

reverse of the Ibiapaba's mount, with altitudes varying from 600 m to 790 m. Has been 

adopted, as a methodological basis, a socio environmental geographical science strand, which 

is allied to the new discussions on environmental issues and geographic knowledge. From 

this, the seek to enter into the ideas that make up the concept of community by approaching 

socio-environmental aspects and thinking of a community as a 'place' of formation and 

construction of the excluding, conflicts, among other subjective and concrete processes. To 

make the characterization of the area, the geoenvironmental elements were analyzed (geology, 

geomorphology, climate and water resources, soils and vegetation). The thematic mapping in 

the scale of 1: 70,000 was used as support, SUDENE matrix charts. So, it was used as a basic 

tool through the remote sensing in the digital processing of Landsat 8 satellite pictures and 

SRTM radar pictures. After that, it was made field survey in the community, where were 

made interviews, conversational wheels, drawing practices, videos and questionnaires. It was 

verified, in the field, socioenvironmental impacts resulting from the implementation of the 

Tianguá Wind Complex. From this perspective, it was sought subsidies to help defend 

traditional territories, discussing issues such as equity and environmental justice. It is 

understood, therefore, that the implementation of the Tianguá Wind Complex is changing the 

way of life of the Queimadas community  and generating territorial conflicts, as well as 

causing degradation of the environmental systems. 

Keywords: Socio-environmental analysis. Wind Energy. Territorial Conflicts. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

As problemáticas relacionadas à questão ambiental, tanto em escala local quanto 

global, estão relacionadas à crise na contemporaneidade, em virtude dos impactos 

socioambientais crescentes gerados pelo modo de produção capitalista.  

A crise que caracterizou o final do século XX e o começo do novo milênio é de 

vertente econômica, social e política. Além disso, pela primeira vez na história, o grau de 

integração em que se encontra a humanidade alcança níveis nunca antes experimentados pelas 

culturas humanas.  

Nessa conjuntura, novos processos expropriatórios vêm sendo criados e impostos ao 

conjunto da vida social. Tais processos incidem sobre as mais diversas áreas, inclusive 

desmontando legislações ambientais e trabalhistas (HARVEY, 2004). 

Com isso, no contexto da sociedade contemporânea, os diversos tipos de 

desenvolvimento tecnológico proporcionaram a ampliação do mercado global numa escala 

sem precedentes, potencializando os desequilíbrios ambientais frente à inserção de novos 

padrões de consumo. 

Segundo Ross (2014), as revoluções técnico-científicas que aconteceram desde a 

descoberta da máquina a vapor, a criação do fax e computadores etc. transformaram a 

sociedade e o modo de exploração dos recursos naturais.  

Tais processos levam à progressiva privatização dos recursos naturais e à concentração 

de riqueza gerada a partir de sua exploração, trazendo em seu bojo uma racionalidade cultural 

das práticas produtivas que são fundadas na especialização, na homogeneização da natureza e 

na maximização do benefício econômico — que se traduz, de forma direta, na sua exploração 

em ritmo crescente (LEFF, 2000)
1
.  

No Brasil, os reflexos da crise ambiental surgiram com a inserção do país na economia 

globalizada, com a exploração da reserva de recursos naturais para subsidiar as necessidades 

das atividades produtivas vinculadas à reprodução ampliada do capital em escala global. 

Porém, as discussões sobre questões ambientais partiram de movimentos sociais e ecológicos, 

os quais subsidiaram o debate sobre mudanças necessárias.  

As disputas explicitam-se na emergência contemporânea dos conflitos ambientais, os 

quais são caracterizados pela luta entre grupos sociais pautados em contextos e lógicas 

                                                           
1
 LEFF, Enrique. Ler também, o livro Saber Ambiental para a compreensão, na qual o autor aborda novos 

paradigmas como: racionalidade ambiental, democracia participativa e desenvolvimento sustentável.  



16 
 

 
 

diferentes (ACSELARD, 2004)
2
. De um lado, imperam práticas baseadas no valor de uso dos 

recursos naturais capazes de conjugar o ritmo de produção aos limites ecológicos, gerando 

uma sustentabilidade desse processo; de outro, preponderam relações baseadas no valor de 

troca que visam capitalizar a natureza e a cultura como forma de produção de riqueza e 

obtenção de lucro. Nesse contexto, as práticas interferem na possibilidade de implementação, 

de expropriações se diversificam e intensificam, o choque entre as distintas formas de 

reprodução social das condições de existência implica na disputa pelo usufruto do território e 

recursos nele contidos. A eclosão e a ampliação destes conflitos reforçam o caráter 

contraditório do sistema capitalista hegemônico, evidenciando outras fragilidades inerentes ao 

processo de reprodução do capital. 

De acordo com Souza (2000), o Nordeste vem passando, desde a década de 1990, por 

um recrudescimento significativo da sua economia. Desse modo, o modelo de 

desenvolvimento regional acaba por conduzir a uma exploração dos recursos naturais que está 

para além da capacidade de suporte dos sistemas ambientais, levando à degradação da 

biodiversidade, dos recursos hídricos e dos solos. 

Seguindo Meireles (2008), é importante considerar que o Ceará é um dos estados 

brasileiros que na última década vem se destacando pelo volume de investimentos oriundos 

dessa cadeia produtiva. Tais investimentos são feitos tanto de grupos nacionais como 

transnacionais e alteram a realidade social, econômica e ambiental dos territórios onde são 

instalados os parques eólicos.  

Diante desse contexto, o governo federal lançou um programa para a criação de fontes 

de energia renováveis
3
, a fim de ampliar e diversificar sua matriz energética, o Programa de 

Incentivo às Fontes Alternativas (PROINFA). Dentro dessa diversificação, a energia eólica 

apresenta-se como uma novidade, constituindo-se numa nova dinâmica produtiva, econômica 

e de ocupação dos territórios. Meireles (2008) explica que a instalação desses 

empreendimentos de produção de energia eólica estabelece novas formas de relações sociais
4
 

e de uso e ocupação territorial, impondo processos novos de interação, mas também de 

potencial conflito e tensão entre os diversos atores sociais envolvidos nesta nova dinâmica de 

produção energética. Entre os atores sociais que convivem nas áreas dos parques eólicos, 

                                                           
2
 ACSELRAD, Henri. O autor do livro As práticas espaciais e o campo dos conflitos ambientais. Na referida 

obra, que destaca os conflitos ambientais no Brasil, como suporte teórico para a pesquisa em tela.  
3
 PROINFA. Criado pela Lei nº 10.438/2002. Tem objetivo de aumentar a participação de fontes alternativas 

renováveis (pequenas centrais hidrelétricas, usinas eólicas e empreendimentos termelétricos a biomassa) na 

produção de energia elétrica. 
4
 Ver: ARAÚJO, Júlio César Holanda. As tramas da implementação da energia eólica na zona costeira do 

Ceará: - legitimação e contestação da ―energia limpa‖. Dissertação.  
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destacam-se os seguintes: (a) as populações nativas e/ou tradicionais — pescadores, posseiros, 

agricultores, assentados e quilombolas; (b) as instituições estatais que operam, diretas e 

indiretamente, no território; e (c) as corporações dos capitais estatal, privado nacional e 

transnacional, que são responsáveis diretos pela implantação dos parques eólicos. 

Neste cenário de relações complexas que envolvem a expansão crescente do 

desenvolvimento da energia eólica no mundo e nos contextos nacional, regional e local, a 

presente pesquisa busca entender como se apresenta essa expansão eólica na perspectiva local, 

no contexto específico do Ceará, nos municípios de Tianguá e Ubajara, em uma comunidade 

chamada Queimadas
5
. Entende-se que o estudo em tela poderá trazer uma compreensão das 

relações que envolvem a inserção dos parques eólicos em territórios cuja dimensão dos 

impactos socioambientais não é plenamente conhecida. 

Isto posto, a presente pretende responder a seguinte problemática: como o discurso de 

energia limpa e sustentável e as condições de vulnerabilidade confrontam-se a partir da 

instalação dos parques eólicos? 

Tendo como orientação a problemática apresentada, o objetivo geral desta dissertação 

é analisar os impactos socioambientais advindos da instalação do parque eólico (Complexo 

Tianguá) na serra da Ibiapaba, nos municípios de Ubajara e Tianguá (Mapa 1).  

Assim, os objetivos específicos e as hipóteses que conduzem esse trabalho são: 

 

a) identificar como o discurso de energia limpa e sustentável é apresentado; 

b) caracterizar os impactos socioambientais decorrentes da instalação;  

c) elaborar um Diagnóstico Ambiental da área em estudo a partir da proposta 

Sistêmica (TGS); 

d) realizar estudo de caso na Comunidade Queimadas, com o intuito de relacionar 

os impactos da energia eólica e as situações de vulnerabilidade e de risco 

socioambiental; e 

e) elaborar uma proposta baseada na equidade e na justiça ambiental para futuras 

instalações dos parques eólicas na Ibiapaba (atividades de diálogos e práticas com 

a comunidade).  

Levantamos as seguintes hipóteses: 

                                                           
5
 O nome Queimadas, segundo moradores, refere-se à prática primitiva da agricultura de limpeza do terreno para 

o cultivo de plantações ou formação de pastos, com uso do fogo. 
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a) apesar de ser considerada uma energia renovável, os parques eólicos na serra 

da Ibiapaba estão modificando os territórios locais, ou seja, a instalação e a 

operação não cumpriram os programas de controle ambiental;  

b) a complexidade do empreendimento contribui para o desconhecimento dos 

impactos socioambientais na sua totalidade, gerando conflitos territoriais na 

comunidade envolvida; e 

c) por meio de atividades de mobilização e práticas dentro na comunidade, é 

possível o manejo e o empoderamento da comunidade.  

Postos esses aspectos, segue a estrutura da dissertação, a qual está organizada em sete 

capítulos. No primeiro capítulo consta a parte introdutória, que faz a problematização da 

pesquisa e apresenta seus objetivos e hipóteses.  

No segundo capítulo,  ―Referencial teórico e metodológico‖, foram apresentadas as 

abordagens teóricas e os procedimentos técnicos e operacionais da pesquisa, trazendo 

algumas considerações sobre a energia eólica no Brasil e Nordeste, assim como discutindo a 

crescente instalação de Parques da Zona Costeira ao Planalto da Ibiapaba.  

O terceiro capítulo, intitulado ―O diagnóstico ambiental da área do complexo‖, 

apresenta uma análise dos elementos físico-ambientais, caracterizando os elementos naturais 

(geologia, geomorfologia, clima, recursos hídricos, solos e vegetação). Para tanto, elaborou-se 

mapas temáticos que retratam a distribuição espacial dos componentes. Para uma melhor 

compreensão da análise integrada de tais elementos, elaborou-se um perfil longitudinal da 

área.  

O quarto capítulo, ―Abordagem socioambiental‖, faz um breve histórico da 

Comunidade Queimadas, expondo o perfil econômico e os aspectos sociais da comunidade.  

O quinto capítulo, ―Implantação dos parques eólicos no Planalto da Ibiapaba‖, traz 

conceitos e discussão sobre o Licenciamento Ambiental, as políticas de incentivo fiscal e o 

conjunto de estratégias empresariais dentro da comunidade atingida, na tentativa de adquirir 

um olhar crítico sobre a instalação do parque eólico. Ademais, o referido capítulo traz 

conceitos de justiça ambiental e equidade.  

No sexto capítulo, ―Proposta locacionais: modelo de parques eólicos baseados na 

equidade‖, faz-se uma discussão da comunidade a partir de atividades de mobilização 

relacionadas à chegada de Parques da Ibiapaba, com práticas e diálogos sobre a instalação do 

empreendimento.   
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Por fim, as ―Considerações finais‖ apresentam propostas mitigadoras para os 

principais impactos diagnosticados.  
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Mapa 1: Mapa de localização do Complexo Eólico de Tianguá 

 

    

 

 

        Fonte: PAIVA, 2017. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO E METODOLÓGICO 

 

O levantamento bibliográfico tem como finalidade a construção de um arcabouço 

teórico-metodológico que possibilite produzir informações relevantes para subsidiar e gerar 

diretrizes para a consolidação dos objetivos da pesquisa. O fluxograma abaixo auxilia no 

entendimento dos processos da pesquisa. 
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2.1 CIÊNCIA GEOGRÁFICA NO CENÁRIO DAS QUESTÕES AMBIENTAIS 

 

―[...] abordar a relação sociedade/natureza na ótica dos 

fenômenos sociais. A perspectiva específica dessa visão 

é tomar essa relação não como interface de dois 

domínios, mas observar como a sociedade se articula 

(em sua lógica e dinâmica própria) para se apropriar e 

submeter a natureza.‖ (MORAES, 1994, p. 90). 

 

A problemática ambiental é pertinente à geografia porque, desde a geografia clássica, 

essa ciência tem como objeto de estudo a relação entre o homem e o meio, entendendo-se o 

meio como sinônimo de natureza. O homem, ao mesmo tempo em que é considerado um 

―ser‖ natural‖, é oposto à natureza, promovendo profundas mudanças. 

Portanto, conforme salienta Suertegaray (2006, p. 97),  

 

Pensar o meio ambiente em geografia é considerar a relação natureza x sociedade 

uma conjunção complexa e conflituosa, que resulta do longo processo de 

socialização da natureza pelo homem. A natureza, portanto, vem sendo subordinada 

através da intensificação da produção, vivida nas últimas décadas.  

 

Essa subordinação
6
 está relacionada ao desenvolvimento técnico-científico, o qual, 

segundo Suertegaray (2006, p. 95), ―[...] resultou não só em formas, mas também e 

principalmente em novos processos, ou processos de qualidade diferente dos reconhecidos 

como naturais. [...]. Da mesma forma que se intensificam problemas resultantes da 

subordinação, há necessidade de redimensioná-los‖.  

Refletir sobre a questão ambiental na ciência geográfica significa ir além dos discursos 

repetitivos, ou seja, pressupõe pensá-los como se nos deparássemos com essas problemáticas 

pela primeira vez, tomando-as como ―coisas‖ a serem estudadas, a fim de desmistificar os 

discursos ideológicos.  

Conforme Suertegaray (2002), a ciência geográfica, nos âmbitos epistemológico e 

metodológico, analisa os recursos naturais aliados à sociedade. O atual modelo de 

desenvolvimento tem o desafio de interpretar os fenômenos da Natureza diante de atividades 

socioeconômicas, já que o objetivo da geografia é estudar essas relações para buscar 

compreender as diferentes transformações socioespaciais.  

Vale ressaltar que a questão ambiental passou a integrar a pauta mundial 

contemporânea.  Hobsbawm (1995) cita com a emergência da primeira Revolução Industrial 

                                                           
6
 SUERTEGARAY, Dirce Maria Antunes. In: SILVA, José Borzachiello da; LIMA, Luiz Cruz; DANTAS, 

Eustógio Wanderley Correia. (Orgs). A problemática ambiental, 2006. 
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no século XVIII, a configuração da escala mundo ensejada pelo capital e o fenômeno do 

processo de urbanização capitalista dentre outros processos. Desde então, muitos foram os 

grupos preocupados com as problemáticas atualmente consideradas como ―ambientais‖, que, 

em verdade, são questões oriundas da contradição fundamental do modo de produção 

capitalista – forças produtivas x relações de produção.  

Então, nas décadas de 1960 e 1970, os problemas ambientais se tornaram ―questão 

ambiental‖. A pergunta que persiste é: por quê? A resposta, certamente, passará pela análise 

da crise da fase fordista/keynesiana do capitalismo e suas derivações: a crise do Estado, do 

mercado, do planejamento, dos investimentos, da acumulação de riqueza, da ciência, dos 

modos de vida e de sentir, enfim, dos paradigmas em geral. 

Segundo Harvey (1992, p. 15-20), ―A partir dos anos 70 começaram as transformações 

na qualidade da vida urbana e na ‗estrutura do sentimento‘, provocadas pela monotonia do 

modernismo universal e pelo declínio das verdades eternas, imutáveis e absolutas 

preconizadas pelo racionalismo‖. 

De acordo com Leff (2010), as práticas produtivas dependentes do meio ambiente e 

da estrutura social das diversas culturas determinaram diferentes formas de produzir, assim 

como também determinaram práticas particulares de assimilação social da Natureza e da 

transformação do meio.  

 Suertegaray (2002) afirma que os temas ambientais geram várias interpretações, e 

que estas são utilizadas em meio às mudanças globais que acontecem desde a Revolução 

Industrial até os tempos atuais. Com isso a autora refere-se a novas concepções na construção 

do conhecimento científico, dando viabilidade a abordagens teóricas. A Natureza passa a ser 

vista a partir de novos olhares científicos.  

Grangeiro
7
 (2012) afirma que a participação da sociedade no meio ambiente 

modifica os ecossistemas que a compõem, provocando, em maior ou menor escala, 

aprofundamento, modificações na dinâmica e estruturação desses sistemas naturais. Essa 

interação sociedade/natureza, por si, já faz de um meio ambiente um ambiente, isto é, não 

mais somente um produto da história geoecológica da Terra, mas também um produto social e 

historicamente determinado, um ambiente humano.  

A Geografia, vista durante anos como a ciência de síntese, tem mostrado sua 

importância para a sociedade, destacando a necessidade de análises direcionadas ao contexto 

                                                           
7
 Ver Cláudia Maria Magalhães Grangeiro. Fragmento retirado da tese Meio ambiente litorâneo e urbanização: o 

ambiente produzido na costa leste da cidade de Fortaleza – Ceará (2012).  
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ambiental. Tal ciência deixa evidente que a estrutura social determina, na maioria das vezes, a 

alteração dos ambientes, cabendo aos pesquisadores buscar alternativas menos impactantes 

para a não degradação do meio ambiente.  

Portanto, afirma Suertegaray (2006), o aumento excessivo do uso da Natureza 

promove uma dependência que a autora trata como ―duplo sentido‖: de um lado tem-se a 

subordinação que degrada e aniquila; de outro, a subordinação que recria e reinventa a 

Natureza. 

Desta maneira, as questões ambientais possuem um novo significado, o qual passa 

pelos modos de produção atribuídos ao modelo de desenvolvimento pautado na exploração 

dos recursos naturais. Faz-se necessário, então, discutir as bases conceituais, incorporando 

discussões que busquem explicar a atual situação ambiental, considerando tanto as 

abordagens direcionadas aos componentes naturais quanto as intervenções socioeconômicas 

exercidas na área. 

 

2.2 GEOGRAFIA FÍSICA E OS ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS  

 

Segundo o professor Antônio Carlos Colangel
8
,  

 

A Geografia Física é uma parte integrada das ciências da terra pela razão de ser um 

assunto intrínseco a ela. Os homens não dominam a natureza simplesmente por que 

eles não podem mudar suas leis. O ‗sistema natural da superfície terrestre‘ trabalha 

estritamente sob estas leis e os processos podem não incluir o homem (2004, p. 2). 

 

O paradigma mecanicista predominante no século XIX, das séries causais isoláveis e 

do tratamento por partes, mostrou-se insuficiente para atender aos problemas teóricos, 

especialmente nas ciências biossociais, assim como aos problemas práticos propostos pela 

moderna tecnologia. Nesse contexto, a interpretação integrada da natureza exige visões mais 

abrangentes que escapam da óptica reducionista; o todo deve ser considerado como sendo 

algo mais que a simples soma das partes e a fragmentação do objeto implica num 

obscurecimento das relações de interdependência entre as partes de um todo (BRANCO, 

1989)
9
.  

                                                           
8
 Professor Doutor do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo.  

9
 Samuel Murgel Branco é Professor Titular de Ecologia Aplicada da Universidade de São Paulo e Professor 

Honorário da Universidade Nacional do Peru. Possui estudos sobre energia, meio ambiente e ecossistemas.  
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É com base nisso que surge a concepção sistêmica. Nesse contexto, a Teoria Geral dos 

Sistemas (TGS)
10

 influenciou vários segmentos do conhecimento científico, entre eles a 

Geografia Física. Esta abordagem tem seus primórdios na Escola Alemã de Alexander Von 

Humboldt, no século dezenove, cujo objetivo era conhecer a complexidade do meio e a 

interdependência entre os componentes da paisagem. Vale ressaltar que, entre as disciplinas 

da ciência geográfica, a geomorfologia teve papel de destaque na aplicação da abordagem 

sistêmica em suas pesquisas.  

 

É necessário estudar não somente partes e processos isoladamente, mas também 

resolver os decisivos problemas encontrados na organização e na ordem que os 

unifica, resultante da interação dinâmica das partes, tornando o comportamento das 

partes diferentes quando estudado isoladamente e quando tratado no todo 

(BERTALANFFY, 1973, p. 53). 

 

Alicerçado na formulação supracitada, revela a sensibilidade em relação ao 

esgotamento e às limitações dos esquemas metodológicos da ciência clássica, entendendo a 

necessidade do estudo integrado dos fenômenos em detrimento de uma óptica separativa e 

reducionista, visto que até meados da década de 1970 os estudos geográficos relacionados à 

natureza realizaram procedimentos descritivos e setorizados que não atendiam de forma 

satisfatória à análise dos meios naturais e de sua atual realidade ambiental.  

Com a inserção da TGS na Geografia Física, surge o conceito de geossistema, 

concebido entre os muros da Escola Soviética no ano de 1962, por Viktor Sotchava
11

. Tal 

conceito foi extraído de uma atmosfera propícia às especulações sistêmicas.  

 

É uma classe particular de sistemas dirigidos, sendo o espaço terrestre de todas as 

dimensões, onde os componentes individuais da natureza se encontram numa 

relação sistêmica uns com os outros e, com uma determinada integridade, interatuam 

com a esfera cósmica e com a sociedade humana (SOTCHAVA, 1978, p. 6). 
 

O mesmo autor afirma que o ―Geossistema inclui todos os elementos da paisagem 

como um modelo global, territorial e dinâmico, aplicável a qualquer paisagem concreta‖ 

(1978, p.7). Portanto, o geossistema é o ―[...] potencial ecológico de determinado espaço no 

qual há uma exploração biológica, podendo influir fatores sociais e econômicos na estrutura e 

expressão espacial‖ (1978, p.7). Desta maneira, o autor classificou as paisagens em três 

                                                           
10

 A Teoria Geral dos Sistemas (TGS) foi apresentada em caráter inaugural no seminário filosófico em Chicago, 

no ano de 1937, pelo biólogo Ludwig von Bertalanffy.  
11

 Foi um geógrafo e geobotânico russo que trabalhou como cientista da paisagem (landchaftoved) e foi fundador 

da Escola de Geografia da Sibéria, tendo proposto a teoria do geossistema como uma reformulação das teorias 

da paisagem de Lev S. Berg, Humboldt e Vasily Dokuchaev nas bases da Teoria Geral de Sistemas. 



27 
 

 
 

escalas de geossistemas: global ou terrestre, regional de grande extensão e topológico. 

Sotchava também propôs três conceitos: meio, onde vive o homem; natureza: que seria o 

natural, sem a intervenção do homem; e paisagem, que engloba o todo, o meio e a natureza. 

Verifica-se que, apesar de priorizar a análise do geossistema natural
12

, Sotchava 

(1978, p9.) considerava valores sociais e econômicos: ―[...] os geossistemas são fenômenos 

naturais, todavia os fatores econômicos e sociais, ao influenciarem sua estrutura e 

peculiaridades espaciais, devem ser tomados em consideração‖. Os ―táxons‖, ou níveis 

hierárquicos, não são definidos com precisão e deixam dúvidas quanto às escalas. Assim, ele 

definiu: Unidades homogêneas – geômeros (Topologia) e Unidades diferentes - geócoros 

(Corologia).  

 
As áreas homogêneas similares unem-se nas fácies, ainda também segundo o 

princípio da homogeneidade. Daí para as generalizações, às classes superiores vão se 

superpondo (grupos e classes de fácies, geomas, etc.) até formarem em sua 

totalidade a classificação da fileira dos geômeros.  (SOTCHAVA, 1978, p. 6-9). 

 

Ao gosto do pensamento geográfico soviético, Troppmair
13

(1983, 2001,2004) 

consideram o geossistema como um sistema natural complexo que sofre exploração biológica, 

ação na qual se inscreve o papel antrópico. Tal entendimento é assim justificado:  

 

[...] o Geossistema, que é um sistema natural mantém suas características naturais 

fundamentais como: horas de insolação, oscilação térmica reduzida pela influência da 

maritimidade, elevado teor de umidade do ar, alta pluviosidade, embasamento geológico, 

mosaico de solos, água do solo com grande excesso anual e proximidade da superfície, 

hidrografia meândrica, formações vegetais típicas como mangue, jundu, restinga ou mata 

tropical, mesmo que estas formações sejam apenas alguns restos ou testemunhos 

(TROPPMAIR, 2004, p. 51).  

 

O biogeógrafo brasileiro aponta que ―A estrutura, as inter-relações e a dinâmica que 

ocorrem em determinada área formando um Geossistema, dão a feição, a fisionomia daquele 

espaço, que é a própria paisagem vista como sistema, como unidade real e integrada‖ 

(TROPPMAIR, 2004, p. 9). O argumento prossegue prevendo que ―[...] paisagem é um fato 

                                                           
12

 Geossistema natural seria ainda, de acordo com Cavalcante e Rodrigues (1998), sinônimo do conceito de 

"Paisagem Natural" ou "Paisagem Antropo-Natural". Em condições normais, deve-se estudar, não os 

componentes da natureza, mas as conexões entre eles; não se deve restringir à morfologia da paisagem e suas 

divisões, mas, de preferência, projetar-se para o estudo de sua dinâmica, estrutura funcional, conexões etc. 
13

 Propõe para o estado de São Paulo um conjunto de geossistemas materializados em áreas de extensões 

relativamente grandes em sua maioria, situadas numa ordem de centenas e mesmo milhares de quilômetros, 

unidades de grandezas estas que, na visão do autor, podem ser transpostas nas dimensões territoriais 

brasileiras, e que, subdivididas em subconjuntos, formam mosaicos que podem ser compreendidos como 

geofácies. 

 



28 
 

 
 

concreto, um termo fundamental e de importante significado para a geografia, pois a paisagem 

é a própria fisionomia do geossistema‖.  

Para Bertrand (1971)
14

, estudar uma paisagem é, antes de tudo, apresentar um 

problema de método, e, tomando a paisagem como unidade sistêmica, o melhor método de 

análise é o sistêmico. Bertrand (1971) explica que a delimitação da escala é etapa fundamental 

no estudo da paisagem, que pode, assim, ser classificada segundo seus níveis têmporo-

espaciais, a saber: a) zona, b) domínio e c) região (unidades superiores), tendo o geossistema, 

geofácie, geotopo (unidades inferiores). O referido autor se baseia nas unidades taxonômicas 

de Jean Tricart
15

 para executar o estudo da paisagem, colocando o geossistema na quarta e 

quinta ordens de grandeza, as quais foram discernidas pelos autores supracitados e cujas áreas 

correspondem a medidas situadas entre algumas centenas e alguns km
2
: ―É nesta escala que se 

situa a maior parte dos fenômenos de interferência entre os elementos da paisagem e que 

evoluem as combinações dialéticas, as mais interessantes para o geógrafo‖ (BERTRAND, 

1971, p. 14). 

Outra abordagem dos estudos geossistêmico foi a de Monteiro (2000)
16

. O autor 

executou vários projetos de pesquisa, destacando-se o do Recôncavo Baiano (1983-1987), no 

qual buscou caracterizar a qualidade ambiental da região, sendo este um dos trabalhos 

pioneiros dessa temática no Brasil. Foi adotada uma divisão do tratamento geossistêmico em 

quatro etapas: análise que visa à integração das variáveis naturais e antrópicas; integração do 

usos e problemas em unidades homogêneas; síntese que assume o papel primordial na 

estrutura espacial, identificando o estado real de qualidade do ambiente; e aplicação do 

diagnóstico. Esse trabalho representou um avanço na pesquisa geossistêmica no Brasil, 

demonstrando que a análise integrada em geografia tem aplicação no estudo da qualidade 

ambiental. 

A abordagem ecodinâmica proposta por Tricart (1977) também representa uma 

importante possibilidade de aplicação do método sistêmico para o estudo da dinâmica das 

paisagens físicas, e assinala a importância dos geógrafos franceses do pós-guerra na 

construção de uma geomorfologia de orientação sistêmica.  

                                                           
14
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Souza (1998, 2000, 2009), adaptando as concepções teóricas de Tricart sobre 

Ecodinâmica das Paisagens e de Bertrand, traz grandes contribuições para a análise e a 

compartimentação do estado do Ceará.  

A esse respeito, Souza (2009, p. 26) afirma que 

 

Os sistemas ambientais tendem a representar um arranjo espacial decorrente da 

similaridade de relações entre os componentes naturais – de natureza geológica, 

geomorfológica, hidroclimática, pedológica e fitoecológica – materializando-se nos 

diferentes sistemas ambientais e padrões de paisagem. 

 

Portanto, as abordagens da teoria sistêmica necessitam sempre de novos instrumentos 

de análise para ampliação e avanço nos paradigmas.  

Destacamos as discussões levantadas por Edgard Morin
17

 acerca da estrutura e 

complexidade dos sistemas, assim como aquelas relacionadas à abordagem sistêmica como 

método de interpretação conjunta da realidade. Segundo Morin (1977), a noção de sistema 

está diasporizada. Para o autor, a teoria formulada por Ludwig von Bertalanffy é insuficiente 

para gerar uma reflexão sobre o próprio conceito de sistema. Segue-se a seguinte observação 

crítica: 

 

O sistema aparece como um conceito-apoio e, como tal, de Galileu até meados do 

nosso século, não foi estudado nem refletido. O termo ‗sistema‘ é uma palavra-

envelope; no seu sentido particular, adere totalmente à matéria que o constitui: 

portanto, é impossível conceber qualquer relação entre os diversos empregos da 

palavra ‗sistema‘: sistema solar, sistema atômico, sistema social; a heterogeneidade 

dos constituintes e dos princípios de organização entre sistemas estelares e sociais é 

de tal modo evidente e impressionante que aniquila qualquer possibilidade de unir as 

duas acepções do termo ‗sistema‘ (MORIN, 1977, p. 98). 

 

Tais estudos enquadram-se na perspectiva naturalista dos estudos ambientais. Dessa 

forma, os estudos integrados dos sistemas socioambientais vêm, ao longo do tempo, se 

estabelecendo como umas das formas mais completas e exitosas para o estudo das complexas 

relações inerentes à sociedade e à natureza, fazendo com que a metodologia sistêmica torne-se 

um dos principais instrumentos de interpretação da dinâmica da paisagem e de sua relação 

com a ação humana.  

2.2.1 Abordagem socioambiental  

 

                                                           
17
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Para ajudar a compreender a nossa pesquisa, é necessário fazer uma discussão do 

conceito de Geografia Socioambiental
18

 atrelado à comunidade.  

O debate tem crescido, e alguns autores têm avançado no sentido de buscar um maior 

entendimento sobre esses conceitos. A abordagem dos pressupostos da Geografia 

Socioambiental está ligada cujas reflexões correntes do pensamento geográfico, como forma 

de pensar e ver coisas no/do mundo, numa perspectiva que possibilita refletir e agir, inter-

relacionando sociedade e natureza, Geografia Física e Humana, homem e meio, dentre outras 

dicotomias. 

Identificamos na pesquisa a importância de trazer a comunidade para avaliar o nosso 

objeto de estudo: os parques eólicos e seus impactos, pensando a comunidade enquanto locus 

de formação e construção dos sujeitos no que se refere a questões como liberdade e 

segurança, ao mesmo tempo relacionais e excludentes. Levou-se em consideração, ainda, a 

estruturação de saberes, os relacionamentos interpessoais, os conflitos, dentre outros 

processos subjetivos e, ao mesmo tempo, concretos. 

Busca-se explicar a Geografia Socioambiental a partir do conceito de comunidade, por 

isso as reflexões devem, necessariamente, estar interligadas ao espaço de análise. Esta forma 

de pensar e perceber não só a Geografia, mas a própria vida — tentando ir além daquilo que 

salta aos olhos, no sentido de investigar não só os objetos, mas as suas relações e trocas —, 

fez com que se procurasse trabalhar este nó da imensa rede geográfica: a Geografia 

Socioambiental. O envolvimento da sociedade e da natureza nos estudos emanados de 

problemáticas ambientais — nos quais o natural e o social são concebidos como elementos de 

um único processo — resultou na construção de uma nova corrente do pensamento 

geográfico, aqui denominada Geografia Socioambiental.  

Mendonça (2001) explica que as problemáticas socioambientais, nas décadas recentes, 

têm suscitado preocupações e crescente interesse social, levando à problematização da relação 

entre sociedade e natureza. O autor afirma que ―Nesta corrente a problemática ambiental na 

geografia deixa de ser identificada apenas como ligada à geografia física e passa a ser 

geográfica‖ (MENDONÇA, 2001, p. 122).  

A incorporação da concepção humana — social, econômica, política e cultural — na 

abordagem ambiental tem se tornado um desafio para os pesquisadores, estudiosos, 

intelectuais, cientistas e ambientalistas que estão engajados em tais discussões.  
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 Esta abordagem diferenciada da Geografia pode ser mais bem explicada por Mendonça (2001, p. 113)a, que 
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Devido ao uso do termo socioambiental de forma ampla, tornou-se difícil e 

insuficiente falar de meio ambiente somente a partir da perspectiva da natureza, sobretudo ao 

se pensar na problemática da interação sociedade-natureza. Recorremos a Mendonça (2001, p. 

116) que em seu livro
19

, cita: ―O termo ‗sócio‘ aparece, então, conectado ao termo ‗ambiental‘ 

como forma de destacar o necessário envolvimento da sociedade enquanto sujeito, elemento, 

nó fundamental da rede de processos referentes à problemática ambiental contemporânea‖.  

Os pressupostos que permeiam a Geografia Socioambiental dialogam como lugares e 

comunidades de forma complexa, devido à nova configuração e aos desequilíbrios ambientais. 

Neste contexto, é preciso entender que as atuais gerações devem ser mobilizadas e levadas a 

perceber o mundo e os problemas ambientais causados  pela ações humanas têm relação 

sempre com o local. Tal perspectiva demanda um compromisso do pesquisador em trabalhar a 

comunidade partindo de uma visão complexa e dialética do mundo. Tal processo é complexo, 

por levar em consideração não somente as relações causais e de tensão no processo, mas 

também as interconectividades. É, em verdade, uma, visão dialética, por conter princípios que 

visam à equidade ambiental e planejamento ambiental.   

Outro autor que faz uso do conceito de Socioambiental é Leff 
20

, o qual traz a 

complexidade ambiental como uma nova racionalidade e um novo pensamento a respeito da 

produção do mundo embasado no conhecimento, na ciência e na tecnologia. Para ele, o 

ambiente é o espaço onde se articulam a natureza, a técnica e a cultura. ―A complexidade 

ambiental é definida como um processo de reconstrução de identidades resultante da 

hibridação entre o material e o simbólico; um campo formado por atores sociais que se 

mobilizam para fazer uso da natureza; uma nova cultura que possibilita a construção de novas 

visões e o surgimento de novas estratégias de produção sustentável e democracia 

participativa‖ (LEFF, 2003, p. 7-8).  

Abordar a identidade de uma comunidade na lógica da complexidade implica pensá-la 

fora da lógica formal, trazendo-a para um mundo constituído por uma diversidade de 

identidades, compondo formas diferenciadas do ser e entranhando sentidos coletivos do povo. 

―Na complexidade ambiental, a configuração das identidades e do ser surge como o 

posicionamento do indivíduo e de um povo no mundo; na formação de um ser que conduz 

estratégias de apropriação da natureza e a construção de mundos de vida variados‖ (LEFF, 

2003, p. 47). 
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Para trabalhar a comunidade em sua subjetividade, relações e processos, deve-se partir 

do lugar, ou seja, é preciso que se conheça a história e a espacialidade da mesma, procurando 

entender o que ali acontece. 

Callai (2005) relata a importância de se trabalhar o lugar em sua totalidade, como o 

espaço de vivência das pessoas-sujeitos de suas transformações. Ao abordar a não 

neutralidade do lugar, pensando-o como construção repleta de história e concretamente 

delimitada em um espaço e em um tempo, a autora afirma que o lugar não pode ser 

compreendido isoladamente. Sendo um espaço onde escrevemos a história de nossas vidas, o 

lugar é o palco onde se sucedem os fenômenos. Ele é também ator/autor, uma vez que oferece 

condições, põe limites, cria possibilidades. Dessa forma, não há como conceber o mundo de 

forma linear, estudando cada uma de suas partes separadamente (casa, rua, bairro, cidade, 

estado, país, continente) para depois juntá-las.  

No atual período histórico, o mundo é fragmentado pelo processo de globalização, o 

qual produz espaços da globalização, de forma que não existem espaços iguais. Pelo 

contrário, há os espaços homogeneizados e homogeneizantes, os hierarquizados e os 

hierarquizantes, os que dão ordens e os que as cumprem.  

De acordo com Straforini 
21

, o mundo não pode ser compreendido apenas como a 

soma de suas partes. Ele é a totalidade, espaços que só fazem sentido no conjunto da 

totalidade. Callai (2005) afirma que é necessário propor alternativas viáveis. Ademais, ela 

explica o conceito de mobilização ao afirmar que ―[...] mobilizar é pôr em movimento; 

mobilizar-se é pôr-se em movimento‖ (p.53). Seguindo a mesma linha de raciocínio, afirma: 

―Mobilizar é pôr recursos em movimento. Mobilizar-se é reunir suas forças, para fazer uso de 

si próprio como recurso‖ (p. 70).  

Neste contexto, pensar as questões socioambientais, levando-se em consideração as 

visões e os interesses distintos, não deve ser papel exclusivo das ciências; é preciso que a 

população afetada participe integralmente das ações e decisões por meio do diálogo de 

saberes, relatando conhecimentos e fatos imprescindíveis para a transformação da realidade.  

Dessa maneira, os conflitos ambientais, que implicam visões e interesses 

diferenciados e nos quais se inscrevem diferentes formas de saber e estratégias de 

poder no saber, não poderão anular-se, segurar-se e reintegrar-se dentro do campo 

próprio das ciências; sua compreensão demanda uma abertura do cerco das ciências 

para um diálogo de saberes (LEFF, 2000, p. 37). 
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Segundo Leff (2000), é importante mencionar que a interdisciplinaridade dos 

conhecimentos cotidianos constitui o elo de afirmação de que as transformações da natureza 

poderão ocorrer a partir do momento em que forem derrubadas as muralhas da diferença.  

Os processos que implicam um diálogo de saberes e as hibridizações entre ciência, 

tecnologia e saberes só poderão ser compreendidos e desembaraçados a partir da 

interdisciplinaridade. Não a interdisciplinaridade como prática teórico-metodológica, mas 

como um conjunto de práticas sociais que intervêm na construção do ambiente como um real 

complexo. Uma interdisciplinaridade ambiental definida como o campo de relações entre 

natureza e sociedade, entre ciências naturais e ciências sociais.  

Entendemos que a área de nossa pesquisa é importante definir que Geografia é uma 

das inúmeras ciências que abordam a temática socioambiental e que, na medida do possível, 

tem procurado equacionar as questões naturais e atuação do homem. Mas é preciso que se 

sublinhe também, buscando uma salutar compreensão da problemática, que os grupos de 

pessoas que atuam devam ser compostos de especialistas das mais diversas áreas do 

conhecimento, completados por representantes da sociedade organizada e dirigentes políticos 

(MENDONÇA, 2005). 

Nesse sentido, retomando as ideias de Mendonça (2005, p. 72), deve-se considerar 

que o tratamento do meio ambiente, não pode deixar de levar em consideração a visão do 

todo. Em outras palavras, numa relação dialética, essa discussão socioambiental é uma 

manifestação do geral, e precisa ser compreendida na interligação particular-geral-particular. 

Fazendo referência ao que foi abordado acima, tendo o objetivo que prosseguir com 

os outros conceitos e fatores que fundamentam a nossa pesquisa, cabe fazer, posteriormente, 

uma abordagem sobre a inserção de energia eólica no Brasil, questionando sobre como esse 

processo acarreta em conflitos ambientais dentro de comunidades atingidas. Além disso, 

analisa-se, no presente trabalho, como os instrumentos de legislação (AIA) fomentam a 

instalação e operação, prejudicando as comunidades. Com esse estudo, acredita-se que é 

possível avançar na discursão sobre a inserção da energia eólica no contexto brasileiro, 

nordestino e cearense.  

 

2.3 INSERÇÕES DA ENERGIA EÓLICA NA MATRIZ ELÉTRICA BRASILEIRA 

  

Segundo Porto-Gonçalves (2011), a sociedade moderna tem a energia como um dos 

seus principais elementos porque ela é necessária no processo de trabalho em que são criadas 
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mercadorias a partir dos recursos naturais, além de fornecer muitos serviços que utilizamos. A 

conversão da energia dos ventos em energia mecânica foi, primeiramente, explorada para 

utilização em propulsão de navios, moinhos de cereais, bombas de água e, na Idade Média, 

para mover a indústria de forjaria.  

No final do século XIX, quando o uso da energia elétrica começou a de desenvolver, 

as primeiras turbinas eólicas foram aplicadas na conversão de energia dos ventos diretamente 

em energia elétrica.  

O processo de industrialização mundial ocorreu de forma acelerada a fim de atender as 

necessidades de produção e consumo da sociedade, que se torna cada vez mais exigente. Esse 

processo, no entanto, ao mesmo tempo em que contribuiu para a evolução tecnológica, 

desrespeitou limites naturais, ocasionando a degradação ambiental.  

As experiências de estímulo ao mercado nos EUA, na Dinamarca e na Alemanha na 

década de 1990 e o aproveitamento da energia eólica como alternativa de geração de energia 

elétrica atingiram uma escala de contribuição mais significativa ao sistema elétrico, em 

termos de geração, eficiência e competitividade. 

Houve um crescente avanço tecnológico das indústrias do setor, que, estimuladas pela 

competição e políticas de incentivo governamentais, passaram a desenvolver-se com maior 

intensidade. Esse avanço tecnológico e o crescimento da produção em larga escala propiciou 

desenvolvimento de novas técnicas de construção dos aerogeradores, com tecnologias que 

aumentam a capacidade de geração das turbinas.  

Segundo Oliveira e Araújo (2005), esta ―natureza-recurso-energia‖ tem sido submetida 

a uma finalidade própria do capital, que é a acumulação da riqueza na sua forma abstrata. Esta 

concepção de energia como mercadoria, e não como um setor de infraestrutura com a 

presença ativa do Estado, já é aplicada efetivamente em diversos países.  

Um dos pressupostos fundamentais de todas as políticas energéticas deste século até os 

anos de 1980 era que a indústria da energia representava um setor de infraestrutura central 

para a economia e com peculiaridades – fortes economias de escala que frequentemente 

levavam a oligopólios e monopólios, intensidade em capital, longos prazos de maturação – 

que recomendavam tratamento especial e presença ativa do Estado. Esta visão passou a ser 

contestada com a ascensão de outra perspectiva (na academia e na política). A energia deveria 

ser vista como uma mercadoria igual às outras; como implicação, cessaria a justificação para 

uma política específica a Inglaterra chegou a extinguir o órgão responsável pela política 

energética.  
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Segundo Gannoum
22

 (2015), a energia eólica tem experimentado um exponencial e 

virtuoso crescimento no Brasil. De 2009 a 2014, nos treze leilões dos quais a fonte participou, 

foram contratados cerca de 14 GW em novos projetos. Tais projetos elevarão a capacidade 

eólica instalada no País em mais de 16 GW até 2019, quantidade 2,8 vezes maior do que a 

capacidade atual. 

Os fatores estruturais, de acordo com Gannoum (2015), estão somados a uma 

conjuntura internacional favorável e explicam a trajetória virtuosa da energia eólica no Brasil. 

Esta trajetória teve início com o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia 

Elétrica (PROINFA), instituído pela Lei nº 10.762, de 11 de novembro de 2003, e 

regulamentado pelo Decreto nº 5.025, de 30 de março de 2004. 

 Tal política trouxe o País a um patamar ímpar. Contrata-se, atualmente, energias 

renováveis não convencionais, sem necessidade de subsídios, como as tarifas e a política de 

investimento em energias renováveis muito utilizadas na União Europeia, que consiste na 

aplicação de tarifas diferenciadas para essas fontes.  

Para Gannoum (2015), o desenvolvimento tecnológico, principal fator de 

competitividade desta indústria, somado às especificidades dos ventos brasileiros, permitem 

uma vantagem comparativa única ao setor eólico brasileiro. Soma-se a este cenário o 

momento de crise internacional, com forte impacto nos anos 2009 a 2012, período em que o 

Brasil se tornou, junto com a China e Índia, um importante lócus de investimento para este 

setor, uma vez que Europa e EUA reduziram (e em alguns casos cortaram) seus investimentos 

em fontes renováveis subsidiadas.  

Segundo dados da ABBEólica
23

 (2017), o PROINFA colocou em marcha as políticas 

públicas destinadas a diversificar a matriz energética do país a partir de novas fontes de 

energia. Neste período, foram contratados projetos de empreendimentos eólicos. A aquisição 

se fez por meio de contratos de 20 anos firmados com a ELETROBRÁS.  

A execução do PROINFA sinalizou a atratividade para o investimento na indústria 

brasileira e trouxe melhor entendimento técnico sobre as plantas e o modo de produção e 

domínio da tecnologia. Tais investimentos consideraram as regras de financiamento para 
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conteúdo nacional, de cerca de 60%, somado a um estruturado modelo de financiamento e 

políticas regionais, o que permitiu, no médio prazo, que a indústria local praticasse preços 

competitivos. 

No que se refere ao PROINFA, vale destacar que o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico Social (BNDES) tem sido fundamental para a viabilização dos 

setores de infraestrutura, em especial para a indústria de energia eólica, uma vez que, nos 

contratos do PROINFA, foi adotado o modelo de Project Finance para viabilizar estes 

financiamentos. Esse modelo, devido ao elevado grau de sucesso, foi replicado nos projetos 

de geração e transmissão de energia no Novo Modelo do Setor Elétrico, implementado em 

2004. 

O ano de 2011 foi marcado pela consolidação da inserção da energia eólica na matriz 

energética brasileira, considerando a expressiva contratação nos leilões ocorridos naquele ano 

— no total, 2.905 MW. 

Apresentamos abaixo um gráfico que mostra a capacidade eólica instalada pelos 

maiores produtores de energia eólica do mundo. O Brasil possui um potencial instalado de 

2,75% na composição mundial, ficando explícito que os países da Ásia e Europa possuem 

maior desenvolvimento na produção dessa energia.  

 

Gráfico 1 - Capacidade eólica instalada mundialmente 

 

Fonte: ABEEólica, 2017. 
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De acordo com o gráfico, os países com maior destaque são: China, Alemanha e 

Estados Unidos. O Brasil ocupa a quarta posição em instalação, revelando o grande potencial 

eólico e a ascensão desse mercado. 

Segundo Alves (2006), com os projetos contratados nos últimos três anos, a 

capacidade instalada será quintuplicada. Assim, a energia eólica deverá contribuir para o 

desenvolvimento sustentável do país, avaliando seus avanços e capacidade de instalação. 

Segundo Meireles (2015), o Brasil, nesse contexto, vem realizando estudos desde a 

década de 1970 para a produção da energia eólica. Esses estudos revelam um grande 

potencial, principalmente nas áreas litorâneas do Nordeste, mais precisamente no Rio Grande 

do Norte e no Ceará.  

O gráfico abaixo faz referência à matriz energética brasileira, na qual a eólica ocupa 

7%, e a energia biomassa 9%. Já as fontes não renováveis ocupam as maiores proporções, 

com mais de 60%, se concentram nas hidrelétricas.  

Gráfico 2 - Matriz energética brasileira 

 
Fonte: ABBEólica, com adaptações da autora, 2017. 
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emissões de gases poluentes. Ao usar esses ―discursos‖, garante a permanência dessa fonte de 

energia.  

A partir daí, com a ideia de sustentabilidade, a busca por fontes não poluentes se 

insere em várias políticas e investimentos para a fixação de fontes renováveis. No entanto, 

nem sempre esses conceitos e normas são aplicados de maneira correta, não surtindo efeitos 

na preservação dos recursos naturais e levando a conflitos e devastação da natureza.   

Vimos que o uso de energias renováveis é importante pelo fator econômico, visto que 

utilização de recursos mais baratos para a produção de energia favorece a preservação do 

meio ambiente, pois a maioria faz uso de meios naturais, abundantes e reaproveitáveis, para a 

produção de energia elétrica.  

Neste contexto, as energias renováveis aparecem como alternativa para reduzir os 

efeitos dessa crise. Entretanto, é extremamente difícil prever se essas fontes podem ser 

capazes de substituir a energia fóssil em um futuro próximo. 

Segundo a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), que presta serviços ao Ministério 

de Minas e Energia (MME), o Balanço Energético Nacional, as perspectivas estão longe de 

ser animadoras. As previsões para 2030 apontam para um cenário tendencial em que o 

petróleo manterá uma participação de 35% da oferta energética mundial, enquanto o carvão 

mineral responderá por 22% e o gás natural por 25%. Por seu turno, as assim denominadas 

fontes renováveis – hidráulica, biomassa, solar, eólica, geotérmica –, que atualmente 

respondem por 12,7% da oferta energética mundial, poderão chegar a não mais do que 14% 

da oferta em 2030.  

Estima-se que o potencial eólico bruto mundial seja de ordem de 500.000 TWh/ano 

(terawatt-hora por ano), o que significa mais de 30 vezes o atual consumo mundial de 

eletricidade. Desse potencial, no mínimo 10% é teoricamente aproveitável, o que corresponde 

a cerca de quatro vezes o consumo mundial de eletricidade.  

Para a compreensão do desenvolvimento da energia eólica no Brasil e do grande 

avanço desta, mormente no Nordeste — já que os primeiros parques eólicos se concentram na 

zona costeira —, no próximo subcapitulo iremos abordar a questão da instalação e operação 

dos parques eólicos na referida região, principalmente no Ceará.   
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2.3.1 Nordeste: processo de instalação de parques eólicos 

 

Segundo Pinto (2003), a crise do petróleo gerou novas discussões acerca das 

mudanças e alterações no meio ambiente, o que levou a comunidade internacional a buscar 

novos meios de geração de energia.  

Nesse contexto, o Instituto de Aeronáutica e Espaço (IEA)
24

 explica que os estudos 

para a implantação não obtiveram êxito. Apesar dessa limitação, os estudos acabaram 

incentivando uma primeira avaliação do potencial eólico para a geração de energia elétrica na 

região Nordeste e culminaram no marco inicial da energia eólica no País, em 1981.  

Durante a década de 1980, os estudos para o desenvolvimento da energia eólica no 

Brasil estiveram concentrados nas medições anemométricas, sendo que no ano de 1992 foi 

instalada no País a primeira turbina eólica da América do Sul, no arquipélago de Fernando de 

Noronha (PE). Na época, essa turbina era responsável por até 10% da energia gerada no 

arquipélago. Isso representou uma grande economia de óleo diesel consumido na geração de 

energia elétrica, que até então era exclusivamente térmica. Já no a no de 2000, Noronha 

recebeu o segundo aerogerador.  

Segundo a Eletróbras
25

 (2011), devido o período de a sazonalidade, simulações foram 

feitas na região Nordeste do País tomando como referência o potencial de geração de energia 

elétrica a partir de turbinas eólicas instaladas na costa litorânea do estado do Ceará, bem como 

as vazões naturais do rio São Francisco, afluente no reservatório de Sobradinho.  

As análises desse estudo permitem considerar que a adoção da geração elétrica a partir 

de turbinas eólicas, no subsistema Nordeste. Com esses avanços, foi publicado em 2001 pela 

Eletrobrás o Atlas do Potencial Eólico Brasileiro, onde foi mostrado o percentual do potencial 

estimado de 143.000 MW. Foi mostrado, ainda, com o detalhamento do potencial elétrico em 

cada região do País, tendo como a região Nordeste uma das principais regiões para instalação 

devido seu potencial eólico.  

Segundo a ANEEL (2006), o Atlas do Potencial Eólico do estado da Bahia, com o 

novo modelo de 2013, e do Ceará em 2011, revela grande potencial para o desenvolvimento 

de parques eólicos. 

                                                           
24

 Iniciou projeção de turbinas eólicas em São José dos Campos, São Paulo. Os primeiros projetos não tiveram 

êxito devido à baixa qualidade e durabilidade dos materiais componentes. 
25

 A Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás) foi proposta em 1954 pelo então presidente Getúlio Vargas. 

O projeto enfrentou grande oposição e só foi aprovado após sete anos de tramitação no Congresso Nacional. 

Em 25 de abril de 1961, o presidente Jânio Quadros assinou a Lei 3.890-A, autorizando a União a constituir a 

Eletrobrás. A instalação da empresa ocorreu oficialmente no dia 11 de junho de 1962, em sessão solene do 

Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica (CNAEE), no Palácio Laranjeiras, no Rio de Janeiro.  
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A partir desses números, iniciaram-se as contratações e os inventivos para a instalação 

desses parques. No Brasil, a geração de energia elétrica através da energia eólica, no ano de 

2009, significava apenas 0,4% em relação às outras fontes de geração de energia.  

A ABBEeólica (2017) revela como esse quadro mudou nos estados do Brasil, 

chegando, atualmente, a mais de 400 parques eólicos, tendo o Nordeste como potencial, 

sobretudo as regiões do Rio Grande do Norte, Bahia e Ceará.  

Segundo Meireles
26

 (2011), o potencial eólico no Nordeste é uma importante 

alternativa para a produção de energia renovável para enfrentar as emissões de poluentes 

atmosféricos com a utilização de energia limpa. É uma excelente política ambiental para 

minimizar as consequências previstas pelo aquecimento global, perante as emissões de 

dióxido de carbono e poluentes relacionados à utilização de carvão mineral e outros 

combustíveis fósseis. Porém, é preciso considerar as consequências ambientais das usinas 

eólicas sobre os campos de dunas por meio da fragmentação dos sistemas ambientais 

provocada pelas obras de engenharia. Tomando como exemplo o litoral cearense, é preciso 

definir alternativas locacionais e ações adequadas para o planejamento de ambientes costeiros 

diante desta nova forma de geração de energia limpa. 

A geração de energia elétrica por meio de turbinas eólicas constitui uma alternativa 

para diversos níveis de demanda no País. As pequenas centrais podem suprir pequenas 

localidades distantes da rede, contribuindo para o processo de universalização do 

atendimento.  

Quanto às centrais de grande porte, estas têm potencial para atender uma significativa 

parcela do Sistema Interligado Nacional (SIN), com importantes ganhos, contribuindo para a 

redução da emissão pelas usinas térmicas e de poluentes atmosféricos, diminuindo a 

necessidade da construção de grandes reservatórios e reduzindo o risco gerado pela 

sazonalidade hidrológica. 

Durante as negociações, o governo federal, no ano de 2002, iniciou medidas para 

aumentar a participação das fontes alternativas renováveis complementares na produção 

nacional de eletricidade, e criou a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, alterada pela Lei nº 

10.762, de 11 de novembro de 2003, o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de 

Energia Elétrica (PROINFA), tendo como objetivo o aumento da participação da energia 

elétrica produzida por empreendimentos de Produtores Independentes Autônomos (PIA44), 

                                                           
26

 Professor Doutor Antônio Jeovah de Andrade Meireles, pioneiro na pesquisa sobre os impactos 

socioambientais referentes ao processo de instalação e operação de parques eólicos no Ceará. Um dos 

referenciais utilizados no artigo: Danos socioambientais originados pelas usinas eólicas nos campos de dunas 

do Nordeste brasileiro e critérios para definição de alternativas locacionais.  
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concebidos com base em fontes eólicas, Pequenas Centrais Hidroelétricas (PCHs) e biomassa. 

Esse programa foi referência para as ações do governo voltadas para o desenvolvimento de 

fontes renováveis de energia no Brasil.  

Gráfico 3 - Número de parques eólicos instalados 

 

Fonte: Adaptado de ABBEeólica, 2017, com adaptação autora. 

 

Os dados acima representam o quantitativo de parques eólicos instalados no Nordeste. 

O Rio Grande do Norte possui 125 parques; a Bahia, 73; e o Ceará e o Piauí têm mais de 30 

parques instalados. A previsão é que sejam instalados 503 parques até o final de 2018.   

Dessa forma, evidencia-se a necessidade de construir políticas públicas com o objetivo 

de ter crescimento mais de forma adequada, visto que esses empreendimentos de grande porte 

envolvem questões sociais e culturais. A produção de energia eólica é necessária, desde que 

preserve as funções e os serviços desses complexos sistemas naturais que combatem as 

consequências previstas pelo aquecimento global Painel Intergovernamental sobre Mudanças 

Climáticas (IPCC, 2007). 

Isto posto, iremos abordar a expansão dos parques eólicos no Nordeste, principalmente 

no estado do Ceará, assim como os problemas gerados por essa grande expansão em dez anos.  
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2.3.2 Parques eólicos da zona costeira cearense ao planalto da Ibiapaba: expansão dos 

empreendimentos de 2007 a 2017  

 

Segundo o Centro Brasileiro de Energia Eólica — CBEE (2003), os empreendimentos 

eólicos que operam no estado do Ceará apresentam surpreendente desempenho, aproveitando 

as vantagens da baixa rugosidade, constância dos ventos e condições morfológicas.  

O Ceará está entre as melhores regiões do mundo para o aproveitamento eólico, não 

apenas pelo potencial de ventos alísios, como também pela crescente demanda de energia, 

resultante de seu desenvolvimento econômico. 

Os primeiros parques eólicos estão localizados zona costeira, e não por acaso, pois a 

região é apontada pelo governo do estado como a principal região para investimentos no setor, 

pois corresponde a 52% do potencial de geração de energia eólica previstos para o estado, 

com aproximadamente 13,5 GW. Além da faixa litorânea, sugere-se outras duas regiões 

prioritárias, que são a plataforma continental, com capacidade instalada de aproximadamente 

9,2 GW para geração off-shore, na região serrana, com capacidade instalada de cerca de 3,5 

GW, principalmente na Serra da Ibiapaba, Vale do Jaguaribe e Chapada do Araripe. Há dias 

em que a energia eólica abastece mais de 60% do Nordeste e 12% do Brasil, segundo dados 

da ABBEólica (2017).  

Recorremos à definição de Morais (1996)
27

, que explica que a zona costeira compõe 

porção do território de extrema importância para a maioria dos países. Existe, por 

conseguinte, preocupações com o futuro dessa área, pautada principalmente no estado dos 

recursos naturais que a compõe e que são o suporte de vida e de oportunidades de 

desenvolvimento econômico para as sociedades costeiras. Isso se dá pelo fato de o litoral ser 

uma interface entre a terra, onde vive a população mundial, e o oceano, que sofre mudanças 

muito rapidamente.  

Dessa forma, as costas estão sob ameaça de uma variedade de impactos naturais e 

antropogênicos, tais como o clima e a mudança do nível do mar. A ocupação prioritária da 

zona costeira pode ser justificada pela caracterização elaborada por Moraes e Meireles
28

 

(1992), em decorrência das características socioeconômicas peculiares dessa região. 

                                                           
27

 MORAIS, J. O. Processos e impactos ambientais em zonas costeiras - Geologia do Planejamento Ambiental. 

Rev. Geol.,  V. 9, p. 191-242, Fortaleza, 1996. 
28

 MORAIS, J. O; MEIRELES, A. J. Evidências de variações relativas do nível do mar durante o Quaternário 

no litoral leste do Estado do Ceará. In: XXXVII Cong. Bras. Geologia, São Paulo, SP. Resumos Expandidos 

do XXXVII, v. 1. p. 71-73, São Paulo, 1992. 
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 Os autores definem as regiões litorâneas e costeiras do Brasil como ―zonas de 

múltiplos usos‖, que despertam os interesses de diferentes setores econômicos, por suas 

características naturais e econômicas, sendo possível encontrar em sua extensão diferentes 

formas de uso e ocupação do solo, como plantas industriais, segundas residências e 

urbanização, atividade portuária, turismo, criação de camarão em cativeiro (carcinicultura) e, 

mais recentemente, os parques de geração de energia eólica.  

Seguindo Meireles (2015), a maior parte dos projetos em construção no estado está 

concentrada na zona costeira, nos municípios de Acaraú e Trairi, com exceção de um a ser 

instalado na Serra da Ibiapaba, sendo este o primeiro projeto no estado fora da faixa litorânea. 

Ao observar os projetos já contratados pelos leilões da ANEEL, mas que ainda não tiveram as 

obras iniciadas, percebe-se que é mantido o padrão de ocupação na zona costeira, mas há 

também uma tendência de ―interiorização‖ dos projetos, com quatorze parques previstos para 

a Serra da Ibiapaba, nos municípios de Tianguá, Ibiapina e Ubajara.  

O mapa abaixo mostra, em amarelo, onde se localizam os principais parques eólicos 

do estado do Ceará e revela que a costa leste-oeste está tomada por esses empreendimentos.  

Os projetos já estão em operação nos municípios do planalto da Ibiapaba, e iremos 

abordar seus principais conceitos e diagnóstico ambiental no capítulo três, o qual mostra área 

de estudo com mapas temáticos e definições. 

Assim, abordamos que expansão e geração eólica, no contexto político-regulatório, 

estão previstas na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, portanto podem 

encontrar os instrumentos que fortalecem a ordenação político-regulatória em matéria 

energética que delimitam a concepção de Estado em relação à administração de alguns dos 

recursos energéticos da União, cuja utilização ou aproveitamento pode considerar-se mais 

intensivo tradicionalmente, pelos mesmos poderia atribuir certo caráter estratégico. 

A Constituição atribui caráter diferencial e categoriza como bens da União, entre 

outros, o potencial hidráulico no Brasil, que tem o seu espaço próprio na Constituição, a qual  

proclama que ―São bens da União os potenciais de energia hidráulica‖ (BRASIL, 1988). 

Os processos de instalação são efetivados de maneira rápida e desordenada no 

território. Por se aplicar a Constituição, é estabelecido um regime de competências quanto à 

exploração e à legislação com notável prevalência de poderes na esfera da União, quando 

reserva as seguintes faculdades no Art. 21: ―XII – a)explorar, diretamente ou mediante 

autorização, concessão ou permissão: b) os serviços e instalações de energia elétrica e o 
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aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação com os Estados onde se situam 

os potenciais hidro energéticos‖ (BRASIL, 1988).  

Observamos claramente o princípio da defesa do meio ambiente refletindo na ordem 

econômica, no que tange ao Art. 170, ordem econômica fundada na valorização do trabalho 

humano e na livre iniciativa e que tem por fim assegurar a todos uma existência digna, 

conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:  

 

[...] defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme 

o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e 

prestação; ii) O direito de viver num ambiente ecologicamente equilibrado foi 

consagrado à categoria de exigindo do legislador a relevância jurídica necessária e 

reconhecimento de atividades energéticas de baixo impacto ambiental que 

contribuam para este fim, na qual a energia eólica se firma.  Com isso estabelece os 

princípios que dão origem as práticas de desenvolvimento e asseguram a criação de 

maneiras de geração e comprimento de leis (BRASIL, 1988).  

 

 

Portanto, sob o ponto de vista ambiental, algumas restrições à implantação de usinas 

eólicas no Brasil devem ser assinaladas. Estima-se que a metade do potencial eólico da região 

Nordeste (75.000 MW, ou 144,3 TWh/ano) esteja localizado em Áreas de Preservação 

Permanente (APPs), em função da existência de dunas. A instalação das turbinas eólicas em 

torres impõe a necessidade da adoção de cuidados para evitar problemas decorrentes da 

fragilidade desses terrenos. Outra restrição deve-se ao impacto visual decorrente da presença 

dessas turbinas em áreas consagradas ao turismo. Ademais, deve-se considerar a necessidade 

de estudos prévios sobre as rotas de migração das aves, de forma a evitar que as turbinas 

eólicas sejam obstáculos aos movimentos migratórios das mesmas. 

Vimos que a lei é clara, porém o mapa da página 46 mostra a representação como se 

especializam os parques eólicos no estado do Ceará, do litoral ao planalto da Ibiapaba.  
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Mapa 2 - Localização dos parques eólicos no estado do Ceará 
 

 
Fonte: ADECE, com adaptações de Paiva (2017).
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2.3.2.1 Expansão dos parques eólicos e conflitos territoriais no Ceará  

 

Segundo Meireles (2008), a viabilização da implantação de parques eólicos no 

litoral cearense causa impactos ambientais em áreas de preservação permanente, 

privatizando as comunidades que vivem nesses locais.  

Portanto, é de extrema importância o uso de energias alternativas, contudo é 

necessário que elas sejam utilizadas de maneira adequada, sem causar impactos tanto 

nas áreas de preservação permanente como nas famílias que residem nesses locais. 

O principal ponto positivo é a utilização exclusivamente de vento na geração de 

energia, elemento abundante, inesgotável e limpo. Porém alguns aspectos não podem 

ser descartados na construção deste empreendimento, como os problemas sociais 

decorrentes da "invasão" proporcionada pela permanência de uma empresa nas 

comunidades onde irão construir os parques eólicos, posto que isso gera degradação e 

impactos aos sistemas ambientais.  

A destruição de sítios arqueológicos, o desrespeito às culturas e aos costumes 

dos povos locais, a limitação de acesso dos moradores e a exploração de mão de obra 

são problemas comuns enfrentados por comunidades que já possuem parques eólicos. 

 Como afirma Meireles (2008), a desconfiguração da paisagem natural com o 

surgimento de uma "tecnopaisagem" pode afugentar turistas e apreciadores das belezas 

locais, um dos principais atrativos da serra da Ibiapaba.  

Além disso, há o agravamento da erosão nessas áreas, já que são feitos cortes de 

taludes para o aterramento, sendo posteriormente feitas vias de acesso, intervenção nas 

rotas de aves migratórias, desmatamento de grandes áreas verdes e desequilíbrio na 

fauna nativa. 

 Nesse contexto, é possível verificar que, a partir de trabalhos de campo, a 

entrada dos parques eólicos no Nordeste, sobretudo no Ceará, tem se mostrado um 

atrativo pelo fato de se caracterizar enquanto energia alternativa renovável. 

De acordo com Meireles (2008), a utilização da energia eólica configura-se 

como uma importante alternativa para a geração de energia elétrica, sobretudo quando 

tratamos de mudanças climáticas e entendemos a necessidade de redução na emissão de 

gases de efeito estufa por parte do setor energético. Os impactos ambientais gerados 

estão relacionados, principalmente, ao impacto sobre a fauna e a flora. 
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O conjunto de impactos ambientais poderá interferir no controle da erosão, na 

dinâmica hidrostática, na disponibilidade de água doce, na supressão de habitats e na 

paisagem.  

A geração de eletricidade a partir da energia eólica tem-se mostrado válida e 

essencial para a sociedade, por constituir o aproveitamento de uma fonte renovável e 

apresentar a magnitude dos baixos impactos ambientais se comparados a outras fontes.  

Entretanto, os impactos ambientais decorrentes da implantação e da operação de 

uma usina eólica não podem ser negligenciados. É necessário realizar debates, a fim de 

verificar as necessidades das comunidades, sem prejudicar a produção de energia e a 

população.  

A partir dessas avaliações, acreditamos na importância de fundamentar a nossa 

pesquisa com estudos de casos, pesquisas e trabalhos de campo sobre as alterações 

ambientais e sociais depois da expansão dos parques eólicos no Brasil em escala 

regional e local, a fim de compreender como essa instalação no interior no Ceará, no 

planalto da Ibiapaba, está gerando nova configuração e conflitos territoriais.  

Abordaremos, no item 2.4, a Avaliação de Impactos Ambientais no que tange à geração 

e à instalação de parques eólicos. Acredita-se que isso ajudará a nossa proposta teórica, 

verificando os processos sobre o licenciamento dos parques eólicos.   

 

2.4 AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS (AIA) NA GERAÇÃO DE 

PARQUES EÓLICOS  

 

A avaliação de Impactos Ambientais se inicia a partir do Estudo de Impacto 

Ambiental (EIA) e outras modalidades de estudos ambientais pedidas pelos órgãos 

ambientais. Esses estudos fazem parte de um conjunto de atividades técnicas e 

científicas que geram o diagnóstico ambiental com o objetivo de identificar, prevenir e 

interpretar os possíveis impactos. 

Segundo Pimentel (1992), a AIA não é um instrumento de decisão, mas sim de 

fornecimento de subsídios para o processo de tomada de decisão. Tem a intenção de 

gerar informações por meio do exame sistemático das atividades do projeto. Isso 

permite maximizar os benefícios, considerando os fatores saúde, bem-estar humano e 

meio ambiente.  
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 De acordo com Verdum (1992), trata-se de um componente integrado no 

desenvolvimento de projeto e parte do processo de decisão, proporcionando 

retroalimentação contínua entre conclusões e concepção da proposta.  

Barbieri (2004), ao discorrer sobre esse tipo de avaliação na legislação brasileira, 

retoma a definição da AIA de acordo com o Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente (PNUMA), e afirma que problemas, conflitos e agressões ao meio ambiente 

devem ser vistos sob os seguintes pontos: danos à população, a empreendimentos 

vizinhos e ao meio físico e biológico, de tal forma que se garanta o tratamento dos 

efluentes em seu estágio preliminar de planejamento do projeto.  

A partir das afirmações acima, é possível compreender que esse processo tem 

mecanismos que são utilizados na Avaliação de Impactos Ambientais e necessitam da 

multidisciplinaridade exigida pelo tema, parâmetros que permitem a quantificação e os 

itens qualitativos e quantitativos. Desta forma, é necessário observar a importância 

desses parâmetros e as probabilidades de ocorrência de impactos, a fim de se obter 

dados. 

No Brasil, segundo Verdum (1992), a AIA surge por exigência de órgãos 

financiadores internacionais, sendo, posteriormente, incorporada como instrumento da 

política nacional do meio ambiente, no início da década de 1980. A sua legislação 

fundamenta-se nas leis dos Estados Unidos da América (EUA), primeiro país a exigi-la 

para projetos, programas e atividades do governo, isto já no final dos anos 1960, como 

recurso de planejamento para prevenir impactos ao meio ambiente. Importa ressaltar 

que a aplicação prática da legislação da AIA, no Brasil, prioriza o licenciamento de 

projetos, à semelhança da abordagem francesa, surgida nos meados dos anos 1970. 

A legislação brasileira vincula a utilização da AIA aos sistemas de licenciamento 

de órgãos estaduais de controle ambiental para atividades poluidoras ou mitigadoras do 

meio ambiente.  

O quadro abaixo mostra essas etapas: 
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Quadro 1- Etapas para construção dos empreendimentos 

Licença Prévia (LP) 

É utilizada na fase preliminar do projeto, contendo 

requisitos básicos para localização, instalação e 

operação, observando-se os planos municipais, 

estaduais e federais de uso do solo. 

Licença de Instalação (LI) 

Autoriza o início da implantação de acordo com as 

especificações constantes no projeto executivo 

aprovado.  

Licença de Operação (LO) 

Autoriza, após verificação, o início das atividades 

licenciadas e o funcionamento de seus equipamentos de 

controle de poluição. 

  Fonte: Elaboração da autora, 2017. 

 

Nos Estudos de Impactos Ambienteis (EIA) e Relatórios de Impactos 

Ambientais (RIMAs), que geram a AIA para os licenciamentos exigidos pela resolução 

001/86, do CONAMA29, três setores são estudados e enfocados por equipes 

multidisciplinares, objetivando obter o cenário daquele momento, a fim de que se possa 

construir um programa que controle o uso múltiplo dos recursos naturais envolvidos. O 

quadro abaixo sintetiza essas informações. 

 

Quadro 2 - Etapas para Construção dos AIA 

Meio Físico 

Estuda a climatologia, qualidade do ar, o ruído, a 

geologia, a geomorfologia, os recursos hídricos 

(hidrologia, hidrologia superficial, oceanografia física, 

qualidade das águas, uso da água), e o solo; 

Meio Biótico 
Estuda os ecossistemas terrestre, aquático e de 

transição; 

Meio Antrópico 

Estuda a dinâmica populacional, o uso e a ocupação 

do solo, o nível de vida, a estrutura produtiva e de 

serviço e a organização social. 

Fonte: Elaboração da autora, 2017. 

                                                           
29

 Órgão criado em 1982 pela Lei n º 6.938/81, que estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente. O 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) é o órgão consultivo e deliberativo do Sistema 

Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA. Em outras palavras, o CONAMA existe para assessorar, 

estudar e propor ao governo as linhas de direção que devem tomar as políticas governamentais para a 

exploração e a preservação do meio ambiente e dos recursos naturais. Além disso, também cabe ao 

órgão, dentro de sua competência, criar normas e determinar padrões compatíveis com o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida. 
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Esta avaliação dispõe de métodos e técnicas estruturados para coletar, analisar, 

comparar e organizar dados e informações sobre impactos ambientais nesses três 

setores. Segundo o Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama), com a Resolução 

001/86, para a AIA deverão ser considerados:  

 

Análises dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas, através de 

identificação, previsão de 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 (CONAMA, 1986, p. 28). 

 

Eles compõem o chamado Relatório Ambiental Simplificado (RAS), utilizado 

para a obtenção da Licença de Localização junto ao órgão ambiental competente. Esta 

licença ambiental é um dos documentos requeridos pela Empresa de Pesquisa 

Energética (EPE) na etapa de habilitação técnica para participação nos leilões de 

contratação de energia elétrica do Ministério de Minas e Energia, de acordo com a 

Portaria MME nº 21/2008.  

A Resolução 279/01 do Conama estabelece, em seu Artigo 1º, os 

procedimentos para elaboração do RAS, os quais aplicam-se, em qualquer nível de 

competência, ao licenciamento ambiental simplificado de empreendimentos elétricos 

com pequeno potencial de impacto ambiental, aí incluídas:  

 
I - Usinas hidrelétricas e sistemas associados; II - Usinas termelétricas e 

sistemas associados; III - Sistemas de transmissão de energia elétrica (linhas 

de transmissão e subestações); IV - Usinas Eólicas e outras fontes 

alternativas de energia. Parágrafo único. Para fins de aplicação desta 

Resolução, os sistemas associados serão analisados conjuntamente aos 

empreendimentos principais (CONAMA, 2001).  

 

Esses procedimentos exigem o licenciamento ambiental, devendo passar por 

procedimento administrativo por meio do qual o órgão ambiental competente verifica a 

localização, a instalação, a ampliação e a operação de empreendimentos e atividades 

utilizadoras de recursos ambientais considerados efetivos ou potencialmente poluidores. 

A Resolução 237/97 do Conama estabelece que o órgão licenciador pode definir 

a natureza do estudo ambiental requerido para o licenciamento, podendo estabelecer um 

procedimento de Licenciamento Ambiental Simplificado, com base na constatação de 

que os fatores ambientais afetados não são considerados os mais importantes, todos os 
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impactos prováveis são facilmente identificados, analisados e de pequena magnitude. 

Além disso, as medidas mitigadoras devem ser de eficiência comprovada e o programa 

de monitoramento deve ser de fácil estabelecimento e execução. 

Fazendo referência a essas resoluções, que são instrumentos de gerenciamento e 

monitoramento, é necessário explicar como a Resolução nº 001/1986
30

 define impacto 

ambiental:  

 
[...] considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades 

físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma 

de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou 

indiretamente, afetam: i) - a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

ii) - as atividades sociais e econômicas; iii)- a biota; iv) - as condições 

estéticas e sanitárias do meio ambiente; v) - a qualidade dos recursos 

ambientais (CONAMA, 1986).  

 

Essas informações servem para nortear a discussão acerca do que é considerado 

impacto ambiental, já que um dos nossos objetos de estudo são os impactos 

socioambientais que o Complexo Eólico Tianguá têm causado nas comunidades.   

Afirma Sánches (2007) que este conceito possui uma limitação, porque 

considera como impacto apenas aqueles gerados por poluição. O autor afirma que a 

tolerabilidade exclui a ilicitude e não surge, portanto, a responsabilidade civil por dano 

ambiental. Um exemplo característico de tolerância social do dano é o avião que 

sabidamente provoca grande emissão de poluente atmosférico, fora a poluição sonora e 

outros vários danos e riscos ambientais. Entretanto, nesse caso concreto, existe dano 

ambiental, mas este é lícito e tolerável no contexto social. 

 No entanto, mesmo com tal limitação, a norma assume ―impacto‖
31

, seja ele 

negativo ou positivo, sobre as múltiplas dimensões do meio ambiente, conceito este 

também claramente estabelecido e que vai além dos aspectos físico-ecológicos.  

Portanto, uma análise de impactos ambientais não deve se limitar aos efeitos 

deletérios e aos efeitos positivos sobre o meio ambiente, conceito este aqui considerado 

no seu sentido mais amplo. É necessário considerar que impacto ambiental é um 

conceito abrangente, podendo ser positivo ou negativo, e não tem a poluição como 

causa. Posteriormente, iremos apontar esses impactos em nosso estudo de caso, que 

                                                           
30

 Resolução CONAMA Nº 001/1986: ―Dispõe sobre critérios básicos e diretrizes gerais para a avaliação 

de impacto ambiental‖ - Data da legislação: 23/01/1986 - Publicação DOU, de 17/02/1986, p. 2548-

2549. Status: Alterada pelas Resoluções nº 11, de 1986, nº 05, de 1987, e nº 237, de 1997. 
31

 CONAMA: Conselho Nacional do Meio Ambiente, criado em 1982 pela Lei 6.938/81.  
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objetiva mostrar que os impactos ambientais não estão relacionados à poluição, pois a 

geração de energia elétrica através da energia eólica não é poluente.  

Desta forma, podemos definir a AIA como 

 

[...] um instrumento de política ambiental formado por um procedimento 

capaz de assegurar, desde o início do processo, que se faça um exame 

conjunto de sistemático dos impactos ambientais de uma ação proposta 

(projeto, programa, plano ou política) e de suas alternativas, que os resultados 

sejam apresentados de forma adequada ao público e aos responsáveis pela 

tomada de decisão, por eles devidamente considerados (CUNHA; GUERRA, 

2009, p. 33). 

 

O mais importante é que estes resultados servirão de base para a execução das 

demais atividades. Convém ressaltar que, dentre as definições de AIA, algumas dão 

ênfase aos componentes políticos e de gestão ambiental. 

Portanto, para finalizar essa reflexão acerca a importância sobre a Avaliação 

dos Impactos Ambientais no que tange aos Relatórios Ambientais, é importante 

mencionar que quando ocorrem corretos procedimentos, evitam-se vários conflitos com 

as comunidades e empreendedores. Porém o que ocorre, na maioria dos casos analisados 

para a geração e energia eólica, é que há uma brecha dentro das legislações ambiental, 

visto que essas atividades de geração são consideradas de baixo impacto ambiental. 

Segundo Moreira (1985), a Avaliação de Impactos Ambientais (AIA) é um 

instrumento de política ambiental formado por um conjunto de procedimentos capaz de 

assegurar, desde o início do processo, que se faça um exame sistemático dos impactos 

ambientais de uma ação proposta (projeto, programa, plano ou política) e de suas 

alternativas, e que os resultados sejam apresentados de forma adequada ao público e aos 

responsáveis pela tomada de decisão, e por eles devidamente considerados. Isto 

significa conhecer os componentes ambientais e suas interações, caracterizando, assim, 

a situação ambiental dessas áreas antes da implantação do projeto.  

O mais importante é que estes resultados servirão de base para execução das 

demais atividades (CUNHA; GUERRA, 1999). Convém ressaltar que, algumas 

definições de AIA dão ênfase aos componentes políticos e de gestão ambiental. 

 

2.5 PROCEDIMENTOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS DA PESQUISA 
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Inicialmente, determinou-se como área de estudo o Complexo Eólico 

Tianguá
32

, inserido no Planalto da Ibiapaba, nos municípios de Tianguá e Ubajara. 

Além disso, foram analisados os impactos socioambientais dessa implantação na 

comunidade Queimadas. Em seguida, realizou-se um levantamento de materiais 

bibliográficos e geocartográficos para auxilio durante os trabalhos de campo.  

Os trabalhos de campo ocorreram no decorrer da pesquisa, que teve início em 

junho de 2016 e dezembro de 2017. Com o auxílio do GPS (Global Position System) e 

das cartas topográficas, abarcou-se a área da instalação do complexo, o que possibilitou 

marcação dos pontos de controle, e também ocorreram os registros fotográficos, 

possibilitando a averiguação das informações obtidas nos produtos geocartográficos. 

Desta maneira, entende-se que por meio dos trabalhos de campo obtêm-se, de forma 

empírica, os fatos espaciais dos elementos e da dinâmica estabelecida entre eles, 

caracterizando a fisionomia da paisagem, resultando em coleta de dados referente aos 

aspectos socioambientais.   

Primeiramente, fez-se um diagnóstico ambiental caracterizando os 

componentes geologia, geomorfologia, recursos hídricos clima, solos e vegetação, tendo 

como método a TGS. Posteriormente, foram seguidos os seguintes passos: 

a) as informações referentes às unidades geológicas foram obtidas por 

meio do mapa geológico do estado do Ceará (CPRM, 2003);  

b) para a compartimentação geomorfológica foi necessário elaborar um 

Modelo Digital de Terreno (MDT), pincipalmente dos trabalhos de 

campo, o que possibilitou a classificação dos diferentes tipos de relevo 

da área;   

c) na identificação dos tipos de solos predominantes na área, teve-se como 

base a segunda edição do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos 

(SIBCS), elaborado pela EMBRAPA (2006). Os polígonos vetoriais em 

shapfile foram coletados junto à EMBRAPA, sendo plotados através em 

uma interface, possibilitando a geração do mapa temático;  

d) dados climáticos da área foram obtidos por imagens de satélite, 

representando os sistemas atuantes dos elementos, tais como 

temperatura, umidade e ventos, além de dois mapas sobre direção dos 

                                                           
32

 O Complexo Eólico Tianguá é formado por cinco parques eólicos e conta com 77 aerogeradores, os 

quais têm capacidade de gerar 130 MW de energia – o suficiente para abastecer aproximadamente 150 

mil residências.  
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ventos e Posição das Vertentes, a fim de compreender as condições 

climáticas que favorecem a instalação de parques eólicos na Ibiapaba;   

e) utilizou-se, para classificação, a proposta de Fernandes (1990), que traz 

conceitos e descrição da área em estudo que representa uma vegetação 

de  carrasco;  

f) para elaboração do perfil longitudinal, utilizou-se técnicas de 

geoprocessamento como imagem de radar SRTM, onde se obteve o 

perfil topográfico que forneceu informações básicas relacionadas à 

altitude, ao comprimento e à representação do modelado do relevo;  

g) quanto ao quadro socioeconômico da área da pesquisa, este foi 

empiricamente compreendido através dos trabalhos de campo na 

comunidade nas Queimadas, levando-se em conta histórico e aspectos 

sociais da comunidade (como educação, saúde e lazer).  

Em todos os mapas temáticos utilizou-se o Datum SIRGAS 2000 – Zona 24 – S 

nas coordenadas, Universal Transversa de Mercator (UTM). Para as convenções 

cartográficas mantidas em todos os mapas, utilizaram-se arquivos vetoriais adaptados 

para área de interesse. 

As etapas seguintes da pesquisa se voltam à análise socioambiental que faz 

referência principalmente à comunidade Queimadas, devido à proximidade do parque. 

As atividades envolveram rodas de conversas, diálogos e, por último, atividade de 

desenho com mapas mentais desenvolvidos pela população, a fim de avaliar sua 

percepção sobre os impactos ou mudanças com a chegada do Parque. Questionários, 

entrevistas e documentários foram produzidos com a finalidade de elaborar uma 

proposta baseada na equidade e na justiça ambiental para futuras projeções de parques 

eólicos no território.  

Essa etapa, que consideramos a fase final II, foi bastante significativa, por ter 

respostas não compreendidas na fase de coleta de dados sobre os dados físicos da área. 

Tal fase foi baseada da abordagem socioambiental, que tem como princípio comunidade 

aliada às questões de mobilização, conceitos como lugar para ajudar na compreensão, 

avaliando as alterações e visões diferenciadas dos moradores em torno no parque.  Deu-

se por meio de entrevistas dos meses de agosto de 2016 a dezembro de 2017. Cerca de 

30 famílias foram assistidas pela nossa pesquisa. Posteriormente, foi feita rodas de 

conversas com a comunidade, em duas datas de 2017, nos meses de outubro e 

dezembro. Tal atividade foi batizada de ―Vamos conversar sobre energia eólica?‖. O 
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objetivo foi definir instrumentos para avaliar os impactos negativos na vida das 

comunidades, e tais dados foram coletados através de vídeos e diálogos. Por fim, a fase 

final se deu por meio da projeção de desenhos sobre a vivência dos moradores após a 

instalação do complexo eólico.   

 

2.5.1 Os materiais e softwares que utilizados na pesquisa 

 

 Notebook Dell, com processador Intel Core;  

 receptores de navegação GPS;  

 prancheta e caderno de campo; 

 câmara fotográfica digital e celular; 

 pincel/lápis de cor, datashow; 

 folhas papel oficio; dentre outros.  

 

Os softwares utilizados para a produção dos mapas e verificação da área foram 

Arcgis, versão 10.1, licença cedida pela Universidade Federal do Ceará (UFC), e 

Quantum-Gis, versão 2.4.0.  

 

3 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DA ÁREA DO COMPLEXO EÓLICO 

PLANALTO DA IBIAPABA 

 

Tendo em mente o fato de que o Complexo Eólico está inserido no Planalto da 

Ibiapaba, de forma mais precisa na geofácie reverso seco, faz-se uma descrição do 

planalto e, posteriormente, uma compartimentação geoambiental da referida região, 

além de uma descrição dos componentes geoambientais da área de instalação do 

complexo. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO E COMPARTIMENTAÇÃO GEOAMBIENTAL DO 

PLANALTO DA IBIAPABA 

 

Segundo Souza (2009), o Planalto da Ibiapaba está localizado na porção 

ocidental do Ceará, onde se dispõe a borda oriental da Bacia Sedimentar do Parnaíba 
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através de um escarpamento contínuo no contato com a depressão sertaneja e um 

caimento topográfico suave que coaduna para o eixo central da sinéclise.  

A gênese da Bacia Sedimentar do Parnaíba está relacionada aos movimentos 

subsidentes e arqueamentos que ocorreram no final do Ciclo Brasiliano, além de 

sucessivas transgressões e regressões marinhas provenientes de oeste e noroeste, 

provavelmente a partir da faixa Paleozoica da Amazônia Oriental, período marcado por 

significativos ciclos de sedimentação no Brasil (AB‘ SABER, 2006)
33

. 

Nesse contexto, o mapa abaixo mostra a localização do Planalto da Ibiapaba, 

mostrando as cidades onde de insere essa nova dinâmica de espoliação dos parques 

eólicos. Concentra os municípios de Tianguá, Ubajara e Ibiapina, mais especificamente, 

tendo em vista nosso estudo de caso, a Comunidade Queimadas, que fica entre os 

munícios de Tianguá e Ubajara.  

Esta unidade, denominada pelo IBGE (1995) como Planalto da Ibiapaba, 

compreende um conjunto de platôs, degraus litoestruturais e planaltos mais rebaixados, 

sustentados por rochas sedimentares da bacia do Parnaíba, perfazendo todo o limite 

ocidental do território cearense, na divisa (em parte litigiosa) com o estado do Piauí.  

O Mapa 3 apresenta a localização do Planalto da Ibiapaba no estado do 

Ceará, onde está localizado o complexo eólico instalado. A descrição no mapa 

completa-se com as informações dos quadros abaixo para identificar uma breve 

compartimentação do Planalto da Ibiapaba, lembrando ao leitor que nosso objetivo é 

fazer um diagnóstico ambiental da área de estudo (parque eólico), e não de todo o 

Planalto da Ibiapaba.  

                                                           
33

 Para que o leitor tenha uma melhor compreensão do assunto, ver: AB‘ SABER, Aziz Nacib. Um 

conceito de Geomorfologia a serviço das pesquisas sobre Quaternário.. Regiões de circundesnudação 

pós-cretácea, no planalto brasileiroMegageomorfologia do Território Brasileiro. In: GUERRA, A. J. 

T.; CUNHA (Orgs.). Geomorfologia do Brasil. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2006.  
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Mapa 3 - Localização do Planalto da Ibiapaba 

 
          Fonte: PAIVA, 2017. 
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Com base em Souza (2009), classifica-se o Planalto da Ibiapaba, de acordo com 

as características das feições geomorfológicas, em front, reverso imediato e reverso 

seco.  

Quadro 3 - Compartimentação geoambiental 

GEOSSISTEMA Planalto Sedimentar Ibiapaba 

GEOFÁCIES Front, reverso imediato e reverso da cuesta 

  Fonte: Elaborado pela autora, 2017.  

 

Neste contexto, o quadro abaixo apresenta as principais geofácies da Ibiapaba. 

Quadro 4 - Compartimentação geoambiental da Ibiapaba 

Geofácies 

Front Leste 

Relevos dissecados com incidência de 

festonamentos, havendo em diversos 

setores a exumação do embasamento 

cristalino em cristas e lombadas. 

Reverso Imediato 

Superfícies com caimento topográfico 

suave no sentido oeste, entalhadas por 

cursos fluviais consequentes. A drenagem 

possui padrão paralelo com a elaboração 

de vales pediplanados. 

Reverso Seco 

 

Superfícies de cimeira com altitudes de 

750-900 m, suavemente onduladas, 

entalhadas por cursos d‘água consequentes 

que dissecam a superfície em interflúvios 

tabulares. 
Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

a) Platô úmido e front: superfícies de cimeira com altitudes de 750-900 m, 

suavemente onduladas, entalhadas por cursos d‘água consequentes que 

dissecam a superfície em interflúvios tabulares. A drenagem possui padrão 

paralelo com regime fluvial semiperene convergindo para o rio Parnaíba. 

Canais obsequentes drenam no sentido do rio Coreaú. Condições climáticas 

úmidas com precipitações anuais que superam 1200 mm. Dominam os 

Latossolos Vermelho-Amarelos revestidos pela Mata Plúvio-Nebular.  

b)  Reverso imediato: são ambientes de transição com tendência a 

estabilidade e vulnerabilidade moderada. São formados por rochas 

paleozóicas do grupo Serra Grande, constituído, principalmente, por 
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conglomerados e arenitos. Superfície plana com leve caimento topográfico 

para oeste, apresentando uma escarpa em seu setor oriental, no qual existe 

uma grande carência nos recursos hídricos superficiais em decorrência da 

elevada permeabilidade dos solos e da permoporosidade das rochas. 

Apresenta um bom potencial hidrogeológico, no entanto a água apresenta-se 

pouco acessível devido à alta profundidade onde é encontrada. Os solos 

predominantes são os Latossolos Vermelho Amarelo. Este setor é recoberto 

predominantemente por mata seca.  

c) Reverso Seco: está paralelo ao reverso imediato. Possui uma superfície 

plana, com leve caimento topográfico para oeste. Formado por rochas 

Paleozóicas do grupo Serra Grande, constituído de conglomerados e 

arenitos, em parte feldispaticos, com intercalações de siltitos e 

folhelos/fluvial e marinhos rasos. O clima neste compartimento é subúmido 

seco, com totais pluviométricos inferiores ao encontrados no reverso 

imediato, o que reflete na vegetação e no solo. A vegetação é a de carrasco, 

que costuma ocorrer sob o Neossolo Quartzarênico. Neste setor, os rios 

apresentam um padrão de drenagem paralelo, com fraco entalhamento do 

relevo. Apesar de existir disponibilidade de água subterrânea de boa 

qualidade, esta é de difícil acesso, uma vez que é necessária perfuração de 

poços demasiadamente profundos, tornando-se pouco viáveis do ponto de 

vista econômico. 

 

Portanto, os conceitos acima representam o Planalto da Ibiapaba, ficando nossa 

área da pesquisa no item sublinhado como Reservo Seco, os termos supracitados é para 

uma compreensão de forma breve sobre a Ibiapaba. No item abaixo fazemos uma 

caracterização na localização do empreendimento eólico.  

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DOS COMPONENTES GEOAMBIENTAIS DO 

COMPLEXO EÓLICO TIANGUÁ 

 

3.2.1 Geologia 

 

De acordo com o Mapa Digital de Geologia e Recursos Minerais do Ceará 

(CPRM, 2003), na escala 1:500.000, constatou-se que a área é formada por significativa 
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variedade litoestratigráfica e se encontra nos domínios litológicos do Grupo Serra 

Grande e dos depósitos sedimentares cenozoicos. 

Desta forma, a composição e a coloração dão-se em conformidade com a 

descrição realizada pela CPRM (2003), a granulação e a textura seguem a proposta de 

Bigarella et al. (2009), a representação na área foi obtida através do software Quantum-

Gis, por meio da ferramenta calcular geometria.  

Quadro 5 - Classificação das Unidades litoestratigráfica da Área do Complexo 

Eólico/Bacia Sedimentar 

LITOESTRATIGRAFIA 

 

COMPOSIÇÃO 

 

TEXTURA COLORAÇÃO REPRESENTAÇÃO 

NA ÁREA 

 

Depósitos de Aluvião  Argila, areias.    Arenitos, 

siltitos.  

Tons 

avermelhados a 

cinzentos ou 

esbranquiçados. 

 

 

13,00 km² 

 

Serra Grande  Conglomerados 

Arenitos em 

feldspatos, com 

siltitos e folhelhos 

fluvial marinho. 

Areias, siltes e 

argilas 

selecionadas. 

Esbranquiçada a 

creme, 

arrocheadas e 

avermelhadas. 

 

283 km² 

 

Fonte: CPRM (2003) e Bigarella et al. (2009).  

Elaboração: PAIVA, 2017.  

 

Neste recorte, como mostra o quadro, o Grupo Serra Grande compreende 

rochas conglomeráticas, arenitos e intercalações de siltitos e folhelhos. Na área foram 

observados arenitos finos a médios, de coloração esbranquiçada a creme, e, 

eventualmente, tonalidades arrocheadas e avermelhadas. 

Small (1913) introduziu ―serra grande‖ para designar as camadas de arenitos, 

conglomerados, folhelhos e calcários que constituem a escarpa da margem da borda 

oriental da bacia do Parnaíba, de idade carbonífera. Em trabalhos posteriores, Kegel 

(1953) observou em perfis descritos na margem oriental que as Formações Pimenteiras 

sobrepunham-se à Formação Serra Grande. 

Segundo Bigarella (2009), os conglomerados maiores são de rochas 

preexistentes e a matriz é constituída por fragmentos minerais em tamanho de areia e 

silte. Brechas apresentam fragmentos angulares. No que concerne aos arenitos, 
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predominam areia (quartzo), e podem ocorrer feldspatos (arenitos feldspáticos). Quanto 

aos siltitos, predominam quartzo e (feldspatos) no tamanho silte. Já nos argilitos e 

folhelhos predominam argilominerais, quartzo e feldspatos.  

Segundo o CPRM, adaptado de Bigarella (2009) os depósitos de aluvião são 

sedimentos clásticos (areia, cascalho e/ou lama) depositados por um sistema fluvial no 

leito e nas margens da drenagem. São muito retrabalhados e mutáveis, devido à erosão 

fluvial: depositados durante as secas ou nos locais de remansos quando cai a energia da 

corrente do rio, estes vão ser, em seguida, erodidos pela força da água da cheia ou pela 

mudança do curso do rio. Na área de estudo situam-se as margens dos rios Jaburu e 

Trapiá.
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Mapa 4 - Mapa de Geologia - Complexo Eólico de Tianguá 

 

 

                          Fonte: PAIVA, 2017.
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3.2 GEOMORFOLOGIA E COMPARTIMENTAÇÃO DO RELEVO 

 

Christofoletti (1986) cita que a Geomorfologia é a ciência que estuda as formas 

de relevo. As formas representam a expressão espacial de uma superfície, compondo as 

diferenças configurações da paisagem morfológica. Em seu aspecto visível, a sua 

configuração caracteriza o modelado topográfico de uma área.  

Ross (2014) explica que as formas, tanto na natureza quanto na sociedade, não 

ocorrem por acaso. As formas de relevo têm a ver com sua gênese, idade, sobretudo os 

processos dinâmicos que atuam no presente ou atuam no passado, e são responsáveis 

pela geração das formas do relevo. Desse modo, o autor explica que o relevo é produto 

das forças endógenas e exógenas, através da atmosfera.  

Ele diferencia as formas endógenas e as exógenas: Ross (2014, p. 8) explica que 

a energia endógena é representada pelas litologias, pelo arranjo estrutural destas e pelas 

pressões magnéticas, que criam estruturas nos relevos da superfície terrestre.  Porém, a 

energia exógena é comandada pelo Sol atrás da camada gasosa que envolve a terra, 

produzindo o desgaste erosivo das formas estruturais e gerando a enculturação que 

produz formas esculturais.  

Neste contexto, Ross (2014) assevera que o relevo é um dos componentes 

ambientais que apresenta uma diversidade enorme nos tipos de formas. São dinâmicos e 

representam de modo diferenciado e com funções, combinações e interferências.  

Ele explica a importância de se compreender a paisagem como um todo, que é 

diferenciada pelo relevo, clima, cobertura vegetal, solos e arranjo estrutural. Portanto, o 

entendimento do relevo passa pela compreensão de uma coisa maior que a paisagem 

como um todo. 

Partindo desses conceitos, é evidente a importância do entendimento da 

dinâmica das unidades das paisagens onde as formas de relevo se inserem como um dos 

componentes para compreender o significado na aplicação dos conhecimentos 

geomorfológicos ao se implantar qualquer atividade antrópica na superfície terrestre. 

Souza (1988, 2003) realizou a mais completa classificação morfoestrutural do 

relevo cearense, e afirma que ―[...] as subdivisões dos domínios morfoestruturais 

obedecem ao modo de arranjos das formas de relevo, que tem como traços comuns 

quanto às características fisionômicas e genéticas‖ (SOUZA, 2000, p.18).  

O referido autor estabelece as seguintes Unidades Morfoestruturais: Domínio 

dos Depósitos Sedimentares Cenozoicos (Planícies Fluviais, Formas Litorâneas e 
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Tabuleiros); Domínios das Bacias Paleomesozóicas (Chapada do Araripe, Chapada do 

Apodi e Planalto da Ibiapaba); e Domínios dos Escudos e Maciços Antigos (Planaltos 

Residuais e Depressão Sertaneja).  

Com base em tal classificação, tem-se para área a área de estudo os domínios das 

Bacias Paleomesózoicas e Depósitos Sedimentares Cenozoicos (Planície Fluvial).  

 

3.2.1 Depósitos sedimentares cenozoicos 

 

Meireles (2005) expõe que o processo de formação desta unidade de relevo está 

ligado ao transporte de matéria, por meio dos sistemas fluviais. Os materiais mais 

grosseiros têm tendência a serem depositados no alto curso, onde a energia de transporte 

é mais branda, ocasionando as zonas de cascalheira.  

Para Souza et al. (1974), as planícies fluviais subdividem-se em a) áreas de 

vazante, correspondendo ao talvegue e leito menor; b) várzea, que corresponde a maior 

área das planícies fluviais, desenvolvidas em ambas as margens (essa área só chega a 

ser inundada por cheias excepcionais, destacando-se os carnaubais ou matas de várzea); 

e c) terraços fluviais, representando o limite entre a planície fluvial e os interflúvios.  

Na área em estudo, a planície fluvial situa-se nas áreas subjacentes ao rio Jaburu 

e ao riacho Trapiá e seus tributários, correspondendo a 15,0 km². As planícies fluviais 

são constituídas por áreas amplas, resultantes da acumulação fluvial e sujeitas a 

inundações periódicas, estando situadas nas bordas dos rios. Nelas identificam-se solos 

aluviais profundos e com drenagem deficiente e eventuais problemas de salinização. 

Tem como uso predominante o agro-extrativismo.  

Além disso, na Ibiapaba têm sido realizadas atividades de mineração, agricultura 

irrigada, pesca artesanal e turismo. Por isso, a região está passando por um processo de 

grande degradação da mata ciliar, com poluição dos recursos hídricos, assoreamento dos 

rios e salinização do solo (SOUZA, 2009).  

A área em estudo, de 15 km
2
, situa-se a sudoeste do estado do Ceará, no limite 

com o estado do Piauí. Os rios Jaburu e Trapiá nascem próximo à cidade de Ubajara e 

estendem-se para sudoeste, até os arredores da cidade de Tianguá.  A bacia hidrográfica 

destes rios é circundada pelas bacias do Parnaíba e do Coreaú.  

Os depósitos quaternários continentais em geral, tais como os do vale do rio 

Jaburu, são caracterizados pela natureza fragmentada do seu registro, estando 
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irregularmente distribuído sobre o relevo. Os depósitos quaternários continentais 

comumente apresentam uma estreita relação genética com as feições da paisagem. 

Surge, então, a possibilidade de que a análise estratigráfica de depósitos quaternários 

deva considerar diferentes padrões de organização das paisagens, levando a uma 

integração entre a Geomorfologia e a Estratigrafia (MELLO, 1992). 

Dentro desta perspectiva, Mello (1992) admite como pioneiros nos estudos do 

Quaternário brasileiro os trabalhos de Bigarella e Andrade (1965), Bigarella e Mousinho 

(1965) e Bigarella et al. (1965), que identificam superfícies geomorfológicas produzidas 

por eventos de erosão associadas a fases climáticas mais secas, assim como o 

encaixamento da drenagem relacionado às fases de clima úmido. Mendes (1984) coloca 

algumas críticas em relação a esta aplicação, já que não leva em conta os possíveis 

movimentos tectônicos quaternários que deslocam essas superfícies. 

 

3.2.2 Domínios das Bacias Paleomesózoicas 

 

Os grandes compartimentos do relevo serão abordados com base nas três 

primeiras unidades taxonômicos tratadas por Ross (1992): unidades morfoestruturais, 

unidades morfoesculturais e unidades morfológicas, ou padrões de formas semelhantes. 

Os demais níveis taxonômicos serão considerados nos estudos relacionados à estrutura 

superficial e à fisiologia da paisagem, em razão das especificidades das escalas, uma 

vez que as práticas geomorfológicas de compartimentação do relevo têm assumido 

maior relevância nas abordagens regionais. 

As bacias sedimentares, abrangem o restante do país (bacias sedimentares 

Amazônica, do Meio Norte ou Parnaíba e do Paraná), recobrindo estruturas antigas, em 

que condições topográficas favoreceram deposições sedimentares a partir do 

Paleozoico, ora sob condição marinha, ora continental, em diversos ambientes e 

condições climáticas, definindo o emprego do conceito de ―grupos‖, ―formações‖ e 

―fácies‖ geológicas. Há, ainda, o caso das coberturas terciárias, que ultrapassam o 

Mesozoico, algumas vezes soerguidas em função das manifestações tectônicas 

neogênicas, denominadas de ―Tectônica Moderna‖.  

Diante do exposto, fizemos um quadro síntese para compreender os 

componentes geoambinetais Geologia e Geomorfologia. Posteriormente, construímos 

um mosaico com as duas unidades da compartimentação das unidades geomorfológicas. 
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Quadro 3 - Principais características da geologia e geomorfologia da área  

 

 

Fonte: CPRM, 2009. 

Elaboração: PAIVA, 2017. 

 

 

Neste contexto apresentamos as imagens que representam as duas unidades de 

compartimentação da área da pesquisa.  
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Figura 2 - Mosaico mostrando as diferentes compartimentações do relevo. 2.1 

Superfície com relevo plano e levemente ondulado; 2.2 Formas de acumulação (planície 

fluvial) 

 

 

 

         Fonte: Paiva, 2017.

2. 1 

2. 2 
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Mapa 5 - Mapa de Geomorfologia do Complexo Eólico de Tianguá 

 

 

Fonte: PAIVA, 2017. 
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3.3 Características climáticas  

 

Nesta seção iremos abordar as características climáticas dos municípios de 

Tianguá/Ubajara, onde se localiza o complexo eólico.  

Afirma Mendonça (2007)
34

 que o Brasil, devido à configuração e à extensão do 

seu território, possui diferenciados regimes de precipitação e temperatura. De norte a sul 

do País observa-se uma grande variedade de climas com características distintas e 

regionais.  

Segundo dados do INPE/CEPETEC (2017)
35

, o regime das chuvas da região 

Nordeste dar-se-á por meio de uma alta variedade climática, podendo-se verificar desde 

o clima semiárido no interior da região, com precipitação acumulada inferior a 500 

mm/ano, até o clima chuvoso, observado principalmente na costa leste, com 

precipitação acumulada anual superior a 1.500 mm.  

As serras e planaltos favorecem a ocorrência de zonas fisiográficas de clima 

úmido. Nesses acidentes, as áreas ficam expostas ao barlavento, tornando-se úmidas 

devido à concentração de umidade e à condensação, resultando em orografismo, o que 

garante maior umidade atmosférica no local. 

Os encraves úmidos (florestas) presentes nos brejos são considerados uma 

disjunção ecológica da Mata Atlântica, por apresentar peculiaridades fisionômicas, 

florísticas e ecológicas de matas úmidas refugiadas em domínios de Caatinga.  

Segundo dados do IBGE (2012)
36

, ―Esta região florística é eminentemente 

climática na atualidade, variando de áreas pluviais, de super-úmidas a úmidas, na costa 

florestal atlântica, até o território árido‖.  Chamado de brejos úmidos é a das variações 

climáticas ocorridas no Plioceno superior e Pleistoceno. Tal explicação faz parte da 

teoria dos Redutos de Vegetação e dos Refúgios de Fauna (AB‘SÁBER, 1957; 

BIGARELLA; AB‘SÁBER, 1961; BIGARRELA, 1964, 1971; VANZOLINI; 1970; 

TROPPMAIR, 1973; MUELLER, 1973, 1977). 

                                                           
34

 MENDONÇA, Francisco; DANNI-OLIVEIRA, I.M. Climatologia: noções básicas de climas do Brasil. 

São Paulo: Oficina de Textos, 2007. 
35

 Mário F. Leal de Quadro, Lúcia H. Ribas Machado, Sérgio Calbete, Nadja N. Marinho Batista e Gilvan 

Sampaio de Oliveira. Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos - CPTEC/INPE.  
36

 BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Manual técnico de geomorfologia. 2. ed. Rio 

de Janeiro: IBGE, 2009; BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Manual técnico da 

vegetação brasileira. 2. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2012. 
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Segundo Ab‘Saber (2003), tal teoria surgiu a partir da contribuição de diferentes 

pesquisadores. Assim, no período quaternário (Pleistoceno, nos últimos 2 milhões de 

anos e até 10.000 anos antes do presente), as glaciações e interglaciações determinaram, 

entre outras, as fitofisionomias vegetais, com variações de um clima frio e seco e um 

quente e úmido. Nesse espaço de tempo, nos corredores da semiaridez em processo, 

feneceram as coberturas florestais anteriores e processou-se uma generalizada 

dessolagem dos horizontes superficiais do solo preexistentes, assim como um 

extraordinário avanço das caatingas em muitos setores dos planaltos e terras baixas dos 

interiores do Brasil.  

Além dos brejos de altitude, onde a influência geomorfológica gera um clima 

contrastante, existem os encraves da Mata Atlântica, formando ilhas de floresta úmida 

em plena região semiárida, cercada por vegetação de caatinga, tendo uma condição 

climática bastante atípica com relação à umidade, temperatura e vegetação e com pouco 

conhecimento sobre sua vegetação e ecologia.  

Devido a esses fatores, grande parte do Nordeste também possui uma grande 

homogeneidade sazonal e espacial da temperatura. Diferentes regimes de chuvas são 

identificados na citada região. A principal estação chuvosa do Nordeste, incluindo o 

norte e leste da região, que explica 60% da chuva anual, é de abril a julho, e a estação 

seca, para a maior parte da região, ocorre de setembro a janeiro. O máximo de 

precipitação da região Nordeste, que é uma região que tem período chuvoso de fevereiro 

a maio, deve-se ao deslocamento anual da ZCIT para latitudes mais ao sul no hemisfério 

norte, o que afeta o Nordeste do Brasil, principalmente nos meses de abril e maio.  

O máximo no sul da região está associado à penetração de frentes frias vindas do 

sul, que alcançam latitudes mais baixas nos meses de novembro a fevereiro. Já na região 

costeira, o máximo de maio a julho está ligado à maior atividade de circulação de brisa 

que advecta bandas de nebulosidade média para o continente e à ação das frentes frias 

remanescentes que se propagam ao longo da costa. Nota-se também que o máximo de 

chuvas no leste do Nordeste, de maio a julho, está possivelmente associado à máxima 

convergência dos alísios com a brisa terrestre, a qual deve ser mais forte durante as 

estações de outono e inverno, quando o contraste de temperatura entre a terra e o mar é 

maior.  

Abaixo iremos fazer uma breve caracterização dos sistemas que atuam na região. 

As principais características climáticas da região Nordeste envolvem a ação conjugada 

de cinco mecanismos de circulação atmosférica, sendo eles: 1) Eventos El Niño - 
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Oscilação Sul (ENOS); 2) Ventos Alísios; 3) Zona de Convergência Intertropical 

(ZCIT); 4); Frentes Frias e Vórtices Ciclônicos; 5) Linhas de Instabilidade (LI) e 6) 

Complexos Convectivos de Mesoescala (MELO; FERREIRA apud UVO; 

BERNDTSSON, 2005).  

a) El Niño - Oscilação Sul: As variações do campo barométrico da célula de 

Walker, em associação com a variação térmica da superfície oceânica, 

originam fenômenos conhecidos como El Niño e Oscilações Sul. O El Niño 

é um fenômeno caracterizado pelo aquecimento anormal das águas 

superficiais da porção central e leste do Oceano Pacífico.  

b) Ventos Alísios:  A dinâmica climática do semiárido brasileiro é controlada 

por diferentes sistemas atmosféricos e seus respectivos centros de ação. Ao 

longo do Nordeste, se destaca a atuação do Anticiclone Semifixo do 

Atlântico Sul, associado ao movimento da Massa Tropical Atlântica. 

Sopram, predominantemente, ventos do quadrante E-SE, correspondestes 

aos alísios do hemisfério sul. Tal massa de ar, em função da sua voriticidade 

anticiclônica e subsidência superior, traz estabilidade ao tempo, 

estabelecendo o período seco na região, chegando há durar até 9 meses no 

ano. Essa estabilidade é interrompida pela atuação de mecanismos 

climáticos que provocam a ocorrência de chuvas em áreas e períodos 

sazonais diferenciados (ZANELLA, 2014). A atuação dos ventos alísios de 

sudeste ocorre com maior destaque nos meses de junho e julho, conforme a 

orientação do gradiente de pressão no inverno austral. No Nordeste, este 

sistema provoca chuvas principalmente na Zona da Mata, se estendendo 

desde o Recôncavo Baiano até o litoral sul do Rio Grande do Norte. Quando 

as condições oceânicas e atmosféricas são favoráveis, as Ondas de Leste 

provocam chuvas no estado do Ceará, principalmente na sua porção centro-

norte (MELLO; FERREIRA, 2005). 

c) Zona de Convergência Intertropical (ZCIT): Corresponde ao principal 

sistema produtor de chuvas para a região Nordeste. Ela se forma na 

confluência dos ventos alísios de SE e NE, atuando de modo mais 

expressivo sobre o estado do Ceará a partir do início do verão, atingindo sua 

posição mais meridional no outono. Configura-se pela intensa atividade 

convectiva, criando uma ascendência de massas de ar quentes e úmidas, 

responsáveis pela formação da nebulosidade e de muita chuva. Pode 
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abranger até 500 km de largura, acompanhadas de baixas pressões e 

instabilidade no tempo (FERREIRA; MELLO, 2005).  

d) Frentes Frias e Vórtices Ciclônicos: As frentes frias atuam no Nordeste 

brasileiro no intervalo dos meses de novembro e fevereiro por meio da 

confluência entre uma massa de ar frio (mais densa) com uma massa de ar 

quente menos densa. A massa de ar frio penetra por baixo da massa de ar 

quente, como uma cunha, e faz com que o ar quente e úmido suba, forme as 

nuvens e, consequentemente, as chuvas (MELO; FERREIRA, 2005)  

e) Linhas de Instabilidade e Complexos Convectivos de Mesoescala: As 

Linhas de Instabilidade resultam do forte calor incidente na zona tropical, 

favorecendo o desenvolvimento das nuvens cumulus no período à tarde e 

início da noite, quando a atividade convectiva é máxima. Outro fator que 

contribui para intensificação da LI, principalmente nos meses de fevereiro e 

março, é a proximidade com a ZCIT, o que vislumbra sua influência em ação 

conjunta com os principais mecanismos de circulação atmosférica 

responsáveis pela quadra chuvosa nordestina e do Ceará (MELLO; 

FERREIRA, 2005)  

f) Complexos Convectivos de Mesoescala: Correspondem aos aglomerados 

de nuvens que se formam em determinadas condições favoráveis, como 

temperatura, relevo e pressão, provocando fortes chuvas de curta duração 

(MELLO; FERREIRA, 2005). 

Abaixo iremos representar Área de Estudo, Planalto da Ibiapaba, e os tipos de 

sistemas atmosféricos atuantes.  

A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) pode ser definida como uma 

banda de nuvens que circunda a faixa equatorial do globo terrestre (Figuras 3), formada 

principalmente pela confluência dos ventos alísios do hemisfério norte com os ventos 

alísios do hemisfério sul, em baixos níveis (o choque entre eles faz com que o ar quente 

e úmido ascenda e provoque a formação das nuvens), baixas pressões, altas 

temperaturas da superfície do mar, intensa atividade convectiva e precipitação.  
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Figura 3 - Composição das imagens de satélite GOES 13 + Meteosat 10 em 28 de março 

de 2016 com destaque para a influência da ZCIT na área da pesquisa 

 
      Fonte: Adaptada pela autora de CPTEC/INPE (2017). 

 

Os outros sistemas atmosféricos descreram na região corresponde a Vórtices 

Ciclônicos de Altos Níveis (VCAN), que penetram na região Nordeste do Brasil e 

formam-se no Oceano Atlântico, principalmente entre os meses de novembro e março, e 

sua trajetória normalmente é de leste para oeste, com maior frequência entre os meses 

de janeiro e fevereiro, conforme demonstrado por Gan e Kousky (1982). O tempo de 

vida desses sistemas varia, em média, entre 7 a 10 dias. 

Os VCANs são um conjunto de nuvens que, observado pelas imagens de satélite, 

tem a forma aproximada de um círculo girando no sentido horário. Na sua periferia há 

formação de nuvens causadoras de chuva, e no centro há movimentos de ar de cima para 

baixo (subsidência), aumentando a pressão e inibindo a formação de nuvens. A imagem 

abaixo mostra a influência na região.  
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Figura 4: Composição das imagens de satélite GOES 13 + Meteosat 10 em 28 de março 

de 2016 com destaque para a influência da VCAN na área da pesquisa 

 
                Fonte: Adaptado pela autora de CPTEC/INPE (2017).  

 

A partir das interações dos parâmetros atmosféricos supracitados, a dinâmica 

climática do Nordeste brasileiro assume particularidades conforme o grau de influência 

dos demais componentes geoambientais na estruturação de padrões da paisagem. 

Segundo Souza (2000), é importante mencionar o papel condicionante do relevo 

na variabilidade climática ao longo da área de influência do ambiente semiárido. Este 

fator contribui para que as vertentes a barlavento dos principais compartimentos 

geomorfológicos posicionem-se como verdadeiros obstáculos topográficos, em 

contraposição ao deslocamento livre do ar quente e úmido. Tais condições 

consubstanciam na consolidação de sugestivos ―brejos de altitude‖, com características 

que exprimem uma tipicidade geoecológica peculiar ao contexto das paisagens de 

exceção do Nordeste brasileiro. 

Portanto, a região dos municípios onde a área de estudo se concentra está 

localizada geograficamente na porção noroeste do Ceará, que faz parte de uma região 

serrana do estado. 

 Fazendo uma redefinição, é importante lembrar o componente que condiciona, 

basicamente, as características do mesoclima de altitude. O mesoclima representa, 
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segundo Reis (1988), uma unidade climática intermediária. Isso porque os macroclimas 

correspondem às grandes unidades climáticas regionais, enquanto os microclimas têm 

um significado bem mais restrito, qual seja, aquele em que as condições ambientais 

podem ser, eventualmente, modificadas pelo homem.  

Nossa área de estudo está na porção do reverso seco, quando há sensível 

diminuição da influência do clima úmido, passando a prevalecer solos concrecionários e 

Neossolos Quartzarênicos recobertos pelo ―carrasco‖. As características ecológicas se 

modificam de maneira abrupta, e o uso e ocupação são praticamente inexpressivos. Em 

função de condições climáticas propícias e de relevos planos, ao lado de solos espessos 

e com boas condições físicas (apesar das deficiências de fertilidade), o enclave úmido 

da Ibiapaba tem boas potencialidades de utilização. 

Portanto, as chuvas e as dinâmicas climáticas do primeiro semestre, favorecem e 

condicionam o segundo semestre dando estabilidade climática, com predomínio do 

elemento climático o vento.  

Cavalcanti (1982) mostrou que as linhas de instabilidade contribuem para a 

precipitação na costa norte/nordeste da América do Sul, tendo maior frequência nos 

meses de outono/inverno no HS e menor na primavera e verão. As linhas se formam em 

longitudes sobre o norte do NE brasileiro no verão e no outono e à oeste de Belém no 

inverno e na primavera.  

O autor explica que a presença da ZCIT próxima à região, que provoca baixas 

pressões, favorece o desenvolvimento de cumulonimbus na costa, sugerindo esta forma 

de associação entre os sistemas locais e de grande escala. 

Outro fator importante que deve ser considerado é a variação sazonal dos ventos 

na costa, que é relacionada à posição da alta pressão subtropical do Atlântico Sul. 

Segundo Hastenrath e Lamb (1977)
37

, a alta subtropical começa a se intensificar 

nas estações frias, alcançando o máximo em julho. O estudo dos ventos sobre o 

Atlântico Sul feito por Servain e Lukas (1990)
38

 mostrou que os ventos na costa do 

nordeste são de leste/nordeste no começo do ano e de sudeste durante o período de abril 

a julho, o que coincide com a época chuvosa no leste da região. Portanto, durante a 

estação chuvosa de outono/inverno sobre o leste do NE, os ventos sopram 

                                                           
37

 Fragmento extraído do artigo ―Climatologia de precipitação e temperatura‖, de autoria de Mário F. Leal 

de Quadro, Lúcia H. Ribas Machado, Sérgio Calbete, Nadja N. Marinho Batista e Gilvan Sampaio de 

Oliveira. Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos - CPTEC/INPE.  
38

 SERVAIN, J.; LUKAS,. Climatic Atlas of the Tropical Wind Stress and Sea Surface Temperature 

1985-1989. Institut Français de Recherch pour l'Exploitation de la Mer, 1990. 143 pp. 
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perpendiculares à costa, de sudeste. Estes ventos parecem favorecer a ocorrência da 

zona de convergência noturna, associada à brisa terrestre. 

Outro fator que favorece as chuvas na região é a presença do vórtice ciclônico 

em altos níveis, cuja circulação ciclônica fechada possui o centro mais frio que sua 

periferia. Os vórtices são observados nos meses de setembro a abril, tendo maior 

frequência em janeiro. Eles favorecem as chuvas no norte e nordeste da região e céu 

claro na parte sul e central da região durante estes meses. 

As variações interanuais de chuvas no leste do NE podem ser atribuídas às 

anomalias na posição e intensidade da ZCIT, causadas por anomalias positivas na 

temperatura da superfície do mar do Atlântico Sul, conforme o estudo de Nobre (1994), 

e pela ocorrência do El Niño no Pacífico Equatorial. 

Outros sistemas secundários, como, por exemplo, os vórtices ciclônicos de altos 

níveis, as linhas de instabilidade e as brisas marinhas (estas duas últimas atuam 

principalmente ao longo da zona costeira), são também responsáveis pelos episódios de 

precipitações sobre a região. Depois deste período, a ZCIT se desloca até o hemisfério 

norte e as chuvas sobre a região cessam, iniciando-se um longo período de estiagem 

(NOBRE, 1997).  

Dessa forma, a sazonalidade climática bem definida e a qualidade da estação de 

chuvas (invernos regulares) sobre a área de estudo dependem, preponderantemente, das 

condições atmosféricas e oceânicas em grande escala, que modulam a intensidade, a 

fase e o movimento da ZCIT. 

Segundo a Funceme
39

 (2007), a partir de julho as precipitações diminuem até o 

mês de novembro. Os meses de outubro e novembro registam os mais baixos valores 

acumulados. O primeiro semestre responde por 93% da precipitação anual. Com relação 

à temperatura média mensal, foram registradas oscilações térmicas com médias que 

variam em torno de 21ºC, com máximas entre 31 a 32ºC, portanto de baixa amplitude 

térmica anual.  

O período mais quente do ano ocorre entre os meses de agosto e novembro, 

apresentando temperaturas médias sempre superiores a 32°C. A partir de dezembro, as 

temperaturas médias decaem progressivamente até atingir o valor médio de 25,5° C, até 

julho. Os índices médios mensais que apresentaram os menores valores de insolação 

(170 a 180 horas/mês, Funceme, op cit.) foram registrados durante o período de maior 

                                                           
39

 Funceme - Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos.  
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precipitação, devido a uma maior nebulosidade. Os maiores valores situaram-se nos 

meses com menores índices de precipitação (agosto e outubro) e com valores mais altos 

de velocidade média dos ventos. 

Com relação aos ventos na serra da Ibiapaba, a velocidade média diária 

apresenta um aumento significativo durante o período da manhã, com maior taxa de 

variação entre 7h e 11h. Segundo dados da Funceme (2017),  existe uma diminuição dos 

valores no período da tarde e valores aproximadamente constantes no período da noite. 

Em relação à velocidade média mensal do vento, Tianguá e Ubajara, que é durante o 

período de setembro a novembro, encontram-se valores que variam entre 4,0 e 4,8 m/s, 

e no primeiro semestre do período os ventos, em média, não chegam a atingir 4,0 m/s.  

Este dado revela, segundo a escala de vento de Beaufort
40

, na qual a força vai de 

zero a doze. Nos casos de calmaria ou furacão, a velocidade dos ventos é considerada 

moderada, com as alterações de 4,0 a 5,0 m/s, e uma velocidade de 19 a 16 km/h, na 

qual classifica-se a influência de objetos em terra como pepinos papéis soltos são 

levados a moverem galhos de árvores.  

Em Ubajara e Tianguá observa-se que durante o período de setembro a 

dezembro encontram-se valores médios que variam entre 5,8 e 6,5 m/s, com rajadas de 

vento que chegam a atingir 14,5 m/s. Os menores valores da velocidade média 

acontecem durante o mês de abril. Ressalta-se que esse fato pode estar ligado a uma 

pequena falha na série de dados encontrada nesse período.  

Analisando-se os padrões de variabilidade através dos perfis diários e mensais de 

velocidade do vento obtidos para essas regiões, chega-se à conclusão que existe outra 

macrorregião homogênea, com características aproximadas em relação ao 

comportamento dos ventos. A maior taxa de variação é de 7h às 11h, chegando a 

valores máximos médios de 4,6m/s e 7,5 m/s em Tianguá e Ubajara, respectivamente. O 

mapa abaixo tem o objetivo de explicar a orientação dos ventos. Com esses dados 

elaboramos um mapa de corresponde a direção dos ventos que influenciaram na 

destinação e operação dos parques eólicos na Ibiapaba. Ver mapa 6 que representa a 

direção e orientação. 

                                                           
40

 O britânico Francis Beaufort descreveu, pela primeira vez, a escala que leva seu nome. A escala 

Beaufort foi oficialmente utilizada, pela primeira vez, em 1831, a bordo da embarcação Beagle, na 

famosa expedição em que Charles Darwin participou para lançar sua teoria evolucionista. Tal escala 

baseia-se na observação de eventos causados pela movimentação dos ventos, desde uma simples 

calmaria até um furacão.  
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Mapa 6 - Velocidade e direção dos ventos 

 

                                Fonte: Paiva, 2017 
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Mapa 7 - Posição das Vertentes Gráfico 4 - Categorias de Orientação das Vertentes 

 

 

        Fonte: Paiva, 2017.  
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Os mapas e a representação do gráfico estão mostrando a posição das vertentes 

no que se refere à atuação dos ventos da região em estudo. Ressaltou a importância das 

investigações sobre as variações dos ventos ao longo das vertentes. 

Portanto, identificamos que as relações e variações sobre os elementos do clima 

do estado do Ceará que irão condicionar o regime de chuvas são a precipitação e os 

ventos. Os elementos do clima são importantes condicionantes para entender como se 

comporta o clima, que é o conjunto de variações na atmosfera em um determinado local 

ou região. Nesse sentido, o clima pode ser compreendido a partir de seus fatores e 

elementos, termos que, aparentemente semelhantes, referem-se a questões totalmente 

diferentes. Os elementos climáticos são as grandezas atmosféricas, que podem ser 

medidas ou instantaneamente mensuradas. São os elementos atmosféricos que variam 

no tempo e no espaço e que se configuram como o atributo básico para se definir o 

clima da região. Os principais elementos climáticos são: precipitação, temperatura 

vento, radiação, pressão e umidade.  

 

3.5 RECURSOS HÍDRICOS  

 

Os recursos hídricos do estado do Ceará estão divididos por elevações que se 

constituem divisores de água e têm seus rios e riachos originados no próprio território, 

que só excepcionalmente escoam para fora do estado.  

 Segundo Silva (2011, 2015)
41

, os cursos d'água estaduais são alimentados 

diretamente pelas águas pluviais e não dispõem de qualquer ação de fontes perenes. As 

concentrações de chuvas em um curto período de tempo impõem a característica de 

intermitência a grande parte dos rios que correm no território estadual. Alguns já se 

encontram perenizados devido à construção de barragens, como é o caso do rio 

Jaguaribe. 

No período de elevados índices pluviométricos, o regime das correntes d'água é 

de acentuada torrencialidade. Logo depois de terminadas as chuvas, o escoamento 

superficial cessa e, apenas nos rios de leito arenoso e poroso, formam-se lençol freático 

situado próximo à superfície.  

                                                           
41

 SILVA, Edson Vicente da; RODRIGUEZ, J. M. M.; MEIRELES, A. J. de A. Planejamento Ambiental 

e Bacias Hidrográficas: Planejamento e gestão de Bacias Hidrográficas. Fortaleza: Edições UFC, 2011. 
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Além das características de intermitência imposta pelas chuvas, o regime fluvial 

recebe influência da temperatura através da evaporação, da constituição geológica e 

pedológica das áreas, do relevo e da vegetação.  

Silva (2015) afirma que, nas serras e pés-de-serras, os cursos d'água têm vazão 

assegurada durante a maior parte do ano pela favorabilidade desses fatores. No sertão, 

além das chuvas escassas e concentradas, o regime fluvial é de máxima torrencialidade, 

devido à litologia da área e à descontinuidade da vegetação. Ademais, a maior 

evaporação, dada a elevada temperatura reinante no sertão, associa-se aos fatores 

citados, a fim de tornar mais rápido e pouco duradouro o escoamento fluvial. 

O mapa abaixo mostra as principais nascentes identificadas na área em estudo. 

Foram verificados os principais afluentes dos rios Trapiá e Jaburu, com mais de 30 

nascentes. É importante afirmar que o açude Jaburu 
42

 representa um grande referencial 

hídrico, devido à quantidade de nascentes dentro do empreendimento eólico.  

Na área de influência direta do empreendimento, alguns corpos hídricos se 

encontram nas proximidades das poligonais das CGEs, são eles: os rios Jaburu, Bom 

Jesus e riacho Jatobá. Além destes rios, há também o açude Jaburu que é responsável 

pelo abastecimento por adutoras dos municípios de Ubajara, Tianguá, Ibiapina, Viçosa 

do Ceará, Carnaubal, São Benedito e Guaraciaba do Norte, além de alguns outros 

distritos da região.  

Nas áreas de influência do empreendimento, correspondentes aos municípios de 

Tianguá e Ubajara, tem-se que as águas subterrâneas são representadas por três 

domínios hidrogeológicos: rochas cristalinas, sedimentares e depósitos aluvionares. 

O principal aquífero sedimentar é o aquífero da Formação Serra Grande, 

localizado na borda oriental da serra da Ibiapaba. De toda a Bacia Sedimentar do 

Parnaíba, somente os arenitos da Formação Serra Grande estão no território cearense, 

podendo alcançar uma espessura da ordem de 300 m. Ver o Mapa 8 que representa os 

dois rios principais e o açude Jaburu a as principais nascentes dentro da área em estudo.  

 

                                                           
42

 Foi construído pelo DNOCS, tendo sido concluído em 1984. Sua capacidade é de 116.000.000 m³.  
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Mapa 8 - Hidrologia da área de estudo 

 

Fonte: PAIVA, 2017
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3.7 CLASSES DE SOLOS 

 

As classes de solos que correspondem à área de estudo onde o empreendimento 

está instalado foram identificadas tanto em trabalhos de gabinete, através da 

classificação do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos – SIBCS – (2006), como 

por meio do exame morfológico do perfil realizado em trabalho de campo. 

De acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SIBCS), foram 

identificados, na área da pesquisa, Reverso Seco da Ibiapaba (Mapa 9): 

 

3.7.1 Areias Quartzosas Distróficas 

 

Na atual classificação da EMBRAPA (2006), as Areias Quartzosas Distróficas 

estão incluídas na classificação de Neossolos, que são solos constituídos por material 

mineral ou orgânico pouco espesso, que não apresentam alterações expressivas em 

relação ao material originário devido à baixa intensidade de atuação dos processos 

pedogenéticos.  

3.7.2  Neossolos Litólicos  

 

Os Neossolos Litólicos são solos rasos, isto é, com o contato lítico (rocha dura) 

dentro de 50 cm de profundidade, e normalmente ocorrem associados a pedregosidade e 

rochosidade. Apresentam muitas variações de características morfológicas, físicas, 

químicas e mineralógicas, em conformidade com a natureza do material de origem. As 

limitações agrícolas mais importantes dizem respeito à pequena profundidade efetiva, 

pedregosidade, rochosidade, relevo movimentado, baixa capacidade de armazenamento 

de água e de nutrientes nos mais arenosos e a alta suscetibilidade à erosão, sobretudo 

nos relevos mais declivosos. 

Apresentam pequena profundidade, e a pedregosidade que dificulta a penetração 

e a exploração de água e nutrientes pelas raízes de plantas. São solos típicos das regiões 

de relevo mais dissecados ou íngremes. São associados a montanhas e escarpas nas 

regiões das grandes serras do estado, mas também podem ser encontrados determinados 

Neossolos Litólicos Distróficos fragmentários por condições locais de dissecamento do 

relevo.  
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3.7.3 Latossolos 

 

São solos com alto grau de intemperismo, normalmente profundos, bem 

drenados e bastante uniformes no conjunto de suas características morfológicas, físicas, 

químicas e mineralógicas no horizonte diagnóstico Bw (B latossólico). Apresentam 

textura de média a muito argilosa, com pequena variação no conteúdo de argila ao longo 

de perfil de solo, e podem apresentar cor amarela, vermelho e até mesmo acinzentada. 

Suas principais restrições agrícolas, em geral, dizem respeito à baixa disponibilidade de 

nutrientes para as plantas. 

O Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 2006) indica que 

os Latossolos são típicos das regiões equatoriais e tropicais, ocorrendo também em 

zonas subtropicais, distribuídos, sobretudo, por amplas e antigas superfícies de erosão, 

pedimentos ou terraços fluviais antigos, normalmente em relevo plano e suave 

ondulado. São originados a partir das mais diversas espécies de rochas e sedimentos, 

sob condições de clima e tipos de vegetação os mais diversos.  

Têm sequência de horizontes A, B e C, com pouca diferenciação de sub-

horizontes e transições usualmente difusas ou graduais. 

As representações por figuras abaixo realizadas em campo seguem a ordem: 

Os mosaicos abaixo apresentam a caracterização feitas em campo e uma 

localização como perfil de altitude dentro da área da pesquisa.  
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Figura 5 - Mosaico dos tipos de solo dentro da área de estudo 
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Nos solos descritos acima, chamados de solos litólicos distróficos, encontramos 

afloramentos rochosos. São muito pouco desenvolvidos, rasos, não hidromórficos (sem 

a presença de água), apresentando horizonte A diretamente sobre a rocha ou horizonte C 

de pequena espessura.  

São normalmente pedregosos e/ou rochosos, moderadamente a excessivamente 

drenados, com horizonte A pouco espesso, cascalhento, de textura predominantemente 

média, podendo também ocorrer solos de textura arenosa, siltosa ou argilosa. 

Apresentam poucas alternativas de uso, por se tratar de solos rasos ou muito 

rasos e usualmente rochosos e pedregosos. Situam-se em áreas acidentadas de serras e 

encostas íngremes, normalmente com problemas de erosão laminar. 

As pequenas espessuras desse tipo de solo — com frequente ocorrência de 

cascalhos e fragmentos de rocha no seu perfil, grande susceptibilidade à erosão, 

mormente nas áreas de relevo acidentado, onde estes solos ocorrem com maior 

frequência — são as limitações mais comuns para este tipo de solo. Nos solos 

distróficos e álicos, há o problema da baixa fertilidade natural. 

 De acordo com a Embrapa (2006), os solos descritos na Figura 7.2 (Areias 

Quartzosas distróficas), em geral, são originados de depósitos arenosos, apresentando 

textura areia ou areia franca ao longo de pelo menos 2 m de profundidade. Esses solos 

são constituídos essencialmente de grãos de quartzo, sendo, por conseguinte, 

praticamente destituídos de minerais primários, portanto pouco resistentes ao 

intemperismo. 

Essa classe de solos abrange as Areias Quartzosas, apresentando também 

coloração amarela ou vermelha. A granulometria da fração areia é variável e, em 

algumas situações, predominam diâmetros maiores e, em outras, menores. O teor 

máximo de argila chega a 15% quando o silte está ausente. 

Areias Quartzosas são considerados solos de baixa aptidão agrícola. O uso 

contínuo de culturas anuais pode levá-las rapidamente à degradação. Práticas de manejo 

que mantenham ou aumentem os teores de matéria orgânica podem reduzir esse 

problema. Culturas perenes, plantadas em áreas de Areia Quartzosas, requerem manejo 

adequado e cuidados intensivos no controle da erosão, da adubação (principalmente 

com N e K) e da irrigação, visando à economia de água.  

Caso contrário, há o depauperamento da lavoura, acarretando baixas 

produtividades. As áreas de Areias Quartzosas que ocorrem junto aos mananciais devem 

ser obrigatoriamente isoladas e mantidas para a preservação dos recursos hídricos, da 
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flora e da fauna. O reflorestamento de áreas degradadas, sem finalidade comercial, é 

uma opção recomendável, onde a regeneração da vegetação natural é lenta, entretanto o 

reflorestamento comercial é uma alternativa para as áreas mais afastadas dos mananciais 

e da rede de drenagem, por serem muito arenosos, com baixa capacidade de agregação 

de partículas. Condicionados pelos baixos teores de argila e de matéria orgânica, esses 

solos são muito suscetíveis à erosão. Quando ocupam as cabeceiras de drenagem, em 

geral, dão origem a grandes voçorocas. 

Tendo em vista a grande quantidade de areia nesses solos, sobretudo naqueles 

em que a areia grossa predomina sobre a fina, há séria limitação quanto à capacidade de 

armazenamento de água disponível. 

É necessário considerar a ocorrência dos Latossolos Vermelho-Escuros em 

associação com os Argissolos Vermelho-Amarelos. São solos desenvolvidos sobre os 

arenitos do Grupo Serra Grande, com provável influência de materiais provenientes de 

rochas escuras, possuindo horizonte A latossólico moderado e chernozêmico com 

textura argilosa e média (EMBRAPA, 1973, 1999). 

Os Latossolos Vermelho-Escuros possuem as principais características dos 

Latossolos Vermelho-Amarelos, ressaltando-se, porém, como caráter diferencial, valor 

mais baixo da relação mais elevados, bem como de Titânio (TiO³), ambos contribuindo 

para cores vermelho-escuras deste solo (FUNCEME, 2009).  

Geralmente, os perfis de Latossolos Vermelho-Amarelos considerados mais 

típicos apresentam horizonte A pouco espesso, com transição difusa ou gradual para um 

latossólico que atinge, comumente, mais de 2 m de profundidade, com consistência 

muito friável, alta porosidade e colorações que variam de avermelhadas a amareladas 

(LEPSCH, 2010).  
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Mapa 9 - Solos da área de estudo 

 

 

Fonte: Paiva, 2017. 
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Como o mapa representa a maior parte está inserido Solos desenvolvidos de 

materiais argilosos ou areno-argilosos sedimentares da formação Barreiras na região 

litorânea do Brasil ou nos baixos platôs. A cor amarelada é uniforme em profundidade, 

o mesmo ocorrendo com o teor de argila. A textura mais comum é a argilosa ou muito 

argilosa. Outro aspecto de campo refere-se à elevada coesão dos agregados estruturais 

(solos coesos). 

 

3.8 VEGETAÇÃO  

 

A extensão territorial da região nordeste, possui variações no relevo onde há o 

predomínio de altitudes inferiores a 500 m (depressão sertaneja), enquanto alguns 

setores atingem as cotas de 900 a 1000 m no planalto da Ibiapaba, chapada do Araripe e 

planalto da Borborema e de 1200 m na chapada Diamantina.  

Os diversos sistemas de circulação atmosférica, que ocasionam diferenças de 

continentalidade e de maritimidade. Por tudo isso, as condições climáticas da região são 

bastante complexas (NIMER, 1972) e suas variações refletem-se na presença de grande 

variedade de tipos vegetacionais.  

Neste contexto, entre os tipos vegetacionais da área semiárida, a vegetação de 

caatinga constitui a feição dominante, apresentando variações na fisionomia e 

composição florística (Fernandes e Bezerra 1990).  

Nossa área de estudo na qual se insere no planalto da Ibiapaba segundo o autor 

Andrade-Lima (1978) possui a vegetação xerófilo, chamado carrasco ou Catanduva. Na 

qual se classifica por solos arenosos sobre chapadas contíguas à vegetação das 

caatingas, na bacia do rio Parnaíba (Piauí).  

Segundo o autor, o carrasco, pela caducifolia, seria um tipo de caatinga, mas, 

pela maior densidade dos indivíduos, a uniestratificação aparente e a quase ausência de 

cactáceas e bromeliáceas, poderia ser reconhecido como uma entidade própria.  

Fernandes (1990) afirma ser o carrasco procedente da destruição ou devastação 

parcial do cerradão, assumindo o aspecto de uma capoeira densa, ocorrendo nos níveis 

elevados e tabulares do reverso do planalto da Ibiapaba e chapada do Araripe, 

parecendo ocorrer também em algumas áreas na circunvizinhança da chapada 

Diamantina, na Bahia. 

 Já Figueiredo (1986, 1991) referiu-se àquela vegetação como uma comunidade 

xerófila, arbustiva densa, com indivíduos de caules finos e muitas vezes cespitosos e 
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alguns arbóreos, formada por espécies próprias, mas também de cerrado, de caatinga e 

de mata. Estas definições foram baseadas principalmente em observações fisionômicas. 

O termo carrasco tem sido usado para designar diferentes tipos de vegetação do 

Nordeste do Brasil e fora dele, abrangendo caatingas arbustivas de solos pedregosos, 

capoeiras (vegetação secundária) e áreas de vegetação aberta com arbustos de pequeno 

porte. Mas sua fisionomia e composição florística não são as mesmas do carrasco 

ocorrente no planalto da Ibiapaba e chapada do Araripe. 

Visando contribuir para o conhecimento da composição florística e definição do 

carrasco do planalto da Ibiapaba, foi realizado o levantamento da flora da área de 

carrasco. As fotografias de campo identificaram três tipos de espécies, porém no 

mapeamento foi possível verificar carrasco.  

 



91 
 

 
 

Figura 6: Tipos de vegetação da área em estudo (Legenda: 6.1 - Transições Caatinga alta Carrasco, 6.2 - Estrato arbóreo encontrado de forma 

pontual, 6.3 – Carrasco)    

 

 

                                                       Fonte: Paiva, 2017. 
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Andrade-Lima (1978) referiu-se a outro tipo vegetacional xerófilo, chamado 

carrasco, ou ocorrendo em solos arenosos sobre chapadas contíguas à vegetação das 

caatingas na bacia do rio Parnaíba (Piauí). (Área de estudo)  

Segundo o autor, o carrasco, pela caducifólia, seria um tipo de caatinga, mas, 

pela maior densidade dos indivíduos, a uniestratificação aparente e a quase ausência de 

cactáceas e bromeliáceas, poderia ser reconhecido como uma entidade própria.  

Fernandes (1990) e Fernandes e Bezerra (1990) afirmaram ser o carrasco 

procedente da destruição ou devastação parcial do cerradão, assumindo o aspecto de 

uma capoeira densa, ocorrendo nos níveis elevados e tabulares do reverso do planalto da 

Ibiapaba e chapada do Araripe, parecendo ocorrer também em algumas áreas na 

circunvizinhança da chapada Diamantina, na Bahia.  

Já Figueiredo (1986, 1991) referiu-se àquela vegetação como uma comunidade 

xerófila, arbustiva densa, com indivíduos de caules finos e muitas vezes cespitosos e 

alguns arbóreos, formada por espécies próprias, mas também de cerrado, de caatinga e 

de mata. Estas definições foram baseadas principalmente em observações fisionômicas. 

O termo carrasco tem sido usado para designar diferentes tipos de vegetação do 

Nordeste do Brasil e fora dele, abrangendo caatingas arbustivas de solos pedregosos, 

capoeiras (vegetação secundária) e áreas de vegetação aberta com arbustos de pequeno 

porte, que ocorrem nas chapadas de Minas Gerais. Meguro et al. (1994) e Pirani et al. 

(1994) referiram-se ao termo carrasco para designar uma vegetação com arbustos 

raquíticos bastante ramificados, agregados, formando moitas, variando de uma 

fisionomia aberta a densa, em áreas com declividade suave e deposição de areia, 

ocorrendo em torno de 800 a 1200 m de altitude na serra do Ambrósio, um braço da 

cadeia do Espinhaço, em Minas Gerais. Mas sua fisionomia e composição florística não 

são as mesmas do carrasco ocorrente no planalto da Ibiapaba e chapada do Araripe. 
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Mapa 10 - Vegetação do Complexo Eólico de Tianguá 

 

 

                       Fonte: PAIVA, 2017. 
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3.9 ANÁLISE INTEGRADA DOS COMPONENTES GEOAMBIENTAIS  

 

Segundo Souza
43

 (2009), a análise integrada dos ambientes envolve as 

características estruturais geológicas e a organização morfológica do relevo, assim 

como os aspectos climáticos e os pedológicos e biogeográficos.  

O entendimento do jogo de relações que se estabelecem entre os componentes 

geoambientais resulta numa questão estratégica para a análise geoambiental integrada, 

com base em referencial sistêmico como instrumento capaz de estudar a morfodinâmica 

da paisagem onde os condicionantes ambientais estão interconectados.  

A presente pesquisa concentra-se nas duas unidades Geoambientais: Depósitos 

Sedimentares Cenozoicos: Planície Fluvial e Depósito das Bacias Sedimentares: 

Planalto da Ibiapaba. As principais feições morfológicas caracterizam-se por uma 

superfície ondulada com escarpa, platôs e áreas de acumulação.  

 O clima, como em toda área da pesquisa, apresenta-se como semiárido quente, 

com chuvas concentradas nos cinco primeiros meses do ano. As temperaturas médias 

mensais da região são sempre elevadas ao longo de todo o ano, variando entre 31.7 °C e 

21.5 °C. Com relação aos ventos, a média diária nos respectivos períodos de estudo 

apresenta um aumento significativo durante o período da manhã.  

Os solos predominantes são Neossolos Litólicos, havendo associação com os 

afloramentos rochosos Latossolos e Areias Quartzosas.  

Os recursos hídricos na região são formados por duas bacias hidrográficas, 

porém os principais rios são: Jaburu e Trapiá, com mais de 30 nascentes dentro da área 

de estudo.  

A vegetação é considerada carrasco, com áreas isoladas e transição caatinga/carrasco. A 

vegetação exprime resposta às interações dos fatores abióticos, atenuando os efeitos dos 

processos erosivos. A devastação da cobertura vegetal primária para fins agrícolas 

reflete a pressão antrópica sobre os recursos naturais, comprometendo o equilíbrio 

dinâmico do ambiente.Nesse sentido, os estudos integrados tornam-se estratégicos para 

apontar os vetores de degradação e estabelecendo critérios para a recuperação da 

qualidade ambiental. A integração dos componentes dos fatores físico-naturais 

                                                           
43

 SOUZA, Marcos José Nogueira. Bases naturais e esboço de zoneamento geoambiental do estado do 

Ceará.; Compartimentação territorial e gestão regional do estado do Ceará., 2000; Compartimentação 

Geoambiental do Ceará, 2009.  
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constitui-se na representação esquemática, por meio da construção de perfil longitudinal 

representando a estruturação da paisagem (Figura 7).  
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Figura 7 - Perfil longitudinal do planalto da Ibiapaba 

 
   Fonte: Paiva, 2017.
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4 ABORDAGEM SOCIOAMBIENTAL DA COMUNIDADE QUEIMDAS  

 

Neste capítulo, iremos fazer a abordagem social que faz associação com a 

teórica sistêmica sobre os processos que permeiam nossa pesquisa. Aqui, trataremos das 

ações realizadas com a comunidade por meio de questionários e entrevistas, finalizando 

com um quadro que contém os principais aspectos sociais da comunidade Queimadas.  

 

4.1 BREVE HISTÓRICO DA COMUNIDADE QUEIMADAS 

 

A comunidade Queimadas é composta de 32 famílias. Está situada entre os 

municípios de Tianguá e Ubajara, na porção leste do espaço, divisa com o estado do 

Piauí. Ao analisar as informações coletadas em campo, verificou-se que as atividades da 

comunidade eram por demais diversas, sendo que estas se apresentavam como 

polivalentes. Isso gerou uma diferença na afixação dos moradores há mais de 90 anos, a 

qual foi iniciada por seus pais.  

Outro dado a ser mencionado é que a dinâmica da comunidade se refere à 

drenagem dos rios como referência de forte influência no perfil da população local, já 

que esta estabelece suas escolhas sociais e econômicas a partir dos anos. Essa dinâmica 

dos rios (enchente, cheia, vazante e seca) correspondem, respectivamente, aos meses de 

dezembro a fevereiro, fim de fevereiro a maio, fim de maio a julho e agosto a 

novembro.  

As famílias que vivem ali estão agrupadas e organizadas de modo familiar. 

Todos possuem parentes (tios, irmãos e avós). Não há indícios de outras pessoas que 

não sejam da família.    

Nesse ponto, os aspectos populacionais, seguindo um breve histórico do 

processo de ocupação e recorrendo ao conceito de Arruda (1999), é bastante amplo, 

tendo como especificidade a exposição da situação de fragilidade em que as populações 

tradicionais se encontram, pois estas não apresentam documentos que comprovam seus 

direitos sobre as terras historicamente por elas ocupadas. 

Nesse sentido, Cunha e Almeida (2001) afirmam que esses grupos que 

conquistam ou estão lutando para conquistar (por meios práticos e simbólicos) 

identidade pública incluem as seguintes características: uso de técnicas ambientais de 

baixo impacto; formas equitativas de organização social; presença de instituições com 



98 
 

 
 

legitimidade para fazer cumprir suas leis; e, por fim, traços culturais que são 

seletivamente reafirmados e reelaborados (p.192). 

Desta forma, o conceito construído pelas ciências sociais para populações 

tradicionais não mais se apresenta como unicamente extensivo, mas, ainda que seja 

apresentado um avanço teórico para a definição desse objeto, permanece a necessidade 

de uma análise crítica sobre o mesmo.  

Sobre os aspectos sociais e econômicos da comunidade, pode-se caracterizar as 

populações ditas ―tradicionais‖ principalmente em função da relação que desenvolvem 

com o meio ambiente (DIEGUES, 1993, 1994). 

 

Na medida em que as mesmas apresentam uma relação de simbiose e 

diferente concepção de meio ambiente e biodiversidade, participando no 

processo de construção dos mesmos, ou seja, o meio ambiente e a 

biodiversidade, ditos ‗naturais‘, podem ser culturalmente construídos. Logo, 

os conceitos de natureza e cultura não são opostos e mutuamente excludentes 

para estas populações.  

 

Assim, a comunidade Queimadas pode ser chamada de população 

―remanescente‖ de população tradicional, na medida em que ainda preserva alguns dos 

valores cultivados nas culturas ribeirinhas e caboclas. 

 Esta população sobreviveu dos recursos naturais locais e tinham as suas 

escolhas de reprodução social fortemente influenciadas pelo rio Trapiá, ou seja, elas se 

assemelhavam às comunidades ribeirinhas. 

 

4.2 PERFIL SOCIOECONÔMICO DOS MORADORES  

 

A comunidade, nos meses de dezembro a janeiro, planta, colhe nas roças, produz 

farinha, milho, feijão, além de pescar e extrair produtos tanto para consumo como para 

venda. No período de cheia (fim de fevereiro a início de maio), as famílias produzem 

produtos da vegetação (em especial a castanha) para a venda e para o próprio consumo 

(em especial a caça e a madeira para lenha). 

Na vazante (fim de maio a julho), antes da implantação do parque, famílias 

trabalhavam no plantio das roças e na criação de animais como boi e galinha. No 

período de seca (agosto a novembro), as famílias sobrevivem basicamente da extração 

da área de várzea cultivada, somente para o próprio consumo.  
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Há famílias que sobrevivem, ainda, de aposentadoria e do Programa Bolsa 

Família. Assim, pode-se dizer que as principais atividades dos moradores da 

comunidade Queimadas são: agricultura pesca e extração de recursos naturais. Esta 

afirmação pode ser evidenciada através dos dados de campo.  

Esta pesquisa optou por trabalhar com todo o universo da comunidade, visto que 

existem menos de 30 casas na área. Das 32 famílias ali existentes, foram entrevistadas 

mais de 25. Não foi possível visitar todas elas porque em algumas não havia um 

responsável acima de 16 anos para responder ao questionário ou, ainda, pelo fato de a 

casa sempre se encontrar fechada.  

A área do complexo eólico inserido na comunidade Queimadas é mostrada nas 

imagens abaixo. Os aerogeradores estão localizados próximos às casas e à comunidade. 

O açude Jaburu e suas drenagens serviram como base no processo da obra, o que gerou 

grandes impactos para a comunidade, visto que o meio de sobrevivência é a produção 

de culturas de subsistência. Durante a pesquisa, pudemos ouvir relatos sobre disputa 

pela água.  

Segundo relato de moradores mais antigos de Queimadas, o açude e seus rios, 

como o Trapiá, estabelecem uma relação com a comunidade, matando a fome daqueles 

que ali buscavam alimento. A função social que o rio desempenhava é reconhecida 

pelos próprios moradores da área, principalmente os mais antigos. Estes relatam que 

quando chegaram à área, o rio era local de lazer, fonte de alimento, entre outras 

finalidades. Além de reconhecerem as mudanças ocorridas desde o processo de 

ocupação, os moradores também têm consciência das causas da sua degradação, e 

muitos gostariam de ver o rio revitalizado. 
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Figura 8 - Imagem de satélite 

 
      Fonte: Google Earth, 2017. 

 

Em uma análise geral da área, percebem-se há pouca variação nas atividades 

econômicas, como falamos anteriormente. 

Por meios questionários e entrevistas, o perfil econômico da comunidade está 

vinculado à produção e à agricultura. Há alguns empreendimentos de agricultores, e 

cerca de 3% dos moradores trabalha nesses ambientes. Próximo à localidade está a 

Fazenda Nutrilite, uma multinacional (Figura 12). Não há nenhum caso de pessoas da 

comunidade de exercem algum tipo de atividade nessa empresa. 

Há atividades de comercialização de produtos alimentícios e três churrascarias, 

pois a área do complexo fica na BR-222 sentido Piauí, a qual atrai grande tráfego de 

carros e venda de alguns produtos artesanais, tais como: doces, frutas e lanches. Porém 

os donos desses estabelecimentos comerciais moram no município de Tianguá. Somente 

um comerciante reside na comunidade.   

No entanto, algumas atividades são predominantes em toda a área, como a 

agricultura de subsistência e a criação extensiva de bovinos, ovinos e, em menor 

quantidade, de caprinos.  

 

4.2.1 Aspectos sociais: educação, saúde e lazer  

 

De acordo com os questionários aplicados em campo, a comunidade Queimadas 

tem uma população composta por 40% de homens e 60% de mulheres. Das 29 casas 
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entrevistadas, responderam ser a família residente originárias da zona rural. Um terço 

das famílias entrevistadas na área são, portanto, originariamente da zona rural.  

Os dados revelam que existe mais de 35% de analfabetos na comunidade, 

superando a taxa do município, que é de 23,87%, a do Ceará, que é 18,8% (IBGE, 

2011), e a nacional, que é de 9,37%. Além da taxa alta de analfabetismo, a comunidade 

também apresenta um número elevado de pessoas com o ensino fundamental 

incompleto (60%). Diante dos dados coletados, entende-se que esse fato ocorre devido 

ao fato de a maior parte das pessoas desistirem dos estudos, principalmente pela 

dificuldade de acesso à escola.  

Em relação à saúde, a situação da comunidade é tão precária quanto a educação. 

A comunidade não dispõe de serviços médicos eficazes. São diversos os problemas 

identificados pela comunidade referentes a esse assunto, podendo-se evidenciar a 

dificuldade de atendimento no posto de saúde localizado na sede do Assentamento Val 

Paraíso, a dificuldade de transporte, já que os carros de horário saem muito cedo e só 

retornam tarde, e não estando disponíveis sempre que necessário. Em casos de 

emergência, os hospitais de Tianguá e Ubajara são os locais de atendimento mais 

próximos. Além disso, há ineficiência no funcionamento de um programa de 

atendimento médico mensal para a comunidade.  

Figura 9 - Moradora da Comunidade Queimadas 

  
                    Fonte: Paiva, 2017. 
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Aqui é uma luta para a gente ir ao médico. Eu depois dessas torres vivo com 

ânsia de vomito e dor de cabeça. Tenho que ir ao Val Paraíso, que custa mais 

de 20 reais, e ainda tem o lanche. No começo era pior, eles não atendiam nós, 

íamos para Tianguá porque uns dizem que aqui é Ubajara e outros Tianguá. 

A gente fica sem saber o que fazer, minha filha (informação verbal)
44

.  

 

A comunidade não dispõe de nenhum serviço de saneamento básico, 

abastecimento de água e coleta de lixo, e a ausência desses serviços proporciona 

problemas de saúde e impactos ao ambiente.   

Com a ausência de abastecimento de água, a população utiliza água de poços 

rasos, totalizando 10 poços para suprir a demanda de 32 famílias.  

Destaca-se que apenas 7 famílias possuem banheiros, e na escola e comercio 

próximo a BR/ que detém de água encanada.  Sendo assim, somente algumas casas 

possuem fossa séptica destinada às águas do vaso sanitário; as demais águas servidas 

são lançadas a céu aberto, causando, assim, a contaminação de águas superficiais e de 

mananciais hídricos subterrâneos, responsáveis, muitas vezes, pela ocorrência de 

doenças. 

As doenças mais comuns em Queimadas são diarreias, verminoses, micoses e 

gripe.  Dentre as mencionadas, as três primeiras estão associadas também à qualidade da 

água. Além disso, há relatos de doenças contraídas no processo de instalação da obra. 

Ressalta-se que o abastecimento de água, o esgotamento sanitário e o consumo de água 

são procedimentos que estão intrinsecamente relacionados à qualidade de vida de uma 

comunidade. Estudos comprovam que as comunidades que não dispõem de saneamento 

básico são afetadas com esses problemas.  

 

                                                           
44

 Dona Maria, 13/08/2017.   
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Figura 10 - Imagem de satélite 

Fonte: Google Earth, 2017. 

 

Para os jovens e as crianças que estudam, a formação ocorre das escolas de 

Tianguá e Ubajara, como mostramos na Figura 13. O transporte para a escola é 

realizado por um ônibus escolar e atende apenas aos que cursam o ensino básico.  

Foram identificadas na área quatro instituições educacionais, sendo duas escolas 

municipais.  

No que à saúde, identificou-se um Centro de Saúde da Família (CSF) no 

assentamento Val Paraíso, porém o deslocamento é muito difícil, visto que o local fica a 

mais de 10 km da comunidade.  
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Figura 11 - 11.1 Imagens das escolas em torno do Empreendimento, 11.2 - PSF do Val 

Paraíso, 11.3 - Imagens do Salão Comunitário do Valparaíso  

 

  
Fonte: Paiva, 2017. 

 

Quanto ao lazer, as atividades também se diversificam, pois a comunidade não 

possui ambientes para interação coletiva. As atividades de lazer dependem do 

Assentamento Val Paraíso, que realiza eventos festivos nos bares e em quadras 

construídas especificamente para este tipo de evento.  

As festas religiosas constituem a principal atividade, integrando fé e lazer. As 

comemorações se diversificam durante todo o ano, ocorrendo festejos por localidades. 

No entanto, a principal comemoração ocorre no mês de julho, denominada 

popularmente de festas de julho. 

 

 

 

 

 

 

11.1 

11.2 11.3 



105 
 

 
 

5  IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO EÓLICO NA IBIAPABA NO PLANALTO 

DA IBIAPABA  

 

Trataremos, nesse capítulo, do processo técnico relacionado à geração de energia 

elétrica na serra da Ibiapaba, de dois marcos legais para o processo de instalação e 

operação dos parques e das tramas das comunidades x setor empresarial na comunidade 

Queimadas.  

Esse empreendimento, iniciado 2015, está situado entre os municípios de 

Tianguá e Ubajara, especificamente na comunidade Queimadas. Para compreender 

esses processos, trabalhou-se em uma escala de 1:70.000 km². A área da pesquisa tem 

mais de 280 km². Desse modo, as análises apresentadas na pesquisa deram suporte 

teórico e análises de campo. Os moradores ajudaram a avaliar os processos que ocorrem 

na fase de implantação do complexo eólico.  

Milton Santos (1994)
45

 afirma que o espaço é o resultado do desenvolvimento 

das forças produtivas, das relações de produção e das necessidades de circulação e 

distribuição. As regiões e os lugares não dispõem de autonomia, porém, sendo 

funcionais na totalidade espacial, influenciam no desenvolvimento do país; já a 

urbanização é resultado de tais processos historicamente determinados como localização 

geográfica seletiva das forças produtivas e das instâncias sociais.  

Assim, o ―arranjo espacial‖ que está configurado na serra da Ibiapaba com a 

implantação da energia eólica, assim como como vem ocorrendo na zona costeira, 

modifica os processos sociais e tecnológicos e modelam o espaço de acordo com os 

sistemas incorporados, e estes vão dando lugar a outros sistemas que gerarão uma nova 

organização do espaço. Este é reconstruído histórica e constantemente. 

Compreende-se que o conteúdo do espaço é, cada vez mais, extremamente 

técnico, cada vez mais artificializado no processo de acirramento da divisão territorial 

do trabalho: ―[...] cada divisão do trabalho cria um tempo seu próprio, diferente do 

tempo anterior‖ (SANTOS, 1996, p.109).  

Na interpretação de Mônica Arroyo, ―Horizontalidades e verticalidades, 

tecnosfera e psicosfera, o novo e o velho, o externo e o interno permitem reconstruir 

uma dinâmica espacial como arena de antagonismos e complementaridades [...]. Razão 

global e razão local, espaços inteligentes e espaços opacos, solidariedade orgânica e 

                                                           
45

 SANTOS, Milton. Território globalização e fragmentação. Cidade: Rio de Janeiro, 1994. 
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solidariedade organizacional são fenômenos qualificados a partir de uma oposição, que 

se confundem e, ao mesmo tempo, se distinguem‖ (1996, p. 57). 

 

Figura 12 - Mosaico da representação da paisagem na comunidade Queimadas 

 

 

 

                          Fonte: Paiva, 2017. 

 

Segundo Meireles e Gorayeb (2013), a energia eólica é considerada uma fonte 

limpa, por não emitir gases de efeito estufa. É apontada como capaz de atender aos 

requisitos necessários referentes aos custos econômicos e à sustentabilidade ambiental 

Porém, diversos estudos questionam esta afirmação, concentrando suas análises em 

12.1 (2012) 

12.2 (2015) 

12.3 (2017) 
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impactos causados por essa produção energética, como: (a) modificações visuais das 

paisagens; (b) influência dos aerogeradores na mortalidade de pássaros; (c) causa de 

mortalidade de animais marinhos em plataformas offshore; (d) um baixo retorno 

econômico nas comunidades onde os parques foram instalados; e (e) na interferência 

nos serviços de telecomunicação  

Ainda segundo Meireles (2011) no Ceará, os parques eólicos estão sendo 

instalados em áreas de instabilidade ambiental acentuada (complexos litorâneos com 

campos de dunas móveis, estuários, faixas de praia etc.) e com grande concentração 

populacional, dentro de territórios de comunidades tradicionais de pescadores, quilombolas, 

agricultores familiares e aldeias indígenas, impactando a dinâmica natural do meio físico e 

influindo negativamente no modo de vida das comunidades tradicionais (MEIRELES, 

2011). 

Nesse contexto, iremos discorrer sobre como o ocorreu a implantação do 

Complexo Eólico na Ibiapaba. Tal empreendimento está associado ao conjunto de políticas 

de incentivos do Estado. Financiamentos, isenções fiscais, legislação ambiental flexível 

e documentos elaborados pelos órgãos estatais contribuíram significativamente – 

considerados aqui, na verdade, como elementos imprescindíveis – para a criação de um 

mercado favorável aos novos investimentos no setor.  

O mercado eólico é criado no Ceará com uma especificidade importante, que é 

a presença de um marco regulatório e fiscal relativamente bem consolidado, 

possibilitando a expansão acelerada que ocorreu nos últimos anos. 

A implementação desses projetos tem sido caracterizada por processos de 

―acumulação por espoliação‖ por meio do qual tem ocorrido a expropriação e a 

privatização de áreas de uso comum e de recursos territoriais.  

A partir das atividades de campo, observou-se uma crescente contestação ao 

processo técnico associado à geração de energia eólica. Assim, a legitimidade 

construída no espaço público para essa fonte, que a caracteriza como de ―baixo impacto 

ambiental‖, tem sido questionada na escala local por populações afetadas pelos projetos 

de energia dita limpa. Esses grupos sociais proferem no espaço público que a geração de 

energia eólica tem sido marcada por conflitos e desigualdades ambientais, através da 

distribuição desigual de benefícios e malefícios dos projetos, bem como a sobreposição 

de práticas espaciais. 

Porto (2013) aponta que os conflitos ambientais ocorrem associados à 

valoração não meramente instrumental da natureza por parte de populações tradicionais. 
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De um modo mais amplo, na América do Sul, observa-se um crescente debate 

envolvendo a perspectiva do bem-viver inerente às culturas indígenas da América e às 

formas de desenvolvimento alternativas. 

As políticas públicas de desenvolvimento, associadas a concepções de 

felicidade e amparadas em concepções de natureza com valor moral, como no caso do 

Butão, têm recolocado a centralidade das valorações subjetivas e culturalmente situadas 

como fator crucial das finalidades do desenvolvimento.  

É importante destacar que as atividades de campo possibilitaram perceber que, 

além das expropriações, há também processos de resistência e luta coletiva. Esses 

grupos sociais não se constituem como vítimas passivas do processo, mas estão 

inseridos na arena desigual de poder, acionando diferentes estratégias, ações e práticas 

em vias de garantir a afirmação de seus modos de vida, de seus territórios e de 

condições materiais e simbólicas necessárias para a reprodução de suas práticas 

tradicionais.  

Há, por parte desses agentes, permanente problematização e ressignificação do 

conceito ―energia limpa‖, apresentando contradições e injustiças relacionadas a esse 

processo técnico. Essa noção é reducionista e não incorpora dimensões dos conflitos 

ambientais, questões econômicas, políticas e culturais das populações locais, relações 

desiguais de poder e desigualdades no acesso e uso dos bens naturais. Esses fatores nos 

levam a tentar compreender e pontuar esses conflitos, pois servem como subsídio para a 

pesquisa e possibilitam o entendimento desses conflitos.  

É importante pontuar que buscamos priorizar a comunidade (afetada), tentando 

ser intermediários entre o empreendimento e a comunidade, porém em alguns 

momentos o diálogo muitas vezes não é possível. 

 Meireles (2008, 2011) cita alguns impactos causados por obras desse porte nas 

áreas litorâneas, dentro os quais se destacam: alterações topográficas e morfológicas; 

aterramento de dunas fixas e eliminação de sua vegetação; e alteração do nível 

hidrostático do lençol freático, o que pode influenciar no fluxo de água subterrânea e na 

composição e abrangência espacial.  

São notórios os impactos sociais, políticos e psicológicos quando os parques 

eólicos localizam-se muito próximos às áreas residenciais com baixo poder aquisitivo e 

político, como nas comunidades de litígio Ubajara e Tianguá.  

Destacam-se como potencialidades o potencial turístico e o modo de vida 

tradicional; como problemáticas, a ausência de infraestrutura básica e de emprego; 
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barramentos de estradas; o medo constante de algum acidente; além da degradação 

socioambiental. 

Percebe-se, assim, que a implantação desses empreendimentos influencia 

negativamente as comunidades, pondo em risco o território e suas tradições, além da 

própria soberania alimentar da população residente. 

No caso da comunidade de Queimadas, os moradores não recebem royalties 

nem emprego, como acontece em outros casos de energia eólica com alta receptividade 

pública (SLATTERY et al., 2012; BRANNSTROM et al., 2011), no entanto foram 

contemplados com medidas compensatórias que proporcionaram mudanças na aceitação 

à energia eólica por parte da comunidade.  

Na comunidade Queimadas ocorreram diversas modificações, oposição à 

estética, medo, grande tráfego de veículos pesados, apropriação de alguns recursos, 

localização dos aerogeradores muito próximo às casas, gerando desconforto para a 

população. O aterramento e o esgotamento da barragem, episódio relatado pelos 

moradores, ocorreram durante a instalação do parque, e representa, hoje, um problema 

evidente. Atualmente, a comunidade enfrenta um déficit alimentar devido à 

impossibilidade da caça, tendo em vista barramentos e fechamento de estradas. 

Os problemas de conflitos socioambientais da comunidade de Queimadas com 

os empreendimentos de produtividade de energia eólica não são um fato isolado. Outras 

comunidades também apresentam relatos semelhantes, como a comunidade do Cumbe, 

em Aracati, onde houve problemas na estrutura das casas devido ao trânsito de veículos 

pesados. Houve, ademais, a violação do direito de ir e vir, além de modificação da 

paisagem natural por meio do desmonte de dunas e do aterramento de lagoas (BROWN, 

2011; GALDINO et al., 2014; PINTO, et al., 2013).  

Na Comunidade de Xavier, em Camocim, as famílias que sobrevivem da pesca 

tiveram seus territórios barrados e as lagoas foram aterradas. Nas comunidades de 

Espraiado e Volta do Rio, localizadas na zona costeira cearense, ocorreram muitos 

conflitos devido ao abuso do poder e à perda da soberania das comunidades, muitas 

vezes intimidadas por esses empreendimentos. 

Vários problemas foram relatados, destacando-se: ausência de infraestrutura 

básica saneamento, água e de emprego; barramentos de estradas; medo constante de 

algum acidente; degradação socioambiental, vislumbrada pelo desmonte serras; e 

privatização de áreas comuns para a comunidade. 
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Os questionários respondidos pelas famílias revelam a percepção dos moradores 

sobre o empreendimento. Foi bastante valida à interação e a aceitação dos pesquisadores 

e da comunidade. Sempre que chegamos, fomos bem recebidos. Isso mostra que a 

comunidade, que há gerações vive naquele espaço, une-se e busca se fortalecer na luta 

pela defesa de seu território.  

Foi possível verificar que a comunidade não se sente segura quanto ao futuro, 

devido a promessas não cumpridas por parte do empreendedor e relatos de descaso com 

famílias de agricultores. No final da obra, aconteceram problemas relacionados ao 

período do inverno, devido às transações feitas na obra, ao aterramento de uma 

barragem, à escavação de poços e aos cortes e privatização, o que gerou mortes de 

animais.  

As entrevistas ocorreram de forma proveitosa. Buscamos o auxílio das famílias 

para compreender o modelo e o padrão que os empreendedores estão utilizando (os 

famosos clichês de empregos e geração de desenvolvimento).  

A partir dos relatos, contata-se que o caso no Complexo Eólico Tianguá não se 

diferencia do que ocorre outros parques do litoral. Há disputa de território, privatização 

das áreas, medidas paliativas e pouco envolvimento da comunidade de maneira efetiva.  

Quadro 6 - Impactos socioambientais 

Impactos sociais Vulnerabilidade Conflitos 

Separação de comunidades 
Diminuição do 

território/privatização áreas 

Perda de animais/ 

incertezas da reconstrução 

de cercas e plantio do 

roçado. 

Terras arrendadas e 

mudança da condição 

financeira 

Impedimento de aplicar outra 

atividade naquele espaço 

geográfico/ Falta de opção 

para herdeiros 

Assentados e proprietários 

(disputa pela terra) 

Geração de emprego 
Trabalho de curto período (3 a 

18 meses) 

Alguns familiares perderam o 

benefício Bolsa Família/ 

Emprego temporário somente 

para homens 
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Aumento da arrecadação 

fiscal municipal /Ajuda na 

economia regional e local 
Períodos curtos 

Comunidade insatisfeita 

devido à falta de debate com o 

poder público sobre onde 

aplicar os recursos 

(perfuração de poços, 

destruição de estradas, falta 

de saúde, educação, 

transporte) 

Crescimento da prostituição 

infantojuvenil / Doenças 

Doenças sexualmente 

transmissíveis/ Números de 

jovens que engravidam e 

doenças respiratórias 

Conflitos nas famílias/ 

Escassez de serviços 

especializados 

Fonte: PAIVA, 2017. 

 

Neste contexto, apresentamos os principais impactos socioambientais como 

resultados de nossa pesquisa, em forma de tabulação dos dados.  

A integração entre os moradores foi um ponto positivo, sendo evidenciada na 

construção, discussão e apresentação dos trabalhos realizados em grupo, em forma de 

desenhos. Discutiram-se quais os tipos de atividades produzidas e como estavam 

vivendo antes e depois da obra em operação. No capítulo 6, explicaremos como 

executamos as tarefas com os moradores da comunidade.  

 

 

5.1 LICENCIAMENTO AMBIENTAL  

 

Nesse subcapítulo, iremos fazer uma breve abordagem sobre esses processos de 

licenciamento ambiental, principalmente do Brasil, mais especificamente do Ceará, após 

da resolução específica do CONAMA, que estabelece esse procedimento na 

implantação de parques eólicos.  

A Resolução do CONAMA n
o
 462/2014 estabelece uma norma específica que 

determina os procedimentos para o licenciamento ambiental de empreendimentos de 

geração de energia eólica em superfície terrestre.   

Essa resolução define esses empreendimentos como de ―baixo potencial 

poluidor‖ e atesta que cumprem papel importante na contribuição de ―uma matriz 

energética nacional mais limpa‖ (CONAMA, 2014). Justifica, além disso, a necessidade 

de ―[...] consolidar uma economia de baixo carbono na geração de energia elétrica‖ 

(CONAEMA, 2014), bem como afirma a importância de alcançar o compromisso 
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voluntário do governo brasileiro de reduzir suas emissões de gases de efeito estufa 

projetadas para 2020 no âmbito da Política Nacional sobre Mudanças Climáticas 

(PNMC). Dentro do artigo 3º da resolução supracitada, por se tratar de atividade de 

baixo potencial poluidor, o licenciamento ambiental deverá ser realizado mediante 

procedimento simplificado, através de um Relatório Simplificado de Licenciamento 

(RSL), dispensando o Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto 

Ambiental  (EIA/RIMA), exceto nos seguintes casos: 

 

I – em formações dunares, planícies fluviais e de deflação, mangues e demais 

áreas úmidas; II – no bioma Mata Atlântica e implicar corte e supressão de 

vegetação primária e secundária no estágio avançado de regeneração; III – na 

Zona Costeira e implicar alterações significativas das suas características 

naturais; IV – em zonas de amortecimento de unidades de conservação de 

proteção integral, adotando-se o limite de 3 km (três quilômetros) a partir do 

limite da unidade de conservação, cuja zona de amortecimento não esteja 

ainda estabelecida; V – em áreas regulares de rota, pousio, descanso, 

alimentação e reprodução de aves migratórias constantes de Relatório Anual 

de Rotas e Áreas de Concentração de Aves Migratórias no Brasil a ser 

emitido pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – 

ICMBio, em até 90 dias; VI – em locais em que venham a gerar impactos 

socioculturais diretos que impliquem inviabilização de comunidades ou sua 

completa remoção; VII – em áreas de ocorrência de espécies ameaçadas de 

extinção e áreas de endemismo restrito, conforme listas oficiais (CONAMA, 

2014, p. 2). 

 

Portanto, entendemos que o RSL, conforme a Resolução do CONAMA n
o
 

472/2014 para o licenciamento simplificado de usinas eólicas, devido ao pequeno 

potencial de impacto, as normas estaduais divergem quanto ao estudo necessário, 

gerando insegurança jurídica aos empreendedores e insegurança social e ambiental para 

as populações locais.  

No caso do Ceará, a Resolução COEMA
46

 n
o
 04/2012, que dispõe sobre os 

procedimentos, critérios e parâmetros do licenciamento no estado, considera os 

―Parques eólicos, Usinas eólicas e Centrais eólicas‖ como atividades de médio potencial 

poluidor degradador (COEMA, 2012), o que diverge da Resolução CONAMA n
o
 

279/2001 e CONAMA n
o
 472/2014, que são aplicáveis apenas aos empreendimentos e 

                                                           
46

 De acordo com a Lei Estadual nº 11.411, o Conselho Estadual de Meio Ambiente (Coema) é um órgão 

colegiado ―[...] vinculado diretamente ao Governador do Estado e com jurisdição em todo o Estado, 

com o objetivo de assessorar o Chefe do Poder Executivo em assuntos de política de proteção 

ambiental‖.  O Coema é composto por 35 representantes de órgãos públicos dos poderes Executivo e 

Legislativo do estado, das universidades públicas, de instituições da sociedade civil, incluindo entidades 

de classe de profissionais de nível superior e do movimento ambiental.  
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atividades de geração de energia elétrica, enquadradas como de pequeno potencial de 

impacto ambiental. 

No Ceará, o órgão licenciador é a Secretaria de Meio Ambiente do estado do 

Ceará (SEMACE) na qual usa como critério a Potência instalada, localização e tamanho 

do parque eólico, que exige o RAS como estudos adotados para a iniciação dos 

processos, que explicamos no segundo capítulo como referencial teórico os processos e 

períodos de implantação.  

Analisando os processos do RAS sobre o Complexo Eólico Tianguá, verificou-

se que não houve comunicação com as comunidades, visto que, de acordo com os 

moradores, no processo de audiência pública poucos foram os envolvidos. Na ocasião, 

apresentou-se uma amostra do RAS, de forma rápida, e os processos distantes revelando 

onde seria a área mais afetada, no caso, a comunidade Queimadas.  

Recorrermos a Ab‘Saber (1994), que explica que deve se acreditar que este 

estudo pode contribuir para que um dia alcancemos o tão almejado desenvolvimento 

sustentável, visto que, conforme a correta análise de impactos ambientais, é o único 

instrumento que poderá limitar as agressões ao meio ambiente, associado às 

reestruturações da conjuntura econômica dos países.  

Verificou-se, a partir das análises sobre os procedimentos realizados, que várias 

normatizações não foram cumpridas. Devido ao fato de a área ser extensa, porém a para 

diretamente afetada foi praticamente excluída, na qual vivem 32 famílias.  

O CONAMA (1986) prevê no seu artigo 7º que o Estudo de Impacto Ambiental 

deve ser realizado por equipe multidisciplinar habilitada (BRASIL, 1986). Este artigo 

foi revogado pela Resolução CONAMA n
o
 237/97, no entanto Fiorillo (2001) acredita 

que a necessidade de uma equipe multidisciplinar foi mantida pelo art. 11 da citada 

Resolução, que afirma: ―[...] os estudos necessários para o processo de licenciamento 

deverão ser realizados por profissionais legalmente habilitados‖, acrescentando, ainda, 

em seu parágrafo único, que ―[...] o empreendedor e os profissionais que subscrevem os 

estudos [...] serão responsáveis pelas informações apresentadas, sujeitando-se  sanções 

administrativas, civis e penais‖ (BRASIL, 1997).  

Portanto, compreende-se que uma equipe multidisciplinar é composta por 

profissionais de diversas áreas que tem a missão de contribuir/complementar o estudo 

um do outro, de modo a produzir um trabalho que tenha a abrangência de todo o 

ecossistema estudado, incluindo aspectos bióticos e abióticos e sociais.  
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Apesar de o estudo apresentar trabalhos de profissionais de diferentes áreas do 

conhecimento (geólogos, biólogos e engenheiros ambientais), não houve uma discussão 

multidisciplinar na elaboração do estudo. Além disso, deve-se ponderar que, para a 

realização do RAS, deveriam ter sido contratados, além de geólogos, biólogos que estão 

habilitados a realizar os estudos de caracterização dos meios físico e biológico, 

respectivamente, psicólogos, assistentes sociais, entre outros, profissionais capacitados 

para caracterizar o meio socioeconômico. Portanto, isso não foi feito de maneira correta.  

Vale ressaltar que a caracterização do empreendimento era totalmente 

equivocada e os mapeamentos não abarcavam as comunidades, famílias e atividades de 

agricultura de subsistência realizadas por estas.  

Durante a pesquisa, o cruzamento de informações qualitativas e quantitativas 

serviu como base para as afirmações.  

Verificou-se em campo que a área de instalação abrange o território do 

município de Ubajara, com algumas comunidades, porém a mais afetada é a Queimadas, 

além das nascentes ao longo do açude Jaburu e riacho Trapiá, eu têm bastante 

importância para toda a serra da Ibiapaba.  

 

Figura 13 – 13. 1 - Como a mídia mostra o Complexo Eólico Tianguá, 13.2 - 

Aerogeradores e comunidade 

 
    Fonte: Paiva, 2017. 

 

As fotografias acima retratam como a mídia mostra a instalação do 

empreendimento nos meios de comunicação. Na outra imagem é possível verificar a 

proximidade nas comunidades atingidas.  

Os estudos realizados para o processo de licenciamento ambiental foram 

realizados, porém há ausência da multidisciplinaridade, pois embora os estudos que 

compõem RAS tenham sido elaborados por uma equipe que reunia profissionais de 

13.1  13.2  
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diferentes áreas, não houve uma discussão multidisciplinar acerca dos possíveis 

impactos e das medidas necessárias para mitigá-los. Além disso, houve ocultamento das 

informações. O órgão licenciador também faz uma crítica à falta de fiscalização no 

período posterior à fase de monitoramento ambiental. Os moradores relatam que os 

conflitos ocorriam mensalmente durante todo processo de implantação do 

empreendimento.  

 

5.2 POLÍTICAS DE INCENTIVO E FINANCIAMENTO E ESTRATÉGIAS 

EMPRESARIAIS 

 

Acselrad (2009)
47

 explica que o processo de inserção das questões ambientais 

está ligada à adoção do discurso ambiental genérico por parte dos diferentes grupos 

sociais, como a incorporação concreta de justificativas ambientais para legitimar 

práticas institucionais, políticas, científicas etc.  

Ele afirma que a pertinência teórica ganha, porém, força particular na 

possibilidade de caracterizar processos de ambientalização específicos a determinados 

lugares, contextos e momentos históricos. É por meio desses processos que novos 

fenômenos vão sendo construídos e expostos à esfera pública, assim como velhos 

fenômenos são renomeados como "ambientais", havendo um esforço para englobá-los 

sob a chancela da "proteção ao meio ambiente".  

Neste contento, essa parte da pesquisa objetiva ponderar como as estratégias 

empresariais e políticas de incentivos agilizaram o processo de implantação dos parques 

eólicos, que geram danos irreversíveis às comunidades tradicionais onde essa expansão 

está concentrada.  

Acselrad (2009) cita que as disputas de legitimidade instauram-se na busca por 

caracterizar as diferentes práticas. Nessas disputas em que diferentes atores sociais 

ambientalizam seus discursos, ações coletivas são esboçadas na constituição de 

conflitos sociais incidentes sobre esses novos objetos, seja questionando os padrões 

técnicos de apropriação do território e seus recursos, seja contestando a distribuição de 

poder sobre eles.  

Como vemos nos processos e nas estratégias empresariais que cercam o processo 

de abertura para as políticas de incentivo. Essa política de incentivo destaca-se no 

                                                           
47

 Autor do livro O que é justiça ambiental e ambientalização das lutas sociais: o caso do movimento por 

justiça ambiental (2010). 
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âmbito nacional com o lançamento do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de 

Energia Elétrica (PROINFA), cujo objetivo é aumentar a participação da energia 

elétrica produzida por fontes alternativas – eólicas, biomassa e pequenas centrais 

hidrelétricas (PCH) – no Sistema Interligado Nacional (SIN). Foi gerenciado pelo 

Ministério de Minas e Energia (MME), responsável pelo seu planejamento, deixando 

para a Eletrobrás a tarefa de executar os contratos de compra e venda de energia.   

Neste contexto, segundo Meireles (2008), o PROINFA é considerado o marco 

institucional da fase do setor eólico brasileiro. Depois disso, o processo de expansão se 

iniciou. Foram implantados 54 parques eólicos no país, com capacidade instalada de 

aproximadamente 1.400 MW, sendo 34 projetos concentrados na região Nordeste, 14 

destes localizados no estado do Ceará. 

 A partir daí, contou-se com a participação da ANEEL, que delegava a 

realização e regulação das licitações para contratação regulada de energia elétrica. Os 

leilões tornaram-se o mais importante mecanismo de contratação de energia no Brasil, 

tendo impulsionado significativamente o crescimento do setor eólico. Os processos de  

compra e venda de energia marcaram a outra fase do processo de comercialização e 

implantação de parques eólicos.  

No ano de 2009 ocorreu o primeiro leilão de comercialização de energia, 

assegurado pela Lei nº 10.848 de 2004, que dispõe sobre a comercialização de energia 

elétrica no País, com exclusividade para as fontes eólicas. Foram contratados 1.904,8 

MW, distribuídos em 71 empreendimentos em quatro estados do Nordeste e no Rio 

Grande do Sul. O Ceará foi o segundo estado com maior número de projetos aprovados, 

totalizando potência de 542,7 MW, ficando atrás apenas do Rio Grande do Norte. Até o 

fim de 2014, haviam sido realizados 13 leilões pela ANEEL, que contratara um total de 

559 projetos de geração de energia eólica.  

De acordo com Holanda (2014), a fonte eólica posicionava-se como a segunda 

mais barata nos leilões, atrás apenas da hidroelétrica.  

No leilão de energia nova realizado em 2008, por exemplo, estavam cadastrados 

14 projetos eólicos somente para o Ceará, e nenhum deles, nem para outros estrados, foi 

contratado no certame.  

Outro fator importante levantado pelos autores supracitados é a isenção de 

impostos, que também tem desempenhado papel importante na expansão do setor 

eólico. Com a Lei nº 11.488/2007, o governo federal instituiu o Regime Especial de 

Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura (REIDI), que desonera o  
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PIS/COFINS tanto para importação de parte que integram a fabricação de aerogeradores 

quanto para a operação nacional.  

No âmbito do Ceará, houve incentivos semelhantes, por meio do Decreto nº 

27.951, de 10 de outubro de 2005, que dispõe sobre o Programa de Desenvolvimento da 

Cadeia Produtiva Geradora de Energia Eólica (PROEÓLICA). O programa assegura, 

através do Fundo de Desenvolvimento Industrial (FDI), incentivos destinados à 

implantação de sociedades empresariais que pretendem atuar no setor, com o 

diferimento equivalente a 75% do valor do - Imposto sobre circulação de mercadorias e 

serviços(ICMS) recolhido mensalmente. Dessa forma, de acordo com o secretário 

estadual de Infraestrutura à época, Luís Eduardo Barbosa de Moraes, ―o PROEÓLICA 

vem se juntar ao PROINFA para viabilizar novos projetos no setor‖  

Tendo como base teórica para reafirmar essa política de incentivo, em 2001 foi 

lançada no Ceará o primeiro instrumento, pela Secretaria Estadual de Infraestrutura, o 

documento denominado de “Atlas do potencial eólico do estado do Ceará, que traz 

informações técnicas sobre o potencial eólico do estado. Esse documento pode ser 

acessado pela web. É de fácil acesso e por meio dele é possível consultar e gerar dados 

para as pesquisas.  

O que verificamos é que esses dados já estão ultrapassados pois, com o decorrer 

dos anos, as estratégias foram modificadas. Temos como exemplo a própria técnica dos 

aerogeradores, que eram de 50m de altura. Hoje, elas ultrapassam 100m, e o atual banco 

de dados registrou informações apenas da região litorânea, deixando de contabilizar o 

potencial das regiões serranas, nosso objeto de estudo. 

Em 2009, a (ADECE), pulicou o documento denominado Energia eólica – 

Atração de investimentos no estado do Ceará, com objetivo de auxilia o empresariado e 

―[...] servir de base e orientação a todos aqueles que queiram investir n nosso estado e, 

com isso, poderão trazer desenvolvimento social, emprego e renda par as populações 

distribuídas ao longo das mais diversas regiões cearenses. A elaboração do documento 

contou com participações da Universidade Federal do Ceará (UFC), Universidade 

Estadual do Ceará (UECE), Banco do Nordeste do Brasil (BNB), ABBEólica e 

empresas da cadeia produtiva eólica. Para acompanhar esse crescimento, em 2010, foi 

elaborado outro documento que se intitula Mapa territorial eólico.  

A ADECE, órgão do estado no qual tem o papel de ―desenvolver‖ os territórios, 

é o principal órgão no âmbito estadual para aceleração desses projetos, possibilitando 

um ―ambiente favorável aos negócios‖, reduzindo os entraves, de forma que aceleram 



118 
 

 
 

os processos de licenciamento ambiental, como citamos no subcapítulo anterior, que 

não são efetivados e não cumprem os protocolos corretos.  

Seguindo neste pensamento, como cita Meireles (2014), foi criada a Câmara 

Setorial de Energia Eólica, espaço de articulação entre atores públicos e privados, além 

de representantes da sociedade civil, com objetivo de ―[...] identificar as potencialidades 

e remover as dificuldades com vistas ao desenvolvimento econômico‖. A Câmara de 

Energia Eólica é composta por vinte e quatro instituições relacionadas com a cadeia 

produtiva de energia eólica. Os debates passam pelos marcos regulatório, licenciamento 

e políticas de auxílio, com objetivo de beneficiar os envolvidos, contribuir e fortalecer o 

desenvolvimento do setor no estado, além de captar novos recursos e investimentos.  

Recorremos, para finalizar essa parte da pesquisa, a Acselrad (2010), que explica 

que a busca por competitividade relaciona-se ao processo desencadeado pelo 

capitalismo mundializado, onde os empreendedores passaram a buscar, com maior 

mobilidade, as localidades mais apropriadas à rentabilidade de seus investimentos. O 

autor faz menção aos grupos econômicos que têm o poder de investir, selecionando os 

espaços de acordo com suas condições locacionais, geográficas e ambientais.   

 

5.3 TRAMAS DAS COMUNIDADES X EMPREENDEDOR  

 

A presente pesquisa buscou suporte teórico para resgatar o conceito de 

comunidade, que nasceu na Sociologia, seu histórico e, consequentemente, a chave para 

sua compreensão, que vem da oposição ao conceito de sociedade.  

Segundo Diegues (1996), na segunda metade do século XIX, acreditava-se que 

comunidade era o lugar das relações naturais, não racionais, baseadas na amizade ou nas 

relações de vizinhança. Já a sociedade era fruto de associações deliberadas para fins 

racionais, baseadas em interesse, como os contratos econômicos ou os partidos 

políticos. 

É importante ressaltar, no que tange a que idealização e preconceito são faces da 

mesma moeda. São entendimentos que resultam de classificações externas, 

arbitrariamente impostas aos seres classificados, que costumam legitimar discursos de 

dominação, mas podem se tornar bandeiras de luta.  

Por exemplo, as ditas comunidades tradicionais amazônicas são vistas por 

muitos preservacionistas como essencialmente protetoras dos recursos naturais, mais do 

que sujeitos com cultura dinâmica e cidadãos portadores de direitos (DIEGUES, 1996). 
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Por outro lado, para os ideólogos do progresso, elas são núcleos de atraso e pobreza a 

serem extintos ou modernizados. Devido a essas visões diferenciadas, é possível 

verificar divergências tanto na abordagem teórica como na própria comunidade. 

Destacamos, aqui, a importância do conceito de comunidade, pois nosso trabalho 

está focado em analisar como os impactos socioambientais modificaram e alteraram o 

quadro social e ambiental de municípios onde projetos de energia eólica se instalaram 

no estado do Ceará.  

Segundo Gusfielld (1995), comunidade não é entendida como sinônimo de 

localidade geográfica, mas sim enquanto um conceito existencial, organizador da 

relação das pessoas ao grupo, do sentimento de identidade comum e do apelo à 

solidariedade. Nesta linha, um autor que nos inspira é Zygmunt Bauman.  

Em seu livro Comunidade: a busca por segurança no mundo atual (2003), 

Bauman aborda a tensão entre liberdade e segurança, dois valores urgentes e necessários 

que nunca foram ajustados por nenhuma forma de união humana. Num mundo 

privatizado e individualizado, onde tudo se desloca numa velocidade sem precedentes, 

as comunidades são avidamente desejadas, como uma necessidade de segurança. 

Segundo Leff (2002), frente ao processo de globalização, regido pela 

racionalidade econômica e pelas leis de mercado, está emergindo uma política do lugar, 

das diferenças, do espaço e do tempo, que centralmente traz os direitos pelas 

identidades culturais de cada povo e legitimando regras mais plurais e democráticas de 

convivência social. É uma política do ser, que valoriza a utopia como direito de cada 

comunidade para forjar seu próprio futuro. 

Milton Santos (2004) também criticou o ideário da aldeia global, da suposta 

supressão do espaço e do tempo. Ele lembrou que poucas pessoas, mesmo nos países 

ricos, beneficiam-se amplamente dos novos meios de circulação, e que as informações 

que constituem a base das ações são seletivas, não incidem igualmente sobre todos os 

lugares. Para o geógrafo, o espaço ainda constitui, ao mesmo tempo, ―condição, 

estrutura de controle, limite e convite à ação‖ (SANTOS, 2004, p. 321).  

Em A natureza do espaço, Milton Santos (2004) fez um resumo dos três modos 

como já concebeu o espaço geográfico. Primeiramente, ele o descreveu como um 

conjunto de fixos e fluxos – para depois concluir que a descrição não era útil, porque 

cada vez mais os fixos diminuem e os fluxos se tornam complexos. Então, Santos 

pensou o espaço geográfico como espaço territorial e relações sociais – mas um não 

existe sem o outro, logo, separá-los dificultaria a análise. Por fim, o autor propôs 
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conceituar o espaço geográfico (também chamado por ele de lugar) como o ―[...] 

conjunto indissociável, solidário e também contraditório de sistemas de objetos e 

sistema de ações, não considerados isoladamente, mas como quadro único no qual a 

história se dá‖ (SANTOS, 2004, p. 64). 

Vimos que as comunidades passam por grandes conflitos territoriais devido a 

tramas e processos que estão alterando seus espaços, seja por grandes projetos de 

energia eólica, barragens ou por construção de shoppings. Nesse processo, os 

empreendedores tornaram-se protagonistas na determinação das políticas econômicas 

nacionais, ambientais, urbanísticas etc. A liberdade de movimento das grandes empresas 

tem permitido acionar o que se denomina por ―chantagem locacional‖, ou seja, sob a 

ameaça de deslocalização dos empreendimentos, renda e empregos, faz com que 

populações locais e governos aceitem o projeto, não com expectativas de ganhos 

adicionais, mas na perspectiva de evitar mais perdas no caso dos desinvestimentos.   

Percebe-se o uso recorrente desse recurso no setor eólico quando se justifica 

para comunidades locais a aceitação de determinados empreendimentos. Se por um lado 

empreendedores tornaram-se protagonistas na determinação de políticas públicas, por 

outro lado, o Estado também tem papel ativo nessas determinações, acionando de modo 

semelhante o recurso da ―chantagem locacional‖.  

A modernidade ocidental surgiu entre os séculos XVI e XVIII. Com ela, veio a 

promessa de dominação da natureza, elevando a ciência ao papel de nova religião e 

difundindo a crença de que a tecnologia pode resolver os problemas da humanidade 

(SANTOS, 2007).  

Esse ideário moderno ajuda a explicar três graves problemas que enfrentamos 

hoje: a) a exploração excessiva e despreocupada dos recursos naturais, que desemboca 

em catástrofes ecológicas e na conversão da vida em mercadoria; b) o desenvolvimento 

tecnológico da guerra e o aumento de seu poder destrutivo, contrariamente à promessa 

inicial de uma paz perpétua, baseada no comércio e na racionalização científica dos 

processos de decisão; e c) a espoliação do chamado Terceiro Mundo e o abismo cada 

vez maior entre o Norte e o Sul, apesar do anseio por uma sociedade mais justa e livre, 

por meio da tão falada (porém não cumprida) divisão da riqueza gerada pela conversão 

da ciência em força produtiva.  

 

5.4 OLHAR CRÍTICO SOBRE A INSTALAÇÃO DO PARQUE EÓLICO 
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A partir das reflexões teóricas e conceituais com as atividades de campo, 

entrevistas realizadas e dados secundários, foi possível traçar algumas evidências sobre 

como ocorreu a instalação do complexo eólico na serra da Ibiapaba.  

A criação e a efetivação desses projetos têm sido caracterizadas por processos de 

―acumulação por espoliação‖, ocorrendo a expropriação e a privatização de áreas de uso 

comum e recursos territoriais
48

. Como afirma Acselrad (2012), uma condição decisiva 

para a produção da desigualdade ambiental é o esvaziamento da dimensão política da 

questão do meio ambiente.  

A partir das atividades de campo, observou-se uma crescente contestação ao 

processo técnico associado à geração de energia eólica. Assim, a legitimidade 

construída no espaço público para essa fonte, que a caracteriza como de ―baixo impacto 

ambiental‖, tem sido questionada na escala local por populações afetadas pelos projetos 

de energia dita limpa. Esses grupos sociais proferem no espaço público que a geração de 

energia eólica tem sido marcada por conflitos e desigualdades ambientais, através da 

distribuição desigual de benefícios e malefícios dos projetos, bem como pela 

sobreposição de práticas espaciais. 

É importante destacar que as atividades de campo possibilitaram perceber que, 

além das expropriações, há também processos de resistência e luta coletiva. Esses 

grupos sociais não se constituem como vítimas passivas do processo, mas estão 

inseridos na arena desigual de poder, acionando diferentes estratégias, ações e práticas 

em vias de garantir a afirmação de seus modos de vida, de seus territórios e de 

condições materiais e simbólicas necessárias para a reprodução de suas práticas 

tradicionais.  

Há, por parte desses agentes, permanente problematização e ressignificação da 

noção de ―energia limpa‖, apresentando contradições e injustiças relacionadas a esse 

processo técnico.  

Aqui é importante mencionar a presença, mesmo que não explícita, de uma 

crítica à neutralidade da técnica, pois é constantemente questionado, pelos grupos 

locais, o caráter político e os interesses envolvidos nos projetos ditos de ―energia 

limpa‖, que muitas vezes não incorporam os interesses locais.  

                                                           
48

 ACSELRAD, Henri. Desigualdade ambiental e espoliação: o que está em jogo na questão ambiental? 

Rio de Janeiro 2008. 
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Esses fatores nos levam a tentar compreender e pontuar esses conflitos, pois 

esses aspectos servem como subsídio para a pesquisa e possibilitam o entendimento do 

início desses conflitos, sendo de alta complexidade de opiniões a respeito do tema. 

No entanto, nosso objetivo é avaliar a instalação desses parques e os impactos 

socioambientais que estão causando. É importante pontuar que buscamos priorizar a 

comunidade afetada, tentado ser intermédio entre o empreendimento e a comunidade, 

porém em alguns momentos o diálogo muitas vezes não é possível. 

A partir da aplicação dos questionários respondidos pela família é que 

dissertamos a percepção dos moradores sobre o empreendimento. Foi bastante válida a 

interação e a aceitação dos pesquisadores e da comunidade.  Sempre fomos bem 

recebidos, e isso mostra que a comunidade se une e busca se fortalecer na luta, 

defendendo seu território.  

Foi possível verificar que a comunidade não se sente segura quanto ao com o 

futuro, devido há promessas por parte do empreendedor, relatos descaso com famílias 

de agricultores. No final da obra, por ser período de chuvas, houve problemas por 

transações feitas na obra, aterramento de uma barragem, escavação de poços e cortes e 

privatização, gerando mortes de animais, que foram atropelados na pista.  

As entrevistas ocorreram de forma proveitosa. Buscamos o auxílio das famílias 

para compreender o modelo e o padrão que os empreendedores estão utilizando (os 

famosos clichês de empregos e geração de desenvolvimento).  

A partir dos relatos, contata-se que o caso no Complexo Eólico Tianguá não se 

diferencia do que ocorre nos outros parques do litoral. Há disputa de território, 

privatização das áreas, medidas paliativas e pouco envolvimento da comunidade de 

maneira efetiva.  

Os empreendimentos chegam às municipalidades carentes e prometem 

potencializar a economia local, com geração de empregos, principalmente.  

Schneider (2005) afirma que territórios carentes, vulneráveis, são iludidos de 

que, dessa vez, a economia será potencializada, que chegou a solução para a pobreza. 

Sem lembrar que a pobreza é uma das facetas do processo de exclusão social, que 

possui raízes históricas e está ligada ao próprio desenvolvimento do capitalismo.  

Essas transformações que a energia eólica produziu no espaço geográfico 

cearense, especificamente na Ibiapaba, abarcam diretamente a relação dos territórios nas 

comunidades mais próximas nas áreas de instalação de parques eólicos. 
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Segundo Raffestin (1993) — que talvez seja o autor que irá distinguir o espaço 

do território mais claramente, entendendo o primeiro como uma noção e o segundo 

como um conceito —, o espaço precederia o território: 

 

[...] o espaço é anterior ao território. O território se forma a partir do espaço, 

é o resultado de uma ação conduzida por um ator sintagmático (ator que 

realiza um programa) em qualquer nível. Ao se apropriar de um espaço, 

concreta ou abstratamente (por exemplo, pela representação), o ator 

‗territorializa‘ o espaço [...]. O território, nessa perspectiva, é um espaço onde 

se projetou um trabalho, seja energia e informação, e que, por consequência, 

revela relações marcadas pelo poder. espaço é a ‗prisão original‘, o território 

é a prisão que os homens constroem para si (p. 55)  

 

O espaço é uma matéria-prima para o território, que por sua vez seria delimitado 

a partir da apropriação, fosse ela concreta ou simbólica. Assim, o território se apoia no 

espaço e ele só se produz devido às relações de poder que o envolvem. 

Concordando com a relação entre o território e o poder, Souza (1995), entende o 

território como fundamentalmente um espaço definido e delimitado por e a partir de 

relações de poder. 

A questão primordial, aqui, não é, na realidade, quais são as características 

geoecológicas e os recursos naturais de uma certa área, o que se produz ou quem produz 

em um dado grupo, ou ainda quais as ligações afetivas e de identidade entre um grupo 

social e seu espaço.  

Visto que a energia eólica envolve discussões e debates de várias naturezas e de 

contradições. O discurso social e ambiental que afirma ser a energia eólica uma energia 

limpa não é verdadeiro para algumas pessoas, devido às inúmeras condições de 

vulnerabilidades criadas ou agravadas a partir da instalação e funcionamento dos 

parques eólicos.  

Houve muita mudança da destruição visual e incômodo com a proximidade dos 

aerogeradores. Existem relatos de doenças como estresse, dores de cabeça, medo 

constante das torres etc. 

Muitas mulheres relataram, nas entrevistas que realizamos, os problemas como 

aspectos negativos. Segundo elas, não existe esperança de mudança, visto que muitas 

não se inseriram nos trabalhos prometidos.  

A percepção das mulheres com a chegada do parque evidencia insatisfação, pois 

o discurso é que toda a área era de um dono. Assim, as famílias, desde o início, ficaram 

apreensivas, visto que se caracteriza como uma área rural e passa por uma acelerada 
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ocupação tanto de torres de energia que se espalham pelos territórios quanto por uma 

população estrangeira ao local. Consequentemente, surgem conflitos socioambientais, 

vulnerabilidades e situações que afetam diretamente a comunidade local e as famílias.  

Acselrad (2009) classifica que esse acesso desigual na esfera da produção 

manifesta-se no processo de contínua destruição de formas não capitalistas de 

apropriação da natureza, tais como o extrativismo, a pesca artesanal, a pequena 

produção agrícola ou o uso de recursos comuns. Seus protagonistas são atingidos pelos 

impactos ambientais dos grandes projetos de desenvolvimento implantados em áreas de 

fronteira de expansão do capitalismo.  

A Ibiapaba possui uma grande diversidade paisagística. Desde 2014 é uma 

região que atrai investimentos eólicos que desequilibram e modificam a configuração 

dos locais, alterando e descaracterizando a paisagem e ameaçando as espécies que ali 

habitam. Como citamos acima, a comunidade foi amparada na fase de implantação, mas 

houve pouca participação, o que gerou grandes conflitos territoriais na comunidade.  

Assim, devido à complexidade do tema, é necessário ter como parâmetro a visão 

dos moradores da Fazenda Queimadas, visto que são os mais afetados, pela 

proximidade com o empreendimento. A preocupação dos acontecimentos posteriores à 

operação dos parques fica evidente. 

  Para os moradores, essas modificações prejudicarão as futuras gerações e 

modificarão o quadro natural da natureza.  

 Verifica-se que a energia eólica, sendo renovável e (sustentável). A instalação 

dos parques eólicos têm impactos nos territórios locais evidenciando a vulnerabilidade a 

que as populações locais estão suscetíveis.  

 

5.5 JUSTIÇA AMBIENTAL, TERRITÓRIO E EQUIDADE 

 

“A racionalidade ambiental implica em 

uma nova teoria da produção, em novos 

instrumentos de avaliação e em novas 

tecnologias ecológicas apropriáveis 

pelos próprios produtores; incorpora 

novos valores que dão novo sentido aos 

processos emancipatórios que redefinem 

a qualidade de vida das pessoas e o 
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significado da existência humana.” 

(Leff, 1999, p. 124). 

 

Nesse momento da pesquisa, fazemos uma discussão sobre os conceitos que 

permeiam a pesquisa, como justiça ambiental, conflitos territoriais e a busca pela 

equidade nos modelos de desenvolvimento, tendo como enfoque a energia eólica.  

Nas comunidades tradicionais atingidas por grandes empreendimentos, 

necessita-se de novas práticas de resistências dos grupos sociais envolvidos que lutam 

pela justiça ambiental. É preciso compreender o cenário na dimensão ambiental atrelado 

ao desenvolvimento, visando à justiça ambiental. 

A noção de ―justiça ambiental‖ exprime um movimento de ressignificação da 

questão ambiental. Ela resulta de uma apropriação singular da temática do meio 

ambiente por dinâmicas sociopolíticas tradicionalmente envolvidas com a construção da 

justiça social. Esse processo de ressignificação está associado a uma reconstituição das 

arenas onde se dão os embates sociais pela construção dos futuros possíveis. Nessas 

arenas, a questão ambiental se mostra cada vez mais central e vista crescentemente 

como entrelaçada às tradicionais questões sociais do emprego e da renda.  

 

Tabela 1 - Âmbitos de conflitos ambientais no Brasil 

Biomassa 

Agronegócio 

Mineração Energia 

Infraestrutura 

Espaço Urbano 

Monocultura 

Carnicicultura 

Pecuária 

Metais 

Petróleo 

Carvão 

Barragens 

Hidrelétricas 

Hidrovias 

Rodovias 

Minerodutos 

Eólicas 

Segregação Urbana 

Exposição 

desproporcional a 

desastres ―naturais‖ 

 

 

 
Fonte: Florit e Grava (2014), elaborado com base em Porto (2013). 

 

Como afirma Porto, o que ocorre posteriormente à instalação desses 

empreendimentos são conflitos devido à falta de saneamento básico e outros 

equipamentos urbanos e à exposição desproporcional a riscos de poluição e a desastres 

ditos ―naturais‖ (PORTO, 2013).  

Atentar aos âmbitos em que acontecem os principais conflitos ambientais 

permite perceber com clareza que os mesmos, em geral, envolvem espaços geográficos 
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com populações cujo modo de vida está intimamente relacionado com as próprias 

valorações da natureza. Com efeito, salvo no caso dos conflitos ambientais tipicamente 

urbanos, todos os âmbitos mencionados afetam populações que detêm concepções da 

natureza peculiares, como indígenas, quilombolas, agricultores parcialmente integrados 

ao mercado ou voltados à agroecologia e diversas categorias de comunidades 

tradicionais, como extrativistas, ribeirinhos, pescadores artesanais, faxinalenses etc. 

As concepções de natureza destes grupos, embora contenham uma valoração 

de uso da natureza na medida em que dependem do uso direto desta para atender suas 

necessidades de subsistência, não implicam numa redução da natureza a um estatuto 

meramente instrumental. Pelo contrário, trata-se de uma relação com a natureza 

carregada de sentidos e significações simbólicas e de práticas de uso que denotam uma 

simultaneidade entre o uso dela e a sua consideração moral.  

Por outro lado, estas valorações, além de diversas e culturalmente situadas, são, 

na maioria das vezes, incomensuráveis, especialmente se comparadas com a valoração 

monetária realizada no âmbito do mercado e com a qual operam os atores mais fortes no 

contexto do padrão de desenvolvimento dominante (MARTINEZ-ALIER, 2007). 

Assim, eles refletem uma multiplicidade inerente às diversas concepções culturais e 

lógicas de uso próprias da diversidade de sujeitos (ACSELRAD, 2010). 

Esta incomensurabilidade de valores se reflete na diversidade de modos de vida 

nos quais a natureza e a paisagem constituem valores de uso não redutíveis à mera 

monetarização, posto que detêm uma condição dual de significação simbólica e 

provimento material. Tal diversidade se manifesta também na dimensão territorial dos 

modos de vida que se formam indissociavelmente ao locus específico da sua vivência, 

que constituem os seus lugares. Estes são definidos pelos povos e populações na 

constituição de modos de vida peculiares que observam uma fraca ou parcial integração 

ao mercado e que, por serem ameaçados, muitas vezes se contrapõem aos projetos e 

obras que se proclamam como ―portadoras do desenvolvimento‖.  

Estes processos de resistência detêm uma importância ímpar para um 

planejamento sustentado numa perspectiva ético-política capaz de equacionar equidade 

e justiça ambiental com o reconhecimento da diversidade de valorações com que a 

natureza é de fato definida. Ao falarmos de uma ressignificação da questão ambiental, 

convém fazer uma breve revisão dos significados que lhe foram, na história recente, 

atribuídos. Desde o princípio, a questão ambiental esteve investida de distintos sentidos, 

ora contracultural, ora utilitário. O primeiro constituiu um movimento de 
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questionamento do estilo de vida que tem justificado o padrão dominante de 

apropriação do mundo material – consumismo dito fordista, industrialização químico 

mecanizada da agricultura etc. O segundo, um sentido utilitário protagonizado 

inicialmente pelo Clube de Roma, que, após 30 anos de crescimento econômico nos 

países capitalistas centrais, preocupava-se em assegurar a continuidade da acumulação 

do capital, economizando recursos em matéria e energia. 

A luta por justiça ambiental é uma extensão do movimento moderno pelos 

direitos civis. Através dela, as pessoas começaram a entender que há uma relação direta 

entre seu local de trabalho, sua comunidade e sua saúde. E, a partir disso, diversas 

comunidades mais vulneráveis têm se organizado para proteger a própria saúde e dizer 

que não podem ser sacrificadas em nome do progresso e do dinheiro.  

Para isso, aborda os princípios que guiam a ação das organizações e dos 

movimentos sociais que agem sob essa perspectiva, das estratégias de luta e resistência, 

do diagnóstico acerca da injustiça ambiental e de experiências concretas de luta e entre 

outros fatos graves - o jogo político existente na localização de unidades poluidoras em 

regiões economicamente desfavorecidas, onde a terra é mais barata e há menor 

resistência à degradação ambiental. E defende, como princípio norteador da justiça 

ambiental, que todas as comunidades sejam tratadas igualmente no que diz respeito à 

proteção do meio ambiente. 

Utilizamos aqui o termo ―povos tradicionais‖ num sentido amplo, entendendo as 

comunidades que participam de modos de vida – modos de atender suas necessidades 

materiais de subsistência e de constituição simbólica –, com fraca inserção no mercado 

capitalista‖ (DANOWSKI; VIVEIROS DE CASTRO, 2014, p. 40).  

Esta relação de não integração completa no mercado e suas instituições tende a 

ser arena de conflitos de apropriação e de valoração entre os agentes dos ―projetos de 

desenvolvimento‖ e as comunidades, que têm seus modos de vida e lógicas de uso da 

natureza ameaçadas.  

Atentar aos âmbitos em que acontecem os principais conflitos ambientais 

permite perceber com clareza que os mesmos, muitas vezes, envolvem populações cujo 

modo de vida está intimamente relacionado com as próprias valorações da natureza. 

Estas concepções, embora contenham uma valoração de uso da mesma, não implicam 

numa redução da natureza a um estatuto meramente instrumental. Pelo contrário, trata-

se de uma relação com a natureza carregada de sentidos e significações simbólicas – 

muitas vezes afetivas e que desafiam os esquemas ontológicos ocidentais – e de práticas 



128 
 

 
 

de uso que denotam uma simultaneidade entre o uso dela e a sua consideração moral. 

Elas consistem em formas de valoração que muitas vezes são incomensuráveis com 

relação às realizadas pelos agentes do Estado e do mercado que executam os grandes 

projetos de desenvolvimento.  

Trata-se de uma pluralidade de valores que se expressa na diversidade de 

modos de vida nos quais a natureza e a paisagem constituem valores de uso não 

redutíveis à mera monetarização em função de que detêm uma condição dual de 

significação simbólica e provimento material.  

As análises da ética ambiental, que reconhecem algum tipo de valor intrínseco 

em seres vivos não humanos ou em unidades de paisagem, em geral, conflitam com a 

racionalidade exclusivamente instrumental que, ao se direcionar na consecução de fins 

econômico-monetários do Estado ou de certos atores sociais, não consegue reconhecer 

nesses seres ou paisagens outra característica que não a de mera coisa.  

Por outro lado, as análises da ética ambiental que reconhecem valor intrínseco 

a seres vivos não humanos não necessariamente conflitam com racionalidades 

econômicas vinculadas a modos de vida cuja integração ao mercado não é completa e, 

portanto, não é completa a sua monetarização. Pelo contrário, esses modos de vida 

possuem espaços de integração e síntese entre sua racionalidade econômica e uma 

racionalidade de valores intrínsecos da natureza, na medida em que os valores 

reconhecidos não são monetários. A necessidade de subsistir materialmente invoca um 

valor econômico e moral.  

6  PROPOSTA LOCACIONAL: MODELO DE PARQUES EÓLICOS 

BASEADOS NA EQUIDADE E JUSTIÇA AMBINETAL  

 

Segundo Meireles (2008), a implantação de empreendimentos de energia eólica 

nos últimos anos está alterando sistemas ambientais, suas paisagens, culturas e 

populações locais, e isso está para além das relações de poder das instituições.  

Com isso, para a posterior implantação de zonas de vento industrial devido às 

obrigações legais para a tendência de aumento da produção de energia "renovável", 

considerando ainda as suas vastas áreas extensas no litoral e a ausência de normas de 

segurança relativas à geração de energia eólica. Altvater faz um contraponto:  

 
Para quem as energias renováveis exigem estruturas descentralizadas de 

geração de energia e não podem cumprir as condições da congruência entre o 
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sistema de energia e o capitalismo, que permitiu o crescimento econômico 

elevado dos países (2005, p. 213).  

 

Os grandes projetos da indústria eólica global estão ocupando os espaços sua 

frota de turbinas. A partir dessa expansão, os lugares onde estão sendo instalados os 

Parques Eólicos passam por transformações – a chegada de grandes infraestruturas e 

empresas possui um grande impacto sobre as formas, práticas e modos de vida das 

populações locais e comunidades tradicionais. 

 Dadas as diferentes percepções e significações sobre o espaço e lugar dos atores 

sociais envolvidos direta e/ou indiretamente nesse processo, as considerações das 

populações locais não têm sido acatadas na implementação destes projetos de energia 

eólica. 

Visto essa problemática, é necessário planejar os espaços para receber esses 

empreendimentos, pois as questões ambientais possuem um grande significado na 

tomada de decisão e têm poder para reafirmar, com métodos e práticas, a vida das 

populações tradicionais.   

Entende-se que compreender e desconstruir o significado do conceito de 

desenvolvimento propiciará entendimento sobre mediação social da questão ambiental. 

Observa-se, neste ponto, o surgimento de outro conceito: o da justiça ambiental, já 

tratado no capítulo anterior, porém necessário para construir suporte teórico para as 

discussões sobre propostas locacionais, tendo como modelo parques eólicos baseados na 

equidade e justiça ambiental.  

Esses conceitos são pouco debatidos em âmbito global e institucional. Essa 

discussão, em verdade, faz-se mais presente na esfera local, por meio movimentos 

populares (não institucionalizados), que definiram o conceito em sua luta contra a 

desigualdade na distribuição dos encargos ambientais. A justiça ambiental se divide em 

várias em concepções parciais, e mesmo a sua definição básica é controversa, conforme 

verifica Acselrad (2009, p.16): 

 

É a condição de existência social configurada através do tratamento justo e 

do envolvimento significativo de todas as pessoas, independentemente de sua 

raça, cor ou renda no que diz respeito a elaboração, desenvolvimento, 

implementação e aplicação de políticas, leis e regulações ambientais. Por 

tratamento justo, entenda-se que nenhum grupo de pessoas, incluindo-se 

grupos étnicos raciais ou de classe, deva suportar uma parcela 

desproporcional das consequências ambientais negativas resultantes da 

operação de empreendimentos industriais, comerciais e municipais, de 

execução de políticas e programas federais, estaduais ou municipais, bem 

como das consequências da ausência ou omissão destas políticas.   
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Porto-Gonçalves (2006, p.10) diz que ―[...] devemos nos lembrar do aspecto 

talvez mais importante do movimento de justiça ambiental multi-escalar global em suas 

várias encarnações: sua função de fornecer uma salvaguarda contra a despolitização da 

política ambiental‖. Frente à dimensão ambiental
49

 das desigualdades econômicas e 

sociais, no Brasil, a criação da Rede Brasileira de Justiça Ambiental, durante o 

Colóquio Internacional sobre Justiça Ambiental, em 2011 no Rio de Janeiro, foi o 

primeiro passo para uma institucionalização no âmbito nacional. Ao fim daquele 

colóquio, foi elaborada uma declaração de princípios que define os termos injustiça e 

justiça ambiental. 

Entendemos por injustiça ambiental o mecanismo pelo qual sociedades 

desiguais, do ponto de vista econômico e social, destinam a maior carga dos danos 

ambientais do desenvolvimento às populações de baixa renda, aos grupos raciais 

discriminados, aos povos étnicos tradicionais, aos bairros operários, às populações 

marginalizadas e vulneráveis. 

 

Por justiça ambiental, ao contrário, designamos o conjunto de princípios e 

práticas que: a) asseguram que nenhum grupo social, seja ele étnico, racial ou 

de classe, suporte uma parcela desproporcional das consequências ambientais 

negativas de operações econômicas, de decisões de políticas e de programas 

federais, estaduais, locais, assim como da ausência ou omissão de tais 

políticas; b) asseguram acesso justo e equitativo, direto e indireto, aos 

recursos ambientais do país; c) asseguram amplo acesso às informações 

relevantes sobre o uso dos recursos ambientais e a destinação de rejeitos e 

localização de fontes de riscos ambientais, bem como processos democráticos 

e participativos na definição de políticas, planos, programas e projetos que 

lhes dizem respeito; d) favorecem a constituição de sujeitos coletivos de 

direitos, movimentos sociais e organizações populares para serem 

protagonistas na construção de modelos alternativos de desenvolvimento, que 

assegure a democratização do acesso aos recursos ambientais e a 

sustentabilidade do seu uso (DECLARAÇÃO DE PRINCÍPIOS DA 

JUSTIÇA AMBIENTAL, 2001). 

 

Visto que a ideia dos projetos eólicos é de desenvolvimento sustentável, 

produção de energia menos poluente, limpa e renovável, por que não aliar o fator do 

desenvolvimento sustentável e justiça ambiental, fazendo possíveis aproximações? 

Após a apresentação dos conceitos e dos discursos sobre ―justiça ambiental‖ e 

―desenvolvimento sustentável‖, pretende-se avaliar e comparar os dois conceitos com o 

objetivo de demonstrar suas respectivas aplicabilidades e apresentar e avaliar as 
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possibilidades de aproximação dos dois conceitos em contextos locais, a fim de propor 

uma vertente baseada em locais favoráveis para a instalação de parques eólicos em gerar 

conflitos socioterritoriais.  

Acselrad (2009) afirma que os problemas ambientais não devem ser separados 

de seu contexto sociocultural e físico/espacial. É por isso que a justiça ambiental revela, 

em seus exames teóricos, uma forte referência nacional, o que pode ser visto quando se 

observa como o conceito é tratado em diferentes países.  

Neste sentido, observa-se a forte ênfase no contexto brasileiro em injustiças ambientais 

no caso da energia eólica, dentro outras problemáticas que como cita Ceu
50

: A justiça 

ambiental tem como objetivo combater a desigualdade em termos de males ambientais, 

bens ambientais e riscos ambientais. Destaca-se que a forma pela qual os dois conceitos 

se moldam e configuram possibilita a negociação em diferentes âmbitos, condicionados 

os vários níveis de interação das assimetrias de poder, nos níveis local, estadual, 

nacional, transnacional e internacional. Por outro lado, o movimento de justiça 

ambiental se concentra nas comunidades, indo além dos limites da maioria dos 

instrumentos internacionais. 

O desenvolvimento sustentável, em se tratando do Relatório Brundtland, define 

de forma clara a desigualdade em termos de acesso aos bens ambientais, males e riscos 

contemporâneos.  

Como elemento central do conceito de desenvolvimento sustentável, a dimensão 

temporal também aparece com o uso dos termos ―gerações futuras‖ e as exigências de 

manter a capacidade da Terra de produzir recursos vitais.  

Assim, analisamos os novos paradigmas sobre energias renováveis e concluímos 

que é necessário ter a mediação social do conceito de desenvolvimento sustentável e as 

questões relacionadas com a justiça ambiental.  

De acordo com o Programa de Desenvolvimento da ONU (PNUD), a energia é 

fundamental para um desenvolvimento sustentável e para a redução da pobreza. Uma 

das áreas chaves deste programa é mobilizar e ampliar as opções de financiamento que 

visem atingir a transformação do mercado. Isso inclui a criação de quadros políticos e 

regulamentares, promovendo a chamada ―eficiência energética‖, como também as 

energias denominadas ―renováveis‖.  
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Neste sentido, a ideologia verde, que reivindica uma redução da emissão de 

gases do efeito estufa, refere-se à energia eólica como energia limpa se comparada a 

outras fontes energéticas, com pouco impacto e risco ao meio ambiente. 

As redes são formas de organização caraterizadas por padrões de comunicação e 

mudança horizontais, recíprocos e voluntários, estabelecidos entre atores diversos e 

distantes, ao redor de um objetivo comum e que prosperam com base em sua capacidade 

de gerar novas redes e produzir relações sinérgicas com outras redes organizadas.  

Numa abordagem que integra os princípios da chamada ―ecologia política‖, o 

autor caracteriza o conflito socioambiental como um embate entre grupos sociais que 

decorre das distintas formas de inter-relacionamentos com seu meio social e natural, no 

qual cada agente social possui sua forma de adaptação, ideologia e modo de vida 

específico que se diferencia e se confronta com as formas de outros grupos lidarem com 

suas realidades, formando a dimensão social e cultural do conflito.  

De acordo com Meireles et al. (2013), em última análise, a instalação de parques 

eólicos gera conflitos entre a necessidade da sociedade de gerar fontes alternativas de 

energia e os interesses dos moradores locais, reforçando as contradições inerentes ao 

sistema capitalista de produção. Neste caso, a mídia tende a perceber o dano como 

sendo essencialmente ambiental, mas este é, acima de tudo, social. Considera-se, nesse 

sentido, que uma das representações mais fortes no imaginário social e das 

representações midiáticas é do retrato da energia eólica como "verde", "limpa", "livre", 

como ―um estímulo para empregos‖. 

Por fim, como pergunta Escobar (2005, p. 12), quais redefinições de significado 

e práticas da economia, da natureza e das relações sociais são necessárias para adiantar 

um projeto que permita imaginar as alternativas ao desenvolvimento e às práticas 

ecológicas não sustentáveis e desiguais? Cabe destacar que, na disputa pelo acesso ao 

vento, os parques eólicos ao longo da costa do Ceará e do Nordeste brasileiro 

produziram uma multiplicidade de elementos e riscos que afetam as vidas das 

populações locais que vivem nestes territórios, assim como produzem impactos 

ambientais irreversíveis.  

Na tentativa de uma consolidação de uma matriz energética aparentemente 

limpa, a forma da implementação da energia eólica em territórios tem sido pouco 

democrática. Dadas as diferentes percepções e significações sobre o espaço e lugar 

(Escobar, 2005), dos atores sociais envolvidos, as populações locais têm sido pouco 

ouvidos na implementação destes projetos. A consequente produção e reprodução das 
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formas de desigualdade e relações de poder hierárquicas torna necessário repensar as 

implicações para os conceitos que surgiram com a crescente importância das questões 

ambientais: a justiça ambiental e o desenvolvimento sustentável.  

Menos debatido nos âmbitos globais e institucionais, particularmente a justiça 

ambiental se faz mais presente na esfera local, por meio de movimentos populares (não 

institucionalizados), que incorporaram o conceito em sua luta contra a desigualdade na 

distribuição dos encargos ambientais. Assim, o presente artigo buscou conceitualizar e 

contextualizar o termo de desenvolvimento sustentável e trazer a relação com o conceito 

da justiça ambiental, apesar de entender a trajetória de repercussão e impacto em 

comunidades costeiras das tensões socioambientais que surgem através da 

implementação de projetos eólicos.  

Como ressalta (Meireles (2009), a produção de energia eólica é necessária, desde 

que se preservem as funções e serviços desses complexos sistemas naturais que 

combatem as consequências previstas pelo aquecimento global. As dunas representam 

reservas estratégicas de sedimentos, água, paisagens e ecossistemas que desempenham 

relações socioeconômicas vinculadas ao uso ancestral e sustentável das comunidades 

litorâneas e étnicas. Aspectos econômicos vinculados à indústria do turismo estão 

ameaçados pela artificialização da paisagem litorânea, possivelmente interferindo 

negativamente no fluxo. Crescente é o volume das usinas eólicas que estão se 

aglutinando de forma descontrolada, sem monitoramento integrado e definição dos 

impactos derivados de suas ações.  

Portanto, pretende-se ouvir os diferentes atores do setor privado, dos âmbitos 

governamental e não governamental, os atores relevantes para o processo da 

implementação do projeto de energia eólica, mas também as instituições responsáveis 

pela elaboração das leis ambientais.  

No entanto, a ênfase será sobre os representantes das populações locais. Como 

objeto epistêmico, o conflito socioambiental que envolve grandes empreendimentos 

acerca de energia eólica oferece mais que uma representação das características e da 

expressão local desta forma do modelo de desenvolvimento e implementação de modelo 

energético supostamente ―limpo‖. Mais que um conflito que envolve territórios, fazem-

se presente os elementos e significados vários e diversos que o confronto entre as 

diferentes lógicas dos atores individuais e coletivos nos seus diferentes níveis e 

dimensões sociais, culturais e ambientais. 
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6.1 REDUÇÃO DOS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS 

 

Os impactos socioambientais estão relacionados principiante às alterações de 

ordem ambiental e social da Comunidade Queimadas. Na fase de instalação ocorreram 

transtornos devido ao aumento da circulação de veículos, máquinas e equipamentos, 

alteração da qualidade do ar em decorrência da emissão de gases e poeira, além das 

emissões atmosféricas, instabilidades geotécnicas, supressão da vegetação com redução 

das áreas de refúgios, dentre outros processos. 

Vale ressaltar que durante a fase de instalação e operação do parque eólico é 

necessário um acompanhamento de profissionais a fim de mitigar esses impactos, 

porém verifica-se a ausência dos cumprimentos de plano e programas na fase de 

operação.  

Houve uma significativa alteração da paisagem, e consequentemente, o impacto 

visual foi citado pela maioria das famílias. Não existe proposta de redução desse 

impacto e, consequentemente, de melhores condições de algumas famílias, embora tais 

ações sejam necessárias, visto que as casas ficam a 200 metros do empreendimento.  

 

Figura 14 - Legenda: 14.1 (2012) - Área de instalação do parque, 16.2 (2015) - Posterior 

à implantação do parque 

  

  
Fonte: Google Maps, 2017. 

 

14.1 

14.2 
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Pelas fotos, é possível perceber as alterações na paisagem devido à implantação 

do complexo eólico na comunidade Queimadas.  

Meireles (2012) identifica desgastes ao meio ambiente decorrentes da 

implantação de parques eólicos em áreas de preservação permanentes (APPs) e nas 

planícies litorâneas, refletindo no desmatamento das dunas fixas. Neste sentido, a 

intervenção nos ambientes implica uma série de consequências e riscos sociais e 

ambientais, como a destruição dos campos de dunas, que são reservatórios de água 

potável e importante componente da natureza costeira, incluindo sua paisagem, 

causando desolação e perda irreparável de sua riqueza natural, material e simbólica.  

São poucas as pessoas da comunidade que têm conhecimento sobre o 

empreendimento. Falta acesso às informações relevantes sobre o uso dos recursos 

ambientais. Mais ainda, por se tratar de um caso de injustiça ambiental, questiona-se a 

participação dos moradores no processo e na definição do projeto. De acordo com Braga 

(2007), a participação pública está prevista no procedimento de licenciamento ambiental 

com o objetivo de garantir a divulgação de informações sobre os projetos a serem 

licenciados. 

 

 

[...] também se enfrentam as forças sociais no terreno, medindo as forças 

entre a imposição de condicionalidades pro-mercantis atrelados a 

mecanismos de financiamento e a busca de formas democratizantes na gestão 

de recursos de uso comum, com frequência decisivos para a reprodução 

sociocultural das populações ditas ‗tradicionais‘ (ACSELRAD, 2009, p. 94).  

 

No contexto das relações entre comunidades tradicionais locais e o uso dos 

territórios, que são marcados por pesca artesanal e agricultura familiar, as formas de 

vida são alteradas pela exposição aos riscos ocasionados pelo projeto. Vários 

depoimentos de famílias revelam que seu território foi modificado e suas atividades de 

soberania alimentar foram afetadas.  

Abaixo, as imagens 15 e 16 retratam a localização do parque eólico e a 

comunidade Queimadas.   
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Figura 15 - Imagem de satélite localização parque eólico 

 

 

       Fonte: Google Maps. 

 

A imagem acima revela que para as usinas eólicas serem efetivamente 

instaladas é necessário que toda a área ocupada pelos aerogeradores seja gravemente 

degradada – terraplenada, fixada, fragmentada, desmatada, compactada, alteradas a 

morfologia, topografia e fisionomia do território, pois se faz necessária à manutenção de 

uma rede de vias de acesso para cada um dos aerogeradores e resguardar a base dessas 

estruturas da erosão eólica. Por isso foi preciso realizar a mudança de toda a 

comunidade. A imagem abaixo mostra de outra forma a localização do parque e o 

Assentamento Val Paraíso. A localização na qual se efetuava as atividades e programas 

para mitigar os impactos do empreendimento, porém foram feitos no assentamento, 

visto que a maior área afetada é na comunidade Queimadas.  
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Figura 16 - Imagem de satélite localização parque eólico 

 
Fonte: Google Maps, 2017.  

 

O conjunto das ações de degradação do sistema ambiental (platô) tem 

interferência direta nos processos ecológicos relacionados com a dinâmica desse 

ecossistema, alterando os fluxos de matéria e energia, bem como as funções que se 

integram com os demais sistemas ambientais da serra da Ibiapaba.  

Os principais riscos estão associados ao aumento da erosão; alteração na 

dinâmica hidrostática e disponibilidade de água doce; contaminação da água 

armazenada no aquífero extinção e danos à fauna e flora; supressão de habitats e 

alteração da paisagem vinculadas aos aspectos cênicos e de lazer (MEIRELES, 2012).  

Alguns desses riscos já são percebidos nos territórios e foram constatados 

através das observações realizadas na pesquisa de campo e de relatos dos moradores. 

Dentre as funções ecológicas alteradas, a disponibilidade de água doce no lençol 

freático tem sido uma das principais preocupações das populações locais. De acordo 

com moradores, mesmo em períodos de estiagem prolongada no estado, o nível da água 

disponível para consumo humano nunca esteve tão abaixo da média como nos últimos 

anos. De acordo com uma moradora do município de Ubajara, existe a suspeita de que 

esse processo esteja sendo agravado pela instalação dos parques na região: 
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Nossa água
51

 está pouca, nem todos em nossa comunidade têm 

abastecimento de água. A gente acha que é do tamanho do impacto que tem 

no lençol freático devido as grandes estruturas das bases para segurar a torre 

da eólica (informação verbal)
52

. 

 

Moradores denunciam também que, em algumas ocasiões, as empresas retiram 

água de poços e do açude Jaburu para utilizar nesse procedimento, ocasionando o 

rebaixamento de seu volume ou até mesmo o esgotamento.  

A partir das imagens e pesquisa de campo, verifica-se que o processo de 

instalação e operação do parque gera desconfortos e conflitos territoriais nas 

comunidades.  

Questionamos aqui que o discurso de energia limpa e sustentabilidade se 

confronta com o descaso em relação aos recursos naturais, pois não há redução dos 

impactos dentro da comunidade e populações locais.  

Acselrad (2009) evidencia que a definição do conceito de desenvolvimento 

sustentável tem sido imprecisa. Mais ainda, o conceito abstrato é usado para a geração 

da boa governança em contextos locais e não se mostra suficiente para atender e acolher 

as questões ambientais a nível local. 

 

6.2 PROXIMIDADE COM A COMUNIDADE 

 

A energia eólica no Brasil está quase totalmente nas mãos das grandes 

corporações. Com a forte expansão do setor, a dominação corporativa se consolida junto 

com a centralização dos projetos referentes à energia eólica. Apontamos no segundo 

capítulo e no decorrer do trabalho como esses procedimentos ocorrem. Nesse sentido, 

particularmente os territórios tradicionais na costa do Nordeste brasileiro contam com o 

forte aumento de parques de instalações eólicas, construídos tendo por base os 

incentivos à produção industrial de energia eólica.  

Como meio de entender esses processos, recorremos à percepção dos moradores 

para identificar as transformações socioambientais, identidade e território frente a este 

desenvolvimento.  Comunidades costeiras formadas por pescadores, agricultores e 

                                                           
51

 Na fase de instalação, segundo uma entrevistada, todos os dias eram retirados de poços e do açude 

Jaburu mais de 80.000 mil litros de água. Dados que foram lançados ao Comitê de Bacias Hidrográficas 

da Ibiapaba, visto que não há relatos de mudança de hábitos ou fiscalização. O empreendimento só tinha 

uma outorga de água para a retirada de água. Segundo um ex-funcionário, encontraram mais de 6 carros 

pipas retirando água.  
52

 Entrevista realizada com uma moradora de Ubajara em 15/08/2017. 
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agricultoras camponesas, populações étnicas indígenas e quilombolas e movimentos 

sociais reivindicam solução para os problemas e impactos relacionadas à instalação de 

vários parques na região, como exemplifica a carta aberta de novembro de 2012.
53

  

Isto posto, essa parte do trabalho traz apontamentos e a percepção dos 

moradores sobre os fatores que geraram desconforto e problemáticas com o 

empreendedor, a começar pela proximidade de aerogeradores com as casas.  

De acordo com relatos e estudos, o parque eólico promoveu interferências 

irreversíveis na comunidade, como aterro de uma barragem, retirada de água de diversos 

locais, escavação de poços sem monitoramento e, posteriormente, sem uso da 

comunidade.  

Portanto, o processo de implantação de parques eólicos tem gerado conflitos 

com as comunidades. A abertura de vias de acesso para a passagem de veículos e 

maquinário pesado tem ocasionado diversos efeitos indesejáveis para as populações. 

Poeira e areia dentro das residências, em decorrência do aumento do tráfego de 

veículos, geraram transtornos permanentes, e suspeita-se que este fator esteja 

relacionado com o aumento de doenças respiratórias em algumas dessas famílias, 

segundo relatos dos moradores, pois a qualidade do ar fica visivelmente alterada.  

Figura 17 -  Imagens das casas que sofreram com a interferência dos veículos pesados 

  

                                                           
53

 ―A abundância de ventos não é um fator econômico, mas um bem comum da organização e gestão dos 

modos de vida. Sob o discurso da tecnologia limpa a instalação dos parques eólicos nos territórios 

costeiros não tem sido mais que uma vertente do desenvolvimento que pressiona os ambientes e os 

modos de vidas tradicionais‖ (CARTA DAS COMUNIDADES E ORGANIZAÇÕES DA 

SOCIEDADE CIVIL, 2012). 



140 
 

 
 

  

  
Fonte: Paiva, 2017. 

 

Há também ocorrência de atropelamentos decorrentes do aumento do fluxo de 

caminhões que trafegam por estas estradas, muitas vezes em alta velocidade. Alguns 

relatos morte de animais e prejuízos devido à perda de cerca e segurança dos moradores. 

De acordo com um morador, os impactos da construção das estradas são 

enormes:  

Aqui tudo mudou, queria retirar até nosso olho d‘gua que a gente tem. 

Acabaram com nossas estradas, fizeram outros acessos que não podemos 

passar. Não serviu de nada (informação informal)
54

.  

 

Por fim, com relação às implicações territoriais dos parques eólicos, vale a pena 

destacar que é importante continuar as atividades de pesquisa com a comunidade, visto 

que outros projetos já estão sendo implantados na região da Ibiapaba. Esses relatos 

confirmam que é necessário empoderar a comunidade para o planejamento estratégico e 

defesa dos seus territórios.  

Como afirmado anteriormente, existem muitos relatos de moradores
55

 sobre os 

ruídos gerados pela proximidade das casas com os aerogeradores. Não existe nenhuma 

legislação ou norma específica no Ceará que regulamente a distância mínima entre 

                                                           
54

 Entrevista realizada em 10/11/2014. 
55

 Fase de operação os ruídos que são gerados pelas turbinas. De acordo com uma moradora, existe 

―Muito barulho, dentro e fora de casa. Quando não tem vento é menor, mais quando está ventando é 

impossível dormir‖.  
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residências e aerogeradores. Todavia existe, dentro do Direito Ambiental, o ―princípio 

da precaução‖, que não se fundamenta em pesquisa acadêmica, dado empírico ou 

consulta às populações, mas sim em legislações ambientais utilizadas em outros países, 

principalmente na Europa, conforme nos informou um técnico do órgão estadual. A 

Distância mínima recomendada pela (SEMACE) é de 300m das torres para as 

residências, mas isso não tem sido respeitado.  

Como mostra o quadro acima, os aerogeradores torres ficam a menos de 100m, o 

que potencializa ainda mais os ruídos, como relatado por uma moradora: 

 

Ninguém gosta desse barulho, só que não podemos fazer nada; muitos de nós 

estamos muito estressados e contraiu muitas doenças depois das torres. Esse 

parque nunca trouxe nada, no começo não iam mexer com a gente, depois 

que foram embora nem dormir meus meninos não dormem mais (informação 

informal).
56

  

 

Portanto, por meio de leituras de trabalhos publicados na área, constatamos que 

é constante o erro dentro dos processos e licitações que fomentam esses 

empreendimentos, pois o ―conhecimento técnico-científico‖ os órgãos ambientais, ao 

realizar estudos de avaliação de impacto, não levam em consideração o conhecimento e 

os saberes populares. As populações mais afetadas pelos projetos não têm sido 

consultadas acerca da recomendações e modificações nas normas e legislações que 

envolvem o licenciamento de parques eólicos. 

Na área foram constatados vários problemas de regularização fundiária e de 

acesso ao local, além de crianças e idosos com doenças respiratórias devido à 

proximidade dos aerogeradores.  

São cerca de 5 comunidades, sendo que a Fazenda Queimadas está dentro da 

ADA
57

, área próxima com cerca de 15 famílias. Ao logo do complexo, 32 famílias 

convivem com as torres.  

Na realidade, as transformações socioespaciais que impulsionaram o conflito e 

a resistência da comunidade de se iniciaram com a instalação do parque entrou em 

operação em 2016 e, posteriormente, em 2018, com a proposta de um novo parque 

eólico, Os impactos ocasionados pelo primeiro parque influenciou diretamente na 

                                                           
56

 Entrevista realizada em10/11/217  
57

 Foram consideradas as ações do empreendimento e as intervenções capazes de afetar, direta ou 

indiretamente, o comportamento dos parâmetros que compõem os meios abiótico, biótico e antrópico, 

considerando as áreas de influência funcional do empreendimento, ou seja, área diretamente afetada 

(ADA), área de influência direta (AID) e área de influência indireta (AII). 
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reação da comunidade com a possibilidade de chegada de um novo parque, como afirma 

um dos líderes da comunidade. Entendemos que, o impacto ambiental se configura 

como uma ocupação ou uso desregulado dos sistemas ambientais, entretanto, eles não 

findam em si mesmos. Os impactos ambientais são, sobretudo, sociais. E estes impactos 

não são específicos à energia eólica.  

Porto-Gonçalves (2009, p. 39) afirma que ―a maior exploração da natureza e a 

materialização dos danos ambientais podem bem ser, e tem sido, uma compensação para 

as altas taxas de juros.‖ O autor explica que as dívidas externas que são compensadas 

em grandes empreendimentos que, por sua vez, causam uma grande dívida ecológica, 

trazendo consigo, consequências socioambientais, muitas vezes, irreversíveis. 

Sobre os impactos socioambientais gerados pela instalação do parque, durante 

as entrevistas para melhor compreensão do impacto socioambiental causado pela torres 

no território de Queimadas, pelas fotografias comparamos  a proximidade dos 

aerogeradores que incomodam os moradores e desencadearam diversas doenças, dores 

de cabeça, vômitos e medo contaste. Além desse prejuízo socioambiental que atinge até 

hoje os moradores de nas falas dos entrevistados também foram evidenciados problemas 

que diz respeito ao impedimento do direito de ir e vir. Conversando conosco uma das 

moradadoras informou que, depois que o parque iniciou suas obras, os moradores 

começaram a sentir os impactos no seu dia-a-dia.  

As experiências sentidas e vistas pela comunidade Queimadas de 2016  devido 

à instalação do parque eólico e posteriormente com o parque já em operação, serviram 

de argumento e ajudaram no movimento de resistência da comunidade quando esta se 

viu ameaçada com a chegada de um novo parque eólico, na qual esta em procedimento.  
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Figura 18 - Mosaico de fotos - proximidade dos parques com a comunidade 

   

  

Fonte: Paiva, 2016. 

 

Assim, Porto-Gonçalves (2012) afirmam que o movimento de resistência das 

populações com fortes vínculos territoriais é a luta pela reapropriação social da 

natureza. Significa, então, que a medida em que instaura-se a propriedade privada e 

essas populações se veem expropriadas e separadas do seu território, emana uma luta 

em busca da re-territorialização, o que vem ocorrendo na comunidade Queimadas  

18.1 18.2 

18.3 18.4 
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Figura 19 - Mosaico de fotos - proximidade dos parques com a comunidade 

  

  

Fonte: Paiva, 2016. 

 

Esse exemplo sugere que o processo de contestação não tem ocorrido apenas por 

parte de populações afetadas, movimentos sociais e pesquisadores, como relatado ao 

longo desta sessão, mas alcança também a institucionalidade (órgãos do Estado), 

mesmo que de forma incipiente.  

 

19.1 19.2 

19.3 19.4 
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6.2.2 Cumprimento dos planos e programas de controle ambiental 

 

O Plano de Controle Ambiental (PCA) é exigido pela Resolução CONAMA nº 

009/90 para a concessão da Licença de Instalação (LI) de atividade de extração mineral 

de todas as classes. O PCA é uma exigência adicional ao EIA/RIMA, apresentado na 

fase anterior à concessão da Licença Prévia. No entanto, o Plano de Controle Ambiental 

tem sido exigido, também, para o licenciamento de outros tipos de atividades.  

O cumprimento dos planos e programas ambientais está associado ao Projeto 

Básico Ambiental (PBA) e é determinado pela Resolução CONAMA nº 006, de 16 de 

setembro de 2017, e deverá apresentar um detalhamento de todos os programas e 

projetos ambientais previstos, ou seja, aqueles provenientes do EIA/RIMA, bem como 

os considerados pertinentes pelo órgão licenciador. Constitui-se em um dos 

documentos-base para a obtenção da Licença de Instalação (LI). Embora tenham sido 

concebidos para empreendimentos do setor de energia, alguns órgãos têm solicitado a 

apresentação do PBA para os diversos tipos de empreendimentos. 

Os planos e programas ambientais apresentam o escopo e os métodos 

empregados na busca da eficiente aplicação das medidas compensatórias, preventivas, 

corretivas e potencializadoras indicadas pelo prognóstico do estudo ambiental correlato. 

Diferentes empreendimentos e atividades demandam planos e programas específicos às 

suas características ambientais.  

 Os programas ambientais
58

 são necessários para o devido monitoramento 

ambiental, tendo como proposta atenuar, compensar os impactos ambientais adversos 

gerados e/ou previsíveis ao sistema ambiental pelas ações da implantação e operação 

dos Parques Eólicos. 

No entanto, os órgãos ambientais só podem especificar e exigir determinados 

programas ambientais se tiverem total conhecimento do ambiente em que vai ser 

implantado como nos municípios que o complexo está instalado, por  fazer parte de uma 

Unidade de Conservação. No caso, por exemplo, do CET, foram exigidos programas 

ambientais para o monitoramento ambiental durante o período de instalação do 

                                                           
58

 São exemplos de planos e programas ambientais executados para obras ou operação de 

empreendimentos: Plano ambiental de construção; Gerenciamento de resíduos sólidos; Gerenciamento 

de efluentes; Recuperação de áreas degradadas;  Emissões sonoras e vibrações; Saúde e segurança em 

frentes de obra; Plantio compensatório; Monitoramento e controle de supressão vegetal; Resgate de 

flora; Monitoramento de fauna silvestre e doméstica; Monitoramento e controle de processos erosivos; 

Monitoramento de águas superficiais; Educação ambiental; Comunicação social; Gerenciamento de 

riscos (PAE/PGR); Prospecção e resgate arqueológico, dentre outros.  
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empreendimento, que por sua vez não englobavam a real necessidade da área, em 

decorrência da grande dinâmica e instabilidade da mesma. Esse número de programas é 

considerado pequeno, tendo em vista que existem empreendimentos de parques com até 

o triplo de programas ambientais exigidos pelos órgãos ambientais. Devido a essas 

configurações, é evidente que alguns programas não foram executados como deveriam.  

 

Nós aqui de casa via, eles trabalhando todos os dias, mais não andavam aqui 

não. Mais de um ano, eles entravam e saiam dos escritórios e a gente não 

entendia nada (informação informal)
59

. 

 

Essa situação permaneceu durante meses. É perceptível, na fala dos moradores, a 

falta de diálogo com o empreendedor e trabalhares que executavam os programas 

ambientais. A comunidade fica refém da técnica como relação social e de poder.  

 

Vivemos imersos de tal modo numa ‗tecnosfera‘ que a tomamos como uma 

segunda natureza, como algo que desde de sempre esteve aí. Estamos, assim, 

dominados por uma ideologia nada abstrata, e talvez, por isso mesmo, ainda 

mais poderosa, pela qual tudo o que nos rodeia se deve a revolução 

científico- tecnológica (SANTOS, 1994, p. 79).  

 

Milton Santos explica que todo objeto técnico é um objeto impregnado de 

intencionalidade, é um objeto per-feito – um objeto previamente feito – por meio do 

qual se busca controlar os efeitos da ação no espaço e no tempo, seja um arco e uma 

flecha, seja o lançamento de um míssil. As estratégias das empresas para a aceitação do 

maquinário em frente às suas residências foram por interesse, como afirma o líder da 

comunidade:  

 

Muitos não sabem ler, outros foram sem entender nada. Hoje estamos 

sofrendo porque o povo assinou coisas que nem sabiam (informação 

informal)
60

.  

 

Isso resulta na falta de fiscalização por parte dos órgãos públicos e não 

envolvimento da comunidade. No caso em tela, as informações e a execução dos 

programas eram esporádicas e não abrangia toda a comunidade. Palestras e reuniões 

eram feitas no assentamento Valparaíso, distante da comunidade Queimadas, a mais 

afetada. Os incômodos e o não cumprimento de algumas atividades deixaram as 

famílias com medo de perder seu território. Muitas transformações ocorreram sem que a 

                                                           
59

 Entrevista realizada com moradora em 27/08/2017. 
60

 Entrevista realizada com líder da comunidade em 27/08/2017 
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população fosse comunicada, tais como projetos de pavimentação e abertura de poços, 

resultando no não cumprimento dos programas estabelecidos por lei.  

Emissão de ruídos, grande maquinário, registros de derramamento de óleo, 

retirada da vegetação e madeira contribuem para afugentar os animais, e isso preocupa 

os moradores. Problemas de saúde foram agravados, como cita moradora 

 

Papai, desde a chegada dessas torres, nunca mais teve saúde. Todos os 

problemas dele de saúde foram agravados. A gente corre pro hospital direto. 

Olhe minha filha, uma vez eles colocaram resto de materiais; tipo uma 

poeira, cimento sei lá o que era enfrente a casa do papai, fui lá à empresa no 

outro dia que cheguei do hospital eles tinham retirado. Nunca me ajudaram 

com nada, remédios caros e nem um pedido de desculpas eu tive (informação 

informal ).
61

  

 

Nas atividades de campo e coleta de dados, com a permissão e fala dos 

moradores como a supracitada, verifica-se a falta de comunicação, pois o 

monitoramento do processo de licenciamento ambiental tem por objetivo manter o 

controle permanente, a partir do momento em que se inicia a instalação do 

empreendimento licenciado. 

 É um instrumento para avaliar se as previsões de impactos e as medidas de 

prevenção e controle sugeridas nos estudos ambientais mostram-se adequadas durante a 

implantação e operação do empreendimento. Uma avaliação permanente que permite 

constatar ineficiências na obra, fazendo o controle (previsões incorretas, falhas humanas 

ou ocorrências de eventos imprevistos) de forma que se possa promover, com agilidade, 

as correções necessárias.  

Contudo não foi isso que aconteceu. Os moradores revelam que houve uma falta 

de falta de comprometimento com as populações tradicionais, pois muitos viviam da 

caça e pequenas agriculturas de subsistência. Ademais, tiveram seus espaços ocupados 

pela técnica e aglomeração de pessoas que não fazem parte dali, modificando 

completamente a vida e comprometendo a soberania alimentar de famílias.  

 O programa de monitoramento constitui-se num mecanismo de avaliação 

sistemática dos resultados de sua implantação. Seus objetivos principais são verificar a 

validade e a exatidão dos impactos previstos (particularmente aqueles que no estudo de 

impacto ambiental apresentavam algum grau de incerteza) e a suficiência e a eficácia 

das medidas realizadas que conforme as características da atividade podem ser 

                                                           
61

 Entrevista realizada em 14/11/2017. 
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destinadas a reduzir ou eliminar os impactos negativos, compensar os impactos 

residuais ou valorizar o projeto.   

Outra problemática foi a geração de resíduos sólidos no canteiro de obras e sua 

disposição final. A comunidade assistia ao caos e ao aumento de resíduos em seu 

território. Não houve registros de respeito às normas vigentes relacionadas a efluentes 

sanitários, vazamento e armazenamento de lubrificantes combustíveis.  

Neste contexto, foi verificável a relação com a comunidade/empreendedor e 

programas na tentativa de redução dos impactos socioambientais, buscando o 

cumprimento dos planos e programas de controle ambiental, porém não efetuados e com 

retorno para a comunidade.  

 

Chegou aqui em casa, rapazinho bem novinho, olhando minha casa que fica 

cerca de 500m das torres e disse que ia arrumar minha fossa séptica até hoje 

eu espero ele voltar Aqui nas Queimadas eles prometeram muita coisa Nós 

tinha esperança de vim coisa boa para-nos, mas eles saíram e nem avisaram. 

Eu só percebia que estava acabando, mas não fomos informados. Quando eu 

acordei não vi mais nada, nem ninguém aqui, achei foi bom (informação 

informal ).
62

  

 

Os conflitos e impactos socioambientais com a comunidade poderiam ser 

evitados ou mitigados se houvesse o cumprimento dos planos e programas ambientais, 

porém não foi o que ocorreu.  

A presença e movimentação de técnicos, equipamentos e máquinas no local da 

obra e em seus arredores foi uma atividade que gerou expectativa quanto à 

empregabilidade. A disseminação de informações não oficiais sobre o empreendimento 

e a própria história regional relacionada à construção de empreendimentos eólicos têm 

participação na composição do impacto em análise.  

Verifica-se a intensificação da presença do empreendedor na região, aliada à 

abertura de postos de trabalho temporários e/ou permanentes, bem como as iniciativas 

da empresa voltadas para a dinamização das atividades econômicas, qualificação 

profissional e aquisição de insumos e contratação de serviços locais, tendem a aumentar 

ainda mais a expectativa da população local em relação ao empreendimento. Como 

afirmamos foi pouco. 

 

                                                           
62

 Dona Alda Maria, 23/08/2017. 
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Empregos não, mas lixo e briga deixou para gente resolver. Até poços de 

água a gente não pode usar, eles abriram e ficamos aqui, cada um diz que é 

dono (informação informal).
63

  

 

 

 No entorno da área de instalação, os impactos foram diferenciados. Algumas 

pessoas, por exemplo, vislumbraram uma oportunidade de emprego em virtude da 

instalação do empreendimento. Registros de revelam que os moradores têm medo de 

perder seus e tomar o territórios.  

 

Aqui é nosso lugar, não me vejo longe daqui (informação informal ).
64

  

 

 

Pela citação acima, percebe-se a relação que eles têm com seu lugar e o medo 

constante que sentem da desapropriação. No livro A nova des-ordem mundial (p.2011,  

Rogério Haerbaert e Carlos Walter Porto-Gonçalves afirmam: ―[...] afinal vivemos um 

mundo em que os maiores perigos já não mais advêm da peste ou da fome, mas sim das 

próprias intervenções feitas por meio do sistema técnico-cientifico. O efeito estufa, a 

ampliação da camada de ozônio, a erosão dos solos entre tantos riscos que não se 

apresentam, não são obras na natureza, e sim efeitos de nossa ação por meio de 

poderosos meios técnicos.  

Raffestin (1993) continua sua análise falando sobre a tríade T- D- R 

(Territorialização, Desterritorialização e Re-territorialização). Para o autor, a 

territorialização se define como o processo onde as relações sociais são materializadas 

no território. Já a desterritorialização seria a perda do território, das suas fronteiras e 

limites que pode ser tanto simbólica quanto concreta ou material. A globalização, por 

exemplo, é um processo que impulsiona a desterritorialização em diversos espaços. Por 

ultimo, temos a re- territorialização, que seria a retomada do território. 

Desse modo, entendemos que a resistência das comunidades tradicionais à 

processos endógenos ou exógenos que ameaçam seu território, é uma contraforça da 

ordem vigente, que objetiva desterritorializar tais grupos, em favor do capital. 

Ora, a comunidade é um exemplo desse processo. Uma vez que houve a ameaça 

de instalação de um parque eólico em seu território, a comunidade se articulou com 

objetivo de evitar a expropriação. Nos trabalhos de campo realizado, entre as conversas, 
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pudemos perceber que o assunto do parque eólico era em parte motivo de orgulho por 

causa da vitória adquirida pela resistência e, ao mesmo tempo, de tensão.  

 

Figura 20 - Imagens de resíduos na comunidade Queimadas 

 

Fonte: Paiva, 2017. 

  

As imagens revelam algumas atitudes do empreendedor para ―doação‖ de 

algumas matérias de construção e resíduos da construção civil.  O assunto eólicas até 

hoje traz muita tensão para o local; essa sensação tornou-se latente quando, nos 

trabalhos de campo, por exemplo, fazíamos registros fotográficos. Algumas vezes, 

chegava a ser desconfortável gravar áudios ou registrar fotografias. 

A problemática que gira entorno da questão fundiária não se limita aos 

conflitos que frequentemente tem ocorrido nas comunidades pesqueiras marítimas 

cearenses, devido ao veraneio, urbanização turística, carcinicultura e, agora, energia 

eólica. A questão fundiária é, na realidade, o grande gargalo no espaço agrário 

brasileiro. Andrade (1963), no clássico A terra e o homem no Nordeste explica que o 

problema da estrutura fundiária vem desde a colonização e, por isso, tende 

sensivelmente à concentração da propriedade e a falta de garantias ao homem do campo. 

O aumento da demanda por terras com a justificativa de expansão das grandes 

corporações, da instalação de projetos de infraestrutura (hidrelétricas, parques eólicos, 

mineração) e, até mesmo do estabelecimento de espaços públicos como unidades de 

conservação, tem ocorrido uma verdadeira tragédia dos comunitários através da 

expulsão de muitos (DIEGUES, 2001; SIMONETTI, 2009). 

Esta expulsão ou desterritorialização de diversas comunidades tradicionais é, 

em outras palavras, a efetivação do direito de propriedade privada que tem se 



151 
 

 
 

constituído em detrimento de outras formas de apropriação de terra, com a finalidade de 

desenvolver a economia capitalista. Para tanto, duas barreiras precisam ser superadas: o 

campesinato tradicional e os proprietários de terra pré-capitalista (HOBSBAWM, 

2006). 

 

Figura 21 - Moradora mostrando os resíduos de construção 

 

 

         Fonte: Paiva, 2017. 

 

Com isso os conflitos ambientais iniciam-se, disputa e as lutas por justiça 

ambiental, tal como caracterizadas– comunidades tradicionais situadas na 

fronteira da expansão das atividades capitalistas e de mercado; a defesa dos 

direitos a uma proteção ambiental equânime contra a segregação 

socioterritorial e a desigualdade ambiental promovidas pelo mercado; a 

defesa dos direitos de acesso equânime aos recursos ambientais, contra a 

concentração das terras férteis, das águas e do solo seguro nas mãos dos 

interesses econômicos fortes no mercado (ACSELRAD, 2004, p. 55x).  
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É pertinente, nesse capítulo, elencar algumas atividades desenvolvidas pela 

Universidade no sentido de defesa dos territórios da comunidade.  

Algumas atividades de campo foram produzidas com os moradores a fim de 

avaliar e analisar a percepção dos moradores sobre os parques eólicos, visto que a 

comunidade não tinha a oportunidade de dialogar sobre os processos que estavam 

ocorrendo durante a instalação e, posteriormente, ao funcionamento do parque.  

Baseamo-nos em entrevistas, questionários, videografia sobre a permanência dos 

moradores em seu território de origem, visto que muitos moram lá há mais de 90 anos. 

No intuito de construir diálogos com as populações afetadas de todas as faixas etárias, 

foram iniciadas práticas de mobilização da comunidade.  

As atividades concentravam-se basicamente na única escola da comunidade, em 

horários alterados, para ouvi-los e elaborar propostas de reafirmação do local e 

permanência das famílias. As comunidades, em sua maioria não têm conhecimento 

sobre o empreendimento. Existe falta de acesso às informações relevantes sobre o uso 

dos recursos ambientais e à destinação da geração do recurso.  

 

6.3 ATIVIDADES DE MOBILIZAÇÃO COM A COMUNIDADE SOBRE A 

CHEGADA DE PARQUES EÓLICOS NA IBIAPABA 

 

Devido à discussões feitas sobre as desigualdades ambientais e dos casos de 

conflito devido aos parques eólicos, aqui tentamos subsidiar a pesquisa que das 

expropriações, há também resistências e conquistas.  

Esses sujeitos (comunidade) não se constituem como vítimas passivas desse 

processo; ao contrário, estão inseridos na arena desigual de poder, onde diferentes 

estratégias político-discursivas contra hegemônicas têm sido permanentemente 

acionadas em vias de garantir a afirmação de seus modos de vida, de seus territórios e 

de condições materiais e simbólicas necessárias para a reprodução de suas práticas 

tradicionais.  

Nesta sessão são sistematizadas as principais estratégias relatadas durante a 

participação das populações no entendimento e construção sobre alguns conceitos em 

seu território. ―Energia eólica, injustiças e conflitos ambientais nos territórios 

tradicionais e camponeses‖ e observadas nas demais atividades do trabalho de campo da 

pesquisa, por meio de vídeos, falas.  As estratégias foram acionadas pelas populações 

que residem próximas de parques eólicos com objetivo de ampliar a visibilidade para as 
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denúncias e consolidar processos de contestação e em conjunto com pesquisadores e 

movimentos sociais engajados com as temáticas.  

 

6.3.1 Práticas e diálogos sobre a instalação de parques eólico 

 

―A justiça ambiental reclama o direito a usos 

éticos, equilibrados e responsáveis do solo e dos 

recursos naturais renováveis em prol de um 

planeta sustentável para os seres humanos e 

demais formas de vida.‖ (Carta de Princípios de 

Justiça Ambiental da Primeira Conferência 

Nacional de Lideranças Ambientalistas de Povos 

de Cor, 24 a 27 de outubro de 1991, Washington 

DC, EUA)  

 

Os conceitos e as práticas desenvolvidos levaram em consideração a perspectiva 

da justiça ambiental, a fim de trabalhar o empoderamento da comunidade dos diálogos e 

sobre o que ocorreu. Rodas de conversas e trabalho de campo foram fundamentais para 

a criação de diálogos, e isso foi feito a partir de música, vídeo, desenhos e a construção 

de um breve documentário  perspectiva da comunidade. O documentário (vídeos de 

celular) faz parte de uma ferramenta para compreender o que foi visto em campo com 

outros olhares. As imagens ajudam a compreender o que passa despercebido na escrita, 

a ampliar o olhar sobre as realidades.  

 Segundo Acselrad (2004) embora a justiça ambiental deva ser efetiva entre os 

seres humanos que integram as presentes gerações, ela também deve ser extensiva às 

gerações humanas futuras, sob pena de injustiças ambientais intergeracionais tornarem-

se aceitáveis.   

De acordo com Acselrad (2013), todos os mapas são uma abstração do mundo, 

elaborados, portanto, sempre a partir de algum ponto de vista. Na história das 

representações espaciais, os mapas começaram como ficção, um meio de se pensar o mundo 

a partir da crença e dos mitos e não a partir da geografia. Foi através de um longo processo 

de observação do mundo, de elaboração de instrumentos e experiências, com o consequente 

crescimento da capacidade de medir altitudes e coordenadas, que os mapas foram tornando-

se mais ―objetivos‖. Com a modernidade, passaram a ser aplicados a múltiplos aspectos do 

conhecimento objetivo, em que tudo que é concebido espacialmente pode ser mapeado. O 
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imaginário cartográfico e as representações do território passaram a recortar o real para 

descrevê-lo, defini-lo e, simbolicamente, possuí-lo. As representações cartográficas 

subordinaram-se, a partir de então, aos imperativos territoriais dos sistemas políticos que as 

reclamavam e justificavam. 

O conhecimento espacial contido nos mapas contribui, portanto, ele próprio, 

para criar espaços, ligando pessoas, práticas e lugares, ao mesmo tempo em que seus 

meios representacionais exercem efeitos sobre os modos de pensar o espaço. Uma 

espécie de revolução cartográfica produziu-se no início do século XVII, entrelaçando o 

Estado, a ciência e a cartografia, num processo de recíproca coprodução, ainda que 

através de mecanismos heterogêneos e localmente contingentes. A necessidade de 

estabelecer registros gráficos colocou-se notadamente quando entrou em pauta a 

racionalização do controle sobre processos sociais e territoriais. 

 

Destacando as relações que se constituíram entre os Estados nacionais 

modernos e a produção dos mapas, o autor afirma que, como ‗discurso 

político a serviço do Estado‘‖, os mapas passaram a ser elaborados para 

facilitar e legitimar a conquista, definir o Estado como uma entidade espacial, 

assim como, posteriormente, para construir nacionalismos pós-coloniais 

(ACSELRAD, 2009, p. 3). 

 

Os primeiros mapas ajudaram a produzir o ―espaço social do desenvolvimento‖, 

serviram a finalidades de identificação e gestão de recursos naturais. Uma segunda 

vertente da produção cartográfica é a da territorialização ou delimitação dos limites do 

Estado, assim como a definição de propriedades no interior destes limites. Uma terceira 

função estatal do mapeamento é a da criação de jurisdições administrativas para facilitar 

o controle centralizado sobre o território nacional e seus domínios. Um quarto tipo de 

mapa, o mapa de zoneamento, prescreve utilizações para o território. Cada tipo de mapa 

teve uma função específica, e cada um estava associado a uma fase diferente no 

processo de formação dos Estados, embora estas fases possam ter-se imbricado umas 

nas outras. 

A considerar o andamento do debate contemporâneo sobre os chamados 

mapeamentos participativos e cartografias sociais, relativo a experiências concretas que 

se disseminaram no mundo, notadamente desde o início dos anos 1990, tais iniciativas 

poderão ser vistas ora como esforços de resistência às dinâmicas da globalização, ora 

como instrumento de apoio à efetivação mesma destas dinâmicas.  

Assim sendo, se, por um lado, tornam-se claras as implicações políticas dos 

mapas, podemos falar da emergência de políticas cartográficas, em que os mapeamentos 
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são eles próprios objeto da ação política. E se a ação política diz especificamente 

respeito à divisão do mundo social, podemos considerar que, na política dos 

mapeamentos, estabelece-se uma disputa entre distintas representações do espaço 

administrativos, de desenvolvimento, de zoneamento, de penetração etc., os mapas ditos 

―participativos‖ ou de ―cartografia social‖ vêm contestar o monopólio estatal da 

representação do espaço, acrescentando um ―surplus‖ de legitimidade a atores 

emergentes, novos ―sujeitos de mapeamentos‖, envolvidos na disputa cartográfica.  

Neste contexto, a partir dos anos 2000, constituem-se no mundo diversas redes, 

grupos e ―comunidades‖ envolvidas com o uso de SIG e de mapeamentos que se 

afirmam participativos, constituindo uma espécie de ―subcampo‖ da cartografia 

participativa no campo mais amplo das práticas da representação cartográfica. Este 

subcampo da cartografia participativa constituiria o domínio social delimitado por 

premissas institucionais, culturais e cognitivas, onde atores sociais orientam 

estrategicamente suas ações disputando legitimidade no âmbito das representações 

espaciais.  

Neste subcampo constroem-se fronteiras simbólicas, técnicas e morais com 

relação a outras práticas organizadas, configurando certa perícia legitimada, redes 

interpessoais e organizacionais, distribuição de recursos e regras internas de jogo, tendo 

como referência o campo da produção tecnologias do mapeamento dito participativo, 

alegando sua autoridade/perícia legítima para fazer valer as reivindicações sobre 

territórios e seus recursos por parte de populações locais.  

Dada à especificidade das linguagens técnicas, reconhece-se que o controle 

comunitário e o sentido de propriedade sobre os mapas podem ver-se debilitados, 

havendo o risco de que ONGs que fornecem apoio técnico considerem que são elas as 

donas dos mapas, e não os moradores do local (ASCELRAD, 2004).  

Os mapas comunitários têm sido avaliados por diferentes autores como 

ferramentas úteis para mobilizar a população e gerar debates locais sobre demanda por 

terras, como, também, para planificar o manejo dos recursos naturais e afirmar a 

relevância do conhecimento tradicional cartográfica, este subcampo caracteriza-se pelo 

fato de nele certos empreendedores institucionais empenharem-se em problematizar a 

cartografia convencional promovendo as tecnologias do mapeamento dito participativo, 

alegando sua autoridade/perícia legítima para fazer valer as reivindicações sobre 

territórios e seus recursos por parte de populações locais. 
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 Como afirma Ascelrad (2004), são múltiplas as tramas territoriais, fundiárias, 

étnicas e políticas sobre as quais as iniciativas deste tipo de mapeamento têm se 

realizado no mundo. No caso da África do Sul, por exemplo, elas foram desenvolvidas 

no contexto da reconstituição da geografia histórica dos deslocamentos forçados de 

população operados no tempo do apartheid, na definição de potenciais socioecológicos 

do solo, em políticas de acesso à terra, água e recursos em biomassa, assim como 

políticas de desenvolvimento requeridas para os usos tidos como apropriados da terra.  

Observando os mapeamentos com envolvimento de populações locais realizados 

no Brasil, algumas terminologias poderiam ser acrescentadas àquelas verificadas no 

âmbito internacional, como por exemplo: ―levantamentos etnoecológicos‖, 

―mapeamento etnoambiental dos povos indígenas‖, ―mapeamento dos usos tradicionais 

dos recursos naturais e formas de ocupação do território‖, ―mapeamento comunitário 

participativo‖, ―mapeamentos culturais‖, ―macrozoneamento participativo‖, 

―etnozoneamento‖, ―etnomapeamento‖, ―diagnóstico etnoambiental‖ e ―cartografia 

social‖, entre outros. Variações estratégicas e metodológicas subjazem, é claro, a todas 

essas terminologias (CORREIA, 2007). 

 

A noção de mapeamento participativo surge, pois, com a marca desta 

ambiguidade: construída para dar a palavra às comunidades de base e grupos 

desfavorecidos – integrando, inclusive, segundo alguns, um projeto 

territorializado de contra-cultura política – realização mostra-se dependente 

da estrutura de poder no qual ele se instaura. No vasto espectro de 

experiências identificado, podemos verificar como, no Brasil, as experiências 

podem estar associadas à afirmação identitária e territorial de grupos 

subalternos, como à fundamentação cognitiva da gestão racional de recursos 

naturais, a formas de explicitação de conflitos sócio-territoriais ou a formas 

de antecipação dos mesmos para fins de controle estatal do território 

Ascelrad (2004).  

 

Pensando nisso, foram realizadas com a comunidade experiências para ajudar 

nesses processos de reconhecimento e ajuda como forma de diálogos e mapas mentais 

como primeira estratégica de articulação e organização da comunidade. Mapas mentais 

são imagens espaciais que as pessoas têm de lugares conhecidos, direta ou 

indiretamente.  

As representações espaciais mentais podem ser do espaço vivido no cotidiano, 

como, por exemplo, os lugares construídos do presente ou do passado; de localidades 

espaciais distantes ou, ainda, formadas a partir de acontecimentos sociais, culturais, 

históricos e econômicos divulgados nos meios de comunicação. São representações do 
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vivido; são os mapas que trocamos ao longo de nossa história com os lugares 

experiências.  

No mapa mental, representação do saber percebido, o lugar se apresenta tal 

como ele é, com sua forma, histórias concretas e simbólicas, cujo imaginário é 

reconhecido como uma forma de apreensão do lugar (SIMIELLI, 1999). Os mapas 

mentais revelam como o lugar é compreendido e vivido. Para a autora, os mapas 

mentais não são simplesmente arranjos de mapas cartográficos, eles vão muito além do 

que se pode observar através do olhar; ―[...] é uma representação integrada multimodal‖ 

(p. 28), englobando várias representações que ajudam a interpretar a realidade ao redor.  

 

 

[...] o termo mapa mental parece oferecer muito mais, soa como se tivesse 

referência com a soma total de todo conhecimento espacial que qualquer 

indivíduo carrega consigo na forma de conhecimento tácito e imagens 

espaciais potenciais (PETCHENIK, 1995, p.109). 

 

Nesse contexto, foi possível executar práticas através de mapas mentais, 

desenhos feitos pela comunidade sobre o processo de instalação dos parques eólicos nas 

comunidades dando ênfase ao conceito de lugar: O termo ―lugar‖, em seu sentido geral, 

significa uma porção ou parte do espaço terrestre, uma vez que o espaço é constituído 

por diferentes lugares que formam a paisagem geográfica. ―[...] lugares têm paisagem, e 

paisagens e espaços têm lugares. O lugar talvez seja o mais fundamental dos três, 

porque focaliza espaço e paisagem em torno das intenções e experiências humanas.  

Como parte do espaço, o lugar é ocupado por sociedades que ali habitam e 

estabelecem laços tanto no âmbito afetivo, como também nas relações de sobrevivência. 

O lugar é fundamental no estudo da Geografia.  

O lugar é um dos conceitos imprescindíveis para a compreensão da Geografia 

como forma de desvendar a natureza dos lugares e do mundo como habitat do homem. 

Partindo do imaginário e de sua representação através do mapa mental, é possível levar 

a criança a realizar novas descobertas e redimensionar a experiência com o seu próprio 

lugar e a redescobrir seus próprios lugares no mundo.  

É no lugar que estão as representações da vida cotidiana, os valores, as 

representações pessoais, as coisas, os lugares que unem e separam pessoas. As 

representações do imaginário permitem estabelecer relações entre o modo como cada 

um vê o seu lugar e como cada lugar compõe a paisagem.  
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Como um mero espaço se torna um lugar intensamente humano é uma tarefa 

para o geógrafo humanista. Para tanto, ele apela a interesses distintamente humanísticos, 

como a natureza da experiência, a qualidade de ligação emocional dos objetos físicos as 

funções dos conceitos e símbolos na criação de identidade do lugar.  

Para esse autor, todos os lugares são pequenos mundos: o sentido de mundo, no 

entanto, pode ser encontrado explicitamente na arte mais do que na rede intangível de 

relações humanas. Lugares podem ser símbolos públicos ou campos de preocupação, 

mas o poder dos símbolos, para criar lugares, depende, em última análise, das emoções. 

Segundo Holzer (1999), deve-se reforçar que o deslocamento entre diferentes 

lugares permite estabelecer melhor as noções de distância. Dessa forma, a experiência 

forja as diferentes escolas de apreciação do lugar.  

Existem também considerações aos ―lugares de memória‖, que se caracterizam 

por um meio das noções da aceleração da história e ruptura do elo entre a memória e a 

história. Este autor afirma que o lugar deve ser: ―[...] um centro de significados e por 

extensão um forte elemento de comunicação de linguagem. Dessa forma, pode-se 

compreender o lugar como algo inacabado e que está num processo de constante 

alteração, aberto e em movimento.  

No entanto, a comunidade Queimadas está localizada a 15 km da sede do 

município, cercada de vegetação de carrasco e pouca opção de emprego e renda. Devido 

a diversos aspectos, o processo de licenciamento aconteceu sem a participação da 

comunidade. 

As audiências públicas deram poucas informações sobre o processo, como 

citam os moradores. Partindo desse princípio, as reuniões com a comunidade eram 

feitas para mostrar o ocorrido, duração da obra e os problemas socioambientais que 

ocorreram.  
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Figura 22 - Imagens das rodas de conversas com a comunidade 

 

 

        Fonte: Paiva, 2017. 

 

De início, sempre era necessário levantar dados e ouvir a comunidade, a fim de 

dialogar sobre a problemática para iniciar a mobilização dos moradores. 

Os primeiros parques em operação estão concentrados na zona costeira. O nosso 

objeto de estudo se baseia no primeiro parque eólico em operação do Ceará em outra 

Unidade Geoambiental: planalto da Ibiapaba. Devido a isso, a primeira mobilização foi 

mostrar para a comunidade vídeos e o que estava ocorrendo com outras comunidades 

atingidas por empreendimentos. Era possível perceber o alívio das populações ao 

assistir os vídeos e perceber que outras pessoas vivenciam a mesma problemática e 

situações parecidas com as delas. 

 

Nós aqui não estamos esquecidos. A Universidade está aqui nos apoiando e 

abraçando nossa causa. Vamos receber bem a moça e as pessoas que chegam 

aqui, só querem ajudar a gente (informação verbal)
65

  

                                                           
65

 José Arimatéia, líder da comunidade Queimadas.  

 

22.1 

22.2 
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Figura 23 - Atividade de mobilização em defesa da comunidade Queimadas 

 

 

       Fonte: Paiva, 2017. 

 

Recorremos à segunda atividade, isto é, ouvir a comunidade sobre as 

implicações que ocorreram com a chegada dos parques eólicos. As falas dos moradores 

giram em torno das modificações e alterações ambientais. As atividades tiveram como 

intento ouvir os moradores e documentar os impactos citados. As fotos acima mostram 

atividades com os agricultores que tiveram seu território privatizado.   

 

Acabaram com a liberdade de ter minha roça, antes eu brocava minha roça e 

dava tudo certo, mas agora se eles pegar, eles dizem que eu vou ter que 

pagar. Pagar? Pagar o quê, se aqui é meu? Aqui já era ter nossa caieira 

(informação verbal)
66

. 

   

 

                                                           
66

 José Arimatéia, líder da comunidade Queimadas.  

 

23.2 

23.1 
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Durante as atividades, eles explicaram que a cultura de sobrevivência deles é a 

caça e pesca. As famílias que vivem nas comunidades possuem sempre parentesco, e 

trabalham juntas na produção e criação de gado que depois da chegada dos parques 

ficou bem restrita. 

 

Figura 24 - Atividade de mobilização em defesa da comunidade Queimadas 

 

 

                                       Fonte: Paiva, 2017. 

 

6.3.2 Vamos conversar sobre energia eólica?  

 

―Essas eólicas aqui nas Queimadas 

parece que vieram do nada, eles vivam 

aqui, falavam, explicavam mais depois 

não foi como eles falaram. Disseram que 

não iam mexer com a gente e foi tudo ao 

contrário.‖  

(Arquivo informal 20/12/2017). 

24.1 

24.2 
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Com base nessa epígrafe, recorremos a Saquet (2010), que explica que as 

relações de poder têm sido efetivadas historicamente em consonância com as 

características de cada sociedade. Envolvem relações materiais tanto na geopolítica 

como econômica e culturalmente. O autor trata, ainda, do conceito de território 

historicamente determinado, ou seja, se o território é um compartimento do espaço 

como fruto dessa diversificação e organização, possui duas funções principais: i) servir 

de abrigo, como forma de segurança e ii) servir como um trampolim de oportunidades. 

Segurança e oportunidade requerem uma organização interna e suas relações externas 

de poder e dominação. Assim, o território assume distintos significados. Ele pode ser 

compreendido para além do abrigo citado pelo autor, tal como um receptáculo de 

investimentos econômicos que expandem o modo de produção capitalista.  

Outro autor que nos ajuda na compreensão de ―invasão‖ dos territórios em 

busca de desenvolvimento é Raffestin (1993), que em seu livro Por uma Geografia do 

poder  explica que o território é modificado pelo trabalho. Para ele, do Estado ao 

indivíduo, passando por todas as organizações pequenas ou grandes, encontram-se 

atores sintagmáticos que produzem o território. O território tem redes e fluxos, 

edificações, mediações, heterogeneidade e a natureza.  

Sendo assim, na reflexão do autor, cabem as informações e anseios das 

comunidades. O território é chão, formas espaciais, relações sociais, e tem significado, 

produto de ações históricas que se concretizam em momentos distintos, gerando 

diferentes paisagens.   
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Figura 25 -  Casa de um morador e aerogeradores em seu território 

 
          Fonte: Paiva, 2017. 

 

Segundo Milton Santos (1988) é ―[...] tudo que nós vemos, o que nossa visão 

alcança‖, além de tudo que sentimos, ouvimos. Em suma, tudo o que percebemos: 

cores, movimentos, odores. Está paisagem está ligada à produção do espaço; é 

transformada artificial e naturalmente. ―A paisagem é um conjunto heterogêneo de 

formas naturais e artificiais‖ (SANTOS, 1988, p. 65). 

Já na perspectiva humanística, Turri (1979) afirma que a paisagem significa um 

conjunto de signos organizados socialmente, resultantes de elementos funcionais, como 

estradas, pontes, casas, fábricas, cidades, área cultivadas etc. A partir dessa relação ele 

cita que a industrialização e o automóvel, por exemplo, impuseram mudanças na 

organização do território e novas funções, novos símbolos na paisagem e na mente das 

pessoas. As paisagens são imagens da mudança. 

 

Esse meu menino aqui, vive assustado, não consegue dormir. É preciso ligar 

a televisão de toda altura para ele dormir. Quando eu saio penso, que é um 

avião mas me lembro de que são as torres (informação verbal)
67

. 

 

A moradora complementa com uma crítica a forma como foi organizada a 

audiência pública, com poucos envolvidos e sem divulgação. Afirma que, apesar da 

presença de uma quantidade expressiva de pessoas que se diziam favoráveis ao projeto, 
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 Remédio Alves, 20/12/2017. 
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não foi possível ouvir nenhum dos argumentos dessas pessoas, e que o representante da 

empresa só tratava dos benefícios em sua apresentação.  

Dentre o apresentado ao definir os impactos socioambientais e poucas 

informações sobre o desenvolvimento e operação do complexo eólico abaixo 

apresentamos alguns desenhos feito pelos moradores da comunidade. A pesquisa teve 

dois encontros para diálogos com os moradores. A figura abaixo mostra o convite para a 

participação em rodas de conversas com os moradores. 

 

Figura 26 - Convite para a comunidade: Vamos conversar sobre Energia Eólica? 

 
                                           Fonte: Paiva, 2017. 

 

Devido ao fato de este setor passar por rápidas e constantes transformações, é 

necessário cruzar as informações para fazer discussões sobre a temática. A proposta de 

reunir a comunidade a partir de questionários e entrevistas surgiu pela necessidade de 

ouvir o posicionamento de todos. Assim, é possível contribuir com métodos 

comunidade e a Universidade Estadual Vale do Acaraú, ressaltando a importância nos 

estudos socioambientais.  

Desta forma, foram realizados dois encontros ao longo do ano de 2017, nos 

meses de outubro e dezembro, objetivando coletar dados, avaliar os impactos 
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socioambientais e buscar uma comunicação dos os atingidos pelo empreendimento e 

subsidiar as informações sobre a problemática instalada dentro do território deles, 

podendo contribuir de forma didática e explicar as mudanças ocorridas que vão para 

além da pesquisa. Os registros abaixo mostram os que participaram da atividade e 

deram suas colocações sobre a temática.  

 

Figura 27 - Encontro com a comunidade: Vamos conversar sobre energia eólica? 

 

      Fonte: Paiva, 2017. 

 

O empreendimento na fase de instalação gerou empregos, que é uma das 

justificativas que mais tem sido utilizada pelas empresas para legitimar seus projetos. 

Porém, só foram gerados cerca de 5 empregos, numa comunidade onde vivem 32 

famílias.  

Os postos de trabalho oferecidos eram temporários, com duração de 

aproximadamente seis meses. Além da questão quantitativa, problematiza-se também a 

qualidade desses empregos. Uma das queixas se refere às péssimas condições de 

trabalho e à violação de direitos.  

 

Os empreguinhos que eles davam eram de vigia, e eu só conheço um seu 

Antônio Alves, servente de pedreiro, uma moça de faxineira. Os outros eram 
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para abrir as estradas e mostrar os caminhos. Tirando esses eu só conheço 

esses. Quem teve a sorte foi bom para eles, mas o resto não ouviu nem falar. 

Eles entravam e saiam do escritório e não falava com ninguém, quando 

percebemos que a obra estava acabando já tinham ido embora e o prejuízo 

ficou aqui para nós. Coisas espalhadas, brigas por poços de água, doenças por 

causa da poeira. Sem falar que teve até briga porque uns queriam e outros 

não queriam eles aqui, uns ganhavam cestas básicas outros não, uns podiam 

pegar água do poço outros não. Só confusão que essas torres trouxeram, eu 

não vi nada de bom (informação verbal)
68

. 

  

 

Elencamos outro fator que causou desconforto à população local foi a migração dos 

trabalhadores de outros estados  na fase de instalação do empreendimento e seus efeitos 

subsequentes. Observa-se que esse processo tem ocorrido com certa frequência em 

projetos eólicos, assim como há relatos em grandes projetos de energia e mineração, 

pois as empresas empregam um número pequeno de mão de obra local, os quais, muitas 

vezes, não alcançam 50% do total. A maior parte desses trabalhadores são homens com 

idade entre 19 e 25 anos que ficam alojados nas proximidades dos parques durante o 

período de instalação e depois, enquanto parte retorna para seus locais de origem, outra 

se estabelece na região. Devido ao fato de os alojamentos ficarem na sede do município 

de Tianguá, houve poucos relatos de envolvimento com as mulheres da comunidade.  

A comunidade afirma que, antes do início das obras, eram acostumados a 

conhecer todo mundo; todos eram praticamente familiares. Em 2015, com o início da 

obra, a comunidade estava com mais de 1.000 pessoas. Abaixo é possível visualizar a 

imagem da acolhida da comunidade posterior a nossa atividade.  
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 Entrevista realizada com um dos moradores em 20/12/2017. 
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Figura 28 - Lideranças da comunidade Queimadas 

 
            Fonte: Paiva, 2017. 

 

6.3.3 Ensaio com mapas mentais  

 

O ensaio foi realizado com adolescentes e adultos de quinze anos a cinquenta 

anos, nos meses de novembro e dezembro de 2017, envolvendo algumas etapas de 

representação do lugar central em conversas informais, rodas de conversas, leitura e 

interpretação das representações elaboradas. A conversa foi muito importante, pois 

através dela foi possível compreender melhor as representações feitas pela comunidade, 

quando foram reveladas suas impressões e relações de vivência com as alterações 

ambientais e sociais.  

Assim, considerando os diferentes pontos de vista apresentados até aqui pelos, 

o mapa mental elaborado com desenhos pode ser o instrumento ideal a ser utilizado 

pelos profissionais de geografia para a compreensão dos lugares, uma vez que, através 

dessas representações, pode-se compreender o lugar das experiências e das vivências. 
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Figura 29 - Desenhos sobre os parques eólicos - moradores 

 

 

 

                                       Fonte: Paiva, 2017. 

 

As imagens foram feitas pela comunidade como etapa final da pesquisa, a fim 

de avaliar a percepção dos moradores depois da chegada do complexo eólico. 

Observando as imagens, pode-se considerar que elas revelam muitos pontos em comum. 

O caso mais visível é a presença marcante dos aerogeradores bem próximos às casas, 

que, ao mesmo tempo, representa um marco de impactos socioambientais, devido às 

alterações em seu território.  

29.1

.1 

29.2 

31.3 
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Aqui sempre foi meu lugar, meu chãozinho, conheço todo mundo aqui da 

comunidade até porque eu trabalho a mais de 10 anos na única escola da 

comunidade. Quando saio daqui meu destino é de voltar (informação 

verbal)
69

. 

 

 

Figura 30 – Desenho casa e Parque eólico 

 

                    Fonte: Paiva, 2017. 

 

A partir daí, verificam-se nos mapas mentais as seguintes noções cartográficas: 

proporcionalidade entre os objetos representados. Isso nos remete a uma noção de 

escala; orientação e direção nos objetos representados; referência, quando selecionam e 

elegem pontos mais significativos para representar no papel; além de outros conceitos 

que poderiam ser explorados.  

Os desenhos permitem observar a percepção dos moradores, ocorrência do 

fenômeno no caso: parques eólicos, fazendo que eles transcrevam para o papel, nesta 

atividade, todos os elementos essenciais da cartografia quanto a sua forma de expressão, 

através da linguagem gráfica. 
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 Dona Antônia Alves, 20/12/2017.  
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Devido à complexidade da pesquisa, sobre como elaborar uma metodologia 

para dialogar com a comunidade foi necessário à linguagem gráfica, sendo um recurso 

didático e pedagógico para a compreensão deles e percepção das alterações ocorridas.  

Foram questionadas situações concretas que vivenciam em seu cotidiano, 

estimulando-os a procurar respostas para os problemas sociais e ambientais. Desse 

modo, como relatam alguns moradores, foi um elemento importante para a própria 

organização da comunidade e diálogo entre eles, a fim de entender sua realidade, 

ajudando a construir e reconstruir e transformando-se em um agente ativo do processo 

de afirmação do seu lugar.  

 

Figura 31 - Desenho do seu Ribamar 

 
        Fonte: Paiva, 2017. 

 

Representada por um adulto de trinta e sete anos, com segundo grau completo, 

morador da comunidade Queimadas, a expressão maior desta representação está nas 

casas, na estrada e nos aerogeradores. Sua relação com a comunidade é de alegria, 

saudade da vegetação, e a cor marrom representa a extinção da vegetação, poeira, 

conforme nos revelou.  
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Eles chegaram aqui com uma conversa tão boa que todos nós acreditamos, eu 

fui um que aceitei sem questionar as coisas. Sou um dos poucos que tem 

emprego na cidade, era para eu estar mais presente aqui com eles, 

principalmente minha mãe que está com mais de 90 anos e não entendeu 

ainda como essas torres fazem tanto barulho, mas eu tenho esperança que 

nosso lugar não seja esquecido (informação verbal)
70

. 

  

A partir da fala de um dos moradores, é perceptível a relação com o lugar e sua 

família. O termo ―lugar‖ para eles tem significado de uma parte da cidade (espaço), que 

tem vários lugares que formam a paisagem geográfica. O lugar é fundamental porque 

focaliza espaço e paisagem em torno das intenções e experiências humanas que eles 

vivenciam.  

 

Figura 32 - Imagem representada por um morador 

 
        Fonte: Paiva, 2017. 

 

Essa representação gráfica está mostrando a proximidade com as casas, 

gerando estresse e medo constate dos aerogeraodres desabar. Uma possível construção 

do conhecimento, porque as cores e a frase ―Minha casa e o parque eólico: bem 

próximo‖ expressam que seu cotidiano foi alterado, e que algumas áreas que eram 

utilizada para caça e atividade de agricultura das famílias foram privatizadas.  
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 O morador cita que já não é mais contra a natureza que devemos lutar, mas 

sim contra os efeitos da própria ação do homem em todo o planeta, em todos os lugares, 

particularmente contra as intervenções do novo sistema técnico-científico, onde a noção 

de diversidade da natureza, a biodiversidade e a biotecnologia são as pontas de uma 

nova ordem paradigmática. 

Nesse sentido, os debates e conversas com a comunidade durante a pesquisa 

foram bastante proveitosos. A educação ambiental deve ser concebida como educação 

crítica, portanto transformadora, envolvendo uma ampla colaboração dos moradores, 

que puderam contar suas experiências e visões do futuro. Esta é uma posição política 

que ajuda a comunidade na luta pelos seus direitos. 

As atividades sempre tinham uma visão emancipadora, acreditando que 

devemos construir e aprender com as comunidades tradicionais, pois elas desenvolvem 

uma capacidade de reflexibilidade, inovação e criticidade para combater problemas 

criados pela sociedade capitalista, tais como o consumo excessivo, a perda da noção de 

comunidade e o distanciamento crescente entre as classes sociais, superando a distância 

entre teorias ideais e práticas cotidianas.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dentre as reflexões teóricas, atividades de campo, entrevistas realizadas e dados 

secundários obtidos, foi possível delinear algumas evidências sobre as tramas que 

envolvem a implementação da energia eólica no Ceará, principalmente no interior e na 

zona costeira.  

O conjunto de políticas de incentivos, financiamentos isenções fiscais, legislação 

ambiental flexível e os documentos elaborados pelos órgãos estatais contribuíram 

significativamente – considerados aqui, na verdade, como elementos imprescindíveis – 

para a criação de um mercado favorável aos novos investimentos no setor. O mercado 

eólico é criado no Ceará com uma especificidade importante, que é a presença de um 

marco regulatório e fiscal relativamente bem consolidado, possibilitando a expansão 

acelerada que ocorre nos últimos anos. 

Observam-se, nas última décadas, os grandes avanços e incentivos no contexto 

da produção de energias alternativas no Brasil, por meio de políticas de governo 

voltadas para a implantação de parques eólicos que buscam melhorar capacidade 

energética renovável propõemondo uma sociedade mais sustentável. 

Durante a pesquisa, verificou-se que nesse processo a região Nordeste, 

particularmente os estados do Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia são destaques. Nesses 

territórios se encontram, na atualidade, uma grande representação destes parques. Essas 

regiões têm recebido investimentos de grupos nacionais e transnacionais que vêm 

alterando as realidades social, econômica e ambiental locais, estabelecendo um processo 

de interação, mas também de potencial conflito e tensão entre os principais atores 

sociais envolvidos, com ênfase às populações tradicionais.   

A pesquisa buscou compreender os impactos socioambientais que ocorrem com 

a implantação de parques eólicos, tendo como estudo de caso a Ibiapaba. Assim, o 

questionamento feito sobre essa problemática foi: como o discurso de energia limpa e 

sustentável e as condições de vulnerabilidade confronta-se com a instalação dos parques 

eólicos, visto que a energia eólica envolve discussões de várias naturezas e 

contradições? 

Entende-se a importância da defesa de mecanismos sobre fontes de energia, 

desde que os processos sejam baseados na equidade e na justiça ambiental, amparando 

as populações mais fragilizadas.  
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A pesquisa revelou que a implantação e a operação desses parques estão 

causando conflitos territoriais e impactos ambientais, principalmente por conta da 

privatização das áreas. Os principais impactos socioambientais relatados pelas 

comunidades são os visuais e sonoros, a disputa pela água, a perda da soberania 

alimentar, além do não cumprimento de algumas medidas mitigatórias e compensatórias 

por parte do empreendimento. Os impactos visuais e sonoros são decorrentes do 

agrupamento de torres e aerogeradores, principalmente no caso de centrais eólicas, com 

um número considerável de turbinas, que fica próximo a algumas casas da comunidade.  

Esta pesquisa serve como subsídio e instrumento de empoderamento para a 

sociedade, pela contribuição das comunidades envolvidas, que apontou os problemas de 

maneira espontânea. Além disso, foram relatadas, aqui, as restrições sociais e 

ambientais que estão presentes no processo de implantação desses parques, e que devem 

ser de fato consideradas. 

A análise do processo de expansão da energia eólica à luz das críticas à 

neutralidade da técnica não ocorreu apenas em razão da lacuna dessa abordagem na 

bibliografia, mas principalmente por compreender que essa abordagem era a mais 

adequada para problematizar as noções correntes no senso comum da questão. 

Assim, a bandeira reivindicada por movimentos sociais resumida em três 

perguntas: ―Energia para quê? Para quem? Como?‖, tema do último Fórum Social 

Temático Energético realizado em 2014, tem se limitado, no espaço público, à última 

pergunta, inclusive junto à parte de uma parcela de grupos sociais críticos.  

Diante dos questionamentos da própria comunidade, das suas percepções sobre a 

questão energética e entre defesa e contradições, seguem o Ceará e, mais 

especificamente, a Ibiapaba com futuras projeções sobre a expansão dos parques 

eólicos.  

Constatamos a ação do estado em agilizar os processos de instalação de parques 

eólicos é uma fator importante. Aliado aos processos de licenciamento ambiental que 

não cumpriu as etapas de monitoramento junto com a comunidade Queimadas. 

Foi perceptível como a comunidade está fragilizada e preocupada com possíveis 

desapropriação, relatamos os impactos socioambientais decorrentes desse processo.  

É importante mencionar que houve uma exclusão dos planos e programas dentro 

da comunidade, na qual gerou diversos impactos na qual relatamos pelos moradores 

através de questionários e entrevistas. Problemas de saúde, perdas do direito de ir e vir, 

além de perdas de animais e conflitos pela água durante o processo de instalação. 
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Apresentemos  um diagnostico ambiental os componentes da ambientais da 

paisagem por meio de mapas, e posteriormente foi levanto atrás dos moradores pelo 

perfil de educação e renda.   

Entretanto, as visitas de campo contataram a vulnerabilidade da comunidade 

perante o empreendeimtno, pois não houve comunicação e diálogos sobre a obra. Para 

contribuir e ajudar a comunidade compreender como iniciou-se os empreendimentos no 

Ceará foi feito visitas e rodas de conversas para ouvir a comunidade. Através de mapas 

metais foi possível verificar o incomodo dos  moradores perante o comlexo eólico. Que 

gera como principal impacto o sonoro, perante idosos e crianças.  

 



176 
 

 
 

REFERÊNCIAS  

 

 

AB‘SABER, Aziz Nacib. Os domínios de natureza no Brasil: potencialidades 

paisagísticas. 3.ed. São Paulo: Ateliê Editorial, 2003.  
 

ACSELRAD, H. O que é justiça ambiental. Rio de Janeiro: Garamond Universitária. 

2008.  

 

_______. Ambientalização das lutas sociais o caso do movimento por justiça ambiental. 

Estudos Avançados, v. 24, n. 68, 2010. 

 

ACSELRAD, H.; MELLO, C. C. A.; BEZERRA, G. N. O que é Justiça Ambiental. Rio 

de Janeiro: Garamond, 2009. 

 

ALVES, José Jakson Amâncio. Estimativa da potência, perspectiva e sustentabilidade 

da energia eólica no estado do Ceará. 2006. Tese (Doutorado em Recursos Naturais). 

Universidade Federal de Campina Grande. Centro de Tecnologia e Recursos Naturais. 

Pós-Graduação em Recursos Naturais. Campina Grande, 2006.  

 

AMARANTE, O. A; ZACK, J; BROWER, M; AS, A. L. Atlas do potencial eólico 

brasileiro. Brasília: MME; Rio de Janeiro: Eletrobrás, 2001.  

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENERGIA EÓLICA. In: Fórum/Canal Energia. 

Maio de 2009. 

 

 

AYOADE, Richard. Introdução à climatologia para os trópicos. São Paulo: DIFEL, 

2003. 

 

BARBIERI, José Carlos. Gestão ambiental empresarial: conceitos, modelos e 

instrumentos. São Paulo: Saraiva, 2004. 

 

BRASIL. Agência Nacional de Energia Elétrica. Relatórios 2003 e 2006.  

Disponível em: <http//www.aneel.gov.br/15.htm>. Acesso em: 23 out. 2015.  

 

BRASIL. Agência Nacional de Energia Elétrica. 2008. Atlas de energia elétrica do 

Brasil. Brasília, 236p. 

 

BRASIL. Decreto Presidencial n.
o
 6.040, de 7 de fevereiro de 2007. Dispõe sobre a 

política Nacional de desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades 

tradicionais.  

 

BERTRAND, George. Paisagem e geografia física global: esboço metodológico. 

Cadernos de Ciências da Terra, São Paulo, v. 13, p. 1-27, 1972.  

 

BERTALANFFY, Luis V. Teoria Geral dos Sistemas. Tradução de Francisco M. 

Guimarães. Petrópolis: Vozes, 1973.  



177 
 

 
 

 

 

BIGARELLA, J. J. Paleocorrentes e Deriva Continental. Boletim Paranaense de 

Geociências, n. 31, p. 141-224, Curitiba, 1973. 

 

BIGARELLA, J. J. et al.Paleogeographic features of the Serra Grande and Pimenteiras 

Formations (Parnaíba basin, Brazil). Palaeogeography, Palaeoclimatology, 

Palaeoecology, n. 1, p. 259-296, 1965. 

 

CARACRISTI, Isorlanda. A climatologia: domínios e métodos. Cidade: Espaço e 

Tempo, 2005ano. 

 

CARVALHO, Allene Lagel; BARBIERI, José Carlos. Avaliação de Projetos para o  

desenvolvimento sustentável: Uma análise do projeto de energia eólica do estado do 

Ceará com base nas dimensões da sustentabilidade. Campinas-SP Anais... Campinas: 

ANPAD, 2001. 

  

 

CENTRO BRASILEIRO DE ENERGIA EÓLICA. 1999. Atlas Eólico do Brasil - dados 

preliminares de 1998. Disponível em <http://www.eolica.com.br>. Acesso em: 19 mai. 

2017. 

 

________. Energia eólica, 2003. Disponível em: <http://www.eolica.com.br/pg-

principal.html>. Acesso em: 18 out. 2017.  

 

CHRISTOFOLETTI, Antônio. Análise de Sistemas em Geografia. São Paulo: Hucitec, 

1979.  

 

CONSELHO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE. Disponível em: 

<http://www.mma.gov.br/port/conama/>. Acesso em: 10 out. 2017.  

 

CONTI, José Bueno. A Geografia e Questão Ambiental. Panorama da Geografia 

Brasileira II. 1° Ed. São Paulo: Annablume, 2005. 

 

CUNHA, Sandra Baptista; GUERRA, Antônio José Teixeira. Avaliação e perícia 

ambiental. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1999. 

 

DIEGUES, A. C. S. O mito moderno da natureza intocada 3.ed. São Paulo: Hucitec; 

NUPAUB – USP, 2000.  

 

________. Povos e mares: leituras em socioantropologia marítima. São Paulo: 

NUPAUB-USP, 1995. 

 

FEITOSA, E. Energia eólica no Brasil: os próximos vinte anos, na conferência 

―Sustentabilidade na geração e uso de energia no Brasil: os próximos vinte anos‖, Acad. 

Bras. De Ciências, UNICAMP, fev. de 2002. 

  

FERNANDES, Afrânio Fitogeografia brasileira: províncias florísticas. 3ª ed. Fortaleza: 

Realce Editora e Indústria Gráfica, 2006.  

 

http://www.eolica.com.br/


178 
 

 
 

FERREIRA, A. G.; MELLO, N. G. S. Principais sistemas atmosféricos atuantes sobre a 

Região Nordeste do Brasil e a influência dos Oceanos Pacífico e Atlântico. Revista 

Brasileira de Climatologia. ano 1, dez. 2005.  

 

FUNCEME. Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos. Apostila do 

Curso de Meteorologia. 1999. 

 

GALDINO, B. T. et al. A cartografia social como ferramenta geotecnológica na gestão 

territorial da comunidade do Cumbe, Aracati, Ceará. In: IV Congresso Brasileiro de 

Educação Ambiental Aplicada e Gestão Territorial, 2014, Porto Velho. 

 

GEOCONSULT. Relatório Ambiental Simplificado – RAS Complexo Eólico Tianguá 

Biblioteca da Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará, 2015.  

 

GORAYEB, Adryane; LOMBARDO, M. A. A; PEREIRA, L. C. C. Natural Conditions 

and Environmental Impacts in a Coastal Hydrographic Basin in the Brazilian Amazon. 

Journal of Coastal Research, SI 64 (Proceedings of the 11th International Coastal 

Symposium), p. 1340-1344, Szczecin, Poland, 2011. 

 

_________. SILVA, E. V; MEIRELES, A. J. A. Impactos ambientais e propostas de 

manejo sustentável para a planície flúvio-marinha do Rio Pacoti-Fortaleza/Ceará. 

Sociedade & Natureza, v. 17, n. 33, p. 143-152, Uberlândia, 2005. 

 

GRANGEIRO, Cláudia Maria Magalhães. Meio ambiente litorâneo e urbanização: O 

ambiente produzido na costa leste da cidade de Fortaleza – Ceará. – Brasil. Tese 

(Doutorado em Geografia) – Programa de Pós-Graduação em Geografia, Universidade 

Estadual do Ceará, Fortaleza, 2013. 

 

GUERRA, A. M. D. F.; SOUZA, M. J. N. de; LUSTOSA, J. P. G. Revisitando a Teoria 

Geossistêmica de Bertrand no século XXI: Aportes para o GTP (?). Geografia em  

Questão. v. 5, n. 2, p. 28-42, 2012. 

 

GUIMARÃES NETO, J. A.; VIEIRA, R. Energia eólica: Atração de investimentos no 

estado do Ceará. Fortaleza: Governo do Estado do Ceará – Conselho Estadual de 

Desenvolvimento Econômico (CEDE); Agência de Desenvolvimento do Estado do 

Ceará S.A (ADECE), 2009. 

 

HAESBAERT, Rogério. Da desterritorialização à multiterritorialidade. In: X Encontro 

de Geógrafos da América Latina. São Paulo, Universidade de São Paulo, março de 

2005. Anais... p. 6774-6792.  

 

LAGE, A. C. Administração pública orientada para o desenvolvimento sustentável- Um 

estudo de caso: os ventos das mudanças no Ceará também geram energia. Rio de 

Janeiro: Escola Brasileira de Administração Pública, 2001.  
 

LEFF, Enrique. Epistemologia da Geografia Física. 5° Ed. São Paulo: Cortez, 2010. 

 

LIMA Luiz Cruz et al. Compartimentação territorial e gestão regional do Ceará. 

Fortaleza: FUNECE, 2000. 28-97p. 

 



179 
 

 
 

LIMA, Ernane Cortez. Planejamento ambiental como subsídio para gestão ambiental da 

bacia de drenagem do açude Paulo Sarasate Varjota – Ceará. Fortaleza, 2012. 201f. 

Tese (Doutorado em geografia) – Universidade Federal do Ceará, UFC, 2012. 

 

 

LIMA, Ernane Cortez. A importância das serras cristalinas no semiárido do Nordeste, 

especialmente no Ceará-Brasil. Revista Casa da Geografia. v. 16, n. 1, p. 89-100. 

 

MACHADO, Flávia De Figueiredo. Unidades de Conservação. Brasil Escola. 

Disponível em: <http://brasilescola.uol.com.br/biologia/unidades-conservacao.htm>. 

Acesso em: 13 out. 2016. 

 

MEIRELES, Antônio Jeová de Andrade. Geomorfologia costeira: funções ambientais e 

sociais. Fortaleza: Edições UFC, 2012. P. 489. 

 

_________. Impactos ambientais em áreas de preservação permanente (APPS) 

promovidos no campo de dunas da Taíba pela usina eólica Taíba Albatroz – Bons 

Ventos Geradora de Energia S/A. 2008.  

 

_________. Usina devoradora das dunas. Jornal O Povo, Fortaleza, 9  out. 2009. 

Disponível em: <http://opovo.uol.com.br/opovo/opiniao/914559>. Acesso em: 22 out. 

2016.  

 

_________. Impactos ambientais promovidos pela implantação e operação de usinas 

eólicas em áreas de preservação permanente (APPs) – Os campos de dunas fixas e 

móveis da planície costeira do Cumbe, município de Aracati, 2008.  

 

MENDONÇA, Francisco. Geografia, Geografia Física e Meio Ambiente: uma reflexão 

a partir da problemática socioambiental urbana. Revista da Anpege, v. 5, 2009. 

 

_________. Geografia socioambiental. In: Elementos de epistemologia da geografia 

contemporânea. Curitiba: UFPR, 2002. 

 

MONTEIRO, Carlos Augusto Figueiredo; MENDONÇA, Francisco (Orgs). Clima 

urbano. São Paulo:  Contexto, 2003.  

 

MONTEIRO, Carlos de Figueiredo. Geossistemas: a história de uma procura. São 

Paulo: Contexto, 2000.  

 

MORAIS, J. O.; MEIRELES, A. J. Evidências de variações relativas do nível do mar 

durante o Quaternário no litoral leste do estado do Ceará. In: XXXVII Congresso 

Brasileiro de Geologia, São Paulo. Resumos Expandidos do XXXVII Cong. Bras. 

Geologia, v. 1. p. 71-73, São Paulo, SBG, 1992.  

 

PASQUALETTI, Martin J. Opondo-se paisagens de energia eólica: A busca por uma 

causa comum. Anais da Associação de Geógrafos Americanos, v. 101, n. 4, p. 907-17, 

2014. 

 



180 
 

 
 

PIMENTEL, G.; PIRES, S. H. Metodologias de avaliação de impacto ambiental: 

Aplicações e seus limites. Revista de Administração Pública, v. 26, n. 1, p. 56-68, Rio 

de Janeiro, jan./mar.1992. 

 

RIBEIRO, Dirce de Melo. Geossistemas: sistemas territoriais naturais. Disponível em: 

<http://www.sites.uol.com.br/ivairr/dirce.htm>. Acesso em: 28 set. 2015. 

 

RODRIGUEZ, José Manuel Mateo; SILVA, Edson Vicente. Geoecologia das 

paisagens: uma visão geossistêmica da análise ambiental. Fortaleza: Edições UFC, 

2010.  

 

_________. Educação ambiental e desenvolvimento sustentável: problemas, tendências 

e desafios. Fortaleza: Edições UFC, 2010.  

 

ROLIM, Glauco de Souza; SENTELHAS, Paulo Cesar. Balanço Hídrico Normal. 1999. 

Disponível em: <http://www.leb.esalq.usp.br/aulas/lce630/BHnor>. Acesso em: 10 jan. 

2016. 

 

ROSS, Jurandyr; SANCHES, Luciano. Análise Empírica da Fragilidade dos Ambientes 

Naturais e Antropizados. Revista do Departamento de Geografia da USP, v. 8, São 

Paulo, 1994.  

 

_________Ecogeografia do Brasil: Subsídios ao Planejamento Ambiental. São Paulo: 

Oficina de Textos, 2006. 

 

RUNCOS F. et al. Geração de Energia Eólica – Tecnologias Atuais e Futuras. Paraná -

GRUCAD; EEL; CTC; UFSC; WEG MÁQUINAS, 2000. 

 

SALES, Marta Celina Linhares. Evolução dos Estudos de Desertificação no Nordeste 

Brasileiro. GEOUSP - Espaço e Tempo, n. 14, p. 9-19, São Paulo, 2003. 

 

SANTOS, Milton. A natureza do espaço: Técnica e tempo. Razão e emoção. 4ª ed. São 

Paulo: Edusp, 260 p. Disponível em: <http://pt.scribd.com/doc/16391201/Santos-

Milton-a-Natureza-Do-Espaco>. Acesso em: 11 jan. 2012. 

 

SÁNCHES, Luís Enrique. Avaliação ambiental estratégica e sua aplicação no Brasil. 

Texto preparado como referência para o debate ―Rumos da Avaliação Ambiental 

Estratégica no Brasil‖, realizado em 9 de dezembro de 2008 no Instituto de Estudos 

Avançados da Universidade de São Paulo. Disponível em: <www.iea.usp.br>. Acesso 

em: 15/0/2016. 

 

_________. Avaliação de impacto ambiental: conceitos e métodos. São Paulo: Oficina 

de Textos, 2007. 

 

SANCHES, Jurandyr Ross. Ecogeografia do Brasil. São Paulo: Oficina de Textos, 

2009.205p. 

 

SCHNEIDER, S. As novas formas sociais do trabalho no meio rural: a pluriatividade e 

as atividades rurais não-agrícolas. Revista Redes, v. 9, n. 3, p. 75-109, Santa Cruz do 

Sul, 2005. 

http://www.iea.usp.br/


181 
 

 
 

 

SEMACE. A proteção ambiental sob a ótica dos municípios do estado do Ceará. 

Fortaleza, 2014.  

 

SILVA, B. B. da. et al. Obtenção do albedo e IVDN em áreas heterogêneas do estado 

do Ceará com imagens TM – Landsat 5 e algoritmo SEBAL/METRIC. In: Simpósio 

Brasileiro de Sensoriamento Remoto (SBSR), 14., 2009, Natal. Anais... Natal: INPE, 

2009. p. 475-482. 

 

SILVA, N. F. Fontes de Energia Renováveis Complementares na Expansão do Setor 

Elétrico Brasileiro: O Caso da Energia Eólica. Tese de Doutorado (Pós-Graduação e 

Pesquisa de Engenharia-COPPE), Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de 

Janeiro 2006. 

 

SECRETARIA ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARÁ. 

Parques Eólicos do Ceará- PROINFA. Fortaleza, 2009. 

 

________. Balanço energético do estado do Ceará. Fortaleza, 2008. 

  

SILVA, Edson Vicente da. Interdisciplinaridade e complexidade no planejamento e 

gestão territorial. In: SEABRA, Giovanni (Org.). Educação ambiental: conceitos e 

aplicações. João Pessoa: Editora da UFPB, 2013. p. 35-45. 

 

SOUZA, Marcelo José Lopes. Território: Sobre espaço e poder, autonomia e 

desenvolvimento. In: CASTRO, Iná Elias; GOMES, Paulo César da Costa; CORRÊA, 

Roberto Lobato (Orgs.). Geografia: Conceitos e Temas. 5ª edição. Rio de Janeiro: 

Bertrand, 2003. 

 

SOUZA, Marcos José Nogueira de. O estado do Ceará: Geomorfologia, ambiente e 

problemas conservacionistas. Fortaleza: Editora Funceme 1983.  

 

_________. Bases naturais e esboço de zoneamento geoambiental do estado do Ceará. 

In: LIMA, Luis Cruz (Orgs.). Compartimentação territorial e gestão regional do estado 

do Ceará. Fortaleza: Editora FUNCEME, 2000.  

 

_________. Contribuição ao estudo das unidades morfoestruturais do estado do Ceará. 

Revista de Geologia, v.1, n. 1, Fortaleza, 1988. 

 

SORRE, Maximilien. Objeto e Método da Climatologia. Tradução de José Bueno Conti.  

Revista do Departamento de Geografia, p. 89-94, São Paulo, 2006.  

 

SOTCHAVA, V.B. O estudo dos geossistemas. São Paulo: USP, 1977. 48p. 

 

SOUZA, M. J. N. et al. O novo espaço da produção globalizada. Fortaleza: 

FUNCEME, 2002. 366p.  

 

SUERTEGARAY, Dyrce Maria. A Geografia Física (?) Geografia Ambiental (?) ou 

Geografia e Ambiente (?). In: MENDONÇA, F.; KOZEL, S. (Orgs.). Elementos de 

epistemologia da geografia contemporânea. Curitiba: Editora UFPR, 2002.  

 



182 
 

 
 

_________. Questão ambiental: Produção e subordinação da natureza. In: SILVA, J. B.; 

LIMA. L. C.; DANTAS, E.W. Panorama da Geografia Brasileira II. 1ª Ed. São Paulo: 

Annablume, 2006.  

 

TRICART, Jean. Paisagem e Ecologia. Inter – Fácies, n. 76, IBILGE, UNESP, São José 

do Rio Preto, 1982.  

 

_________. Ecodinâmica. Rio de Janeiro: IBGE, 1977. 91p.  

 

VERDUM, R.; MEDEIROS, R. M. V. Relatório de impacto ambiental: legislação, 

elaboração e resultados. 2.ed. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul, 1992. 

 

WIND ENERGY. Wind Energy The Facts. Disponível em: <http://www.wind-energy 

the-facts.org>. Acesso em: 18 abr. 2016. 

  

 
 

 

 

 



183 
 

 
 

APÊNDICES 



184 
 

 
 

 

 

APÊNDICE A - MODELO DE ENTREVISTA APLICADO ÀS COMUNIDADES 

                 Comunidade Queimadas- CE – Assentamento Val Paraíso-CE  

 

Nome:_______________________________________________________________ 

 

Sexo:____ Idade: ___________ Escolaridade:_______________ 

 

Fonte de Renda: ________ Tempo de Residência: _______ Data:___/___/___ 

 

 

1. Foram feitos comunicados e reuniões pelos órgãos ambientais ou empreendedores 

sobre a construção do parque? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. Após a instalação do parque houve alguma modificação ambiental ou social na 

comunidade? Quais? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. A sua comunidade sentiu-se beneficiada ou prejudicada com a instalação do parque? 

Por quê? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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4. Houve geração de emprego para os moradores locais durante o período de 

construção.  Que tipo de emprego? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. Foram feitos comunicados e reuniões pelos órgãos ambientais ou empreendedores 

sobre a construção do parque? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6. O acesso à comunidade pelos pesquisadores foi prejudicado? Como? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7. Como podem ser caracterizados o som gerado e o estresse visual pelos aerogeradores 

e trabalhos, em sua opinião? 

Normal:____ 

Moderado:____  

Desagradável:____ 

Insuportável:____ 

 

8. Qual o seu ponto de vista em relação à construção do complexo eólico na sua 

localidade?  

_____________________________________________________________________ 

 

9. A comunidade tem demandas em relação aos impactos do empreendimento? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

10. Os órgãos públicos têm dado apoio à comunidade? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 
Linha de pesquisa: Produção e Gestão do Território: Análise ambiental e estudos 

integrados da natureza.  

 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Concordo em participar, como voluntário, da pesquisa intitulada: ANÁLISE 

SOCIOAMBIENTAL DOS IMPACTOS DA IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO 

EÓLICO TIANGUÁ/UBAJARA-CE que tem como pesquisador responsável Iara 

Tâmara Pessoa Paiva, orientado pela Prof. Dr. Ernane Cortez Lima, que podem ser 

contatados pelo e-mail iaratamara3@gmail.com ou pelo telefone número (88) 

999430747. Tenho ciência que a referida pesquisa tem por objetivo analisar os 

impactos socioambientais da implantação do complexo eólico Tianguá/Ubajara-Ce, 

e que minha participação consistirá em conceder entrevista ao pesquisador 

responsável pelo projeto de pesquisa. Compreendo que este estudo possui finalidade 

de pesquisa, que os dados obtidos serão utilizados e divulgados seguindo as diretrizes 

do Comitê de Ética na Pesquisa da UVA, com a preservação do anonimato dos 

participantes, assegurando assim minha privacidade. Sei que essa participação e é 

voluntária e que não receberei nenhum pagamento por esta participação. 

 

 

Tianguá- CE, ____ de ________________ de ________.  

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do Entrevistado  

 

 

_____________________________________________ 

Nome do Entrevistado em Letra Legível 
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ANEXO – FOTOS DO PARQUE EÓLICO  
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