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ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E IMPLEMENTAÇÃO DE PARQUE 

EÓLICO OFFSHORE:  
ESTUDO DE CASO DO PARQUE EÓLICO OFFSHORE EM CAUCAIA/CE   

 
Rayana Matos Teixeira1 

 
RESUMO:  
A busca pela evolução ideal entre o equilíbrio da evolução socioeconômica e do meio 

ambiente gera interesse em novas tecnologias. Assim, pesquisas e investimentos em 

áreas como do Direito Ambiental devem trabalhar conjuntamente: a energia eólica 

offshore é exemplo dessa busca harmônica entre avanço e conservação. Entretanto, 

no Brasil, segue sem legislação específica e sem nenhuma implementação permitida 

de offshore. Os órgãos utilizam-se dos princípios e regulamentos para conceder 

licenciamentos. Este presente trabalho tem a finalidade de esclarecer a importância 

das usinas eólicas offshore, de demonstrar a legislação pátria referente ao tema 

discutido e fases de implementação, de relatar os impactos ocasionados pela 

implementação e de analisar o caso concreto do empreendimento do Parque eólico 

offshore Caucaia – CE. Desenvolveu-se a pesquisa com metodologia documental e 

com o estudo de caso, realizados entre agosto e novembro de 2020 buscando discutir 

a importância de novas fontes de energia e apresentando a energia eólica offshore 

como exemplo. Como resultado, notou-se a falta de legislação específica para a 

implementação de parques eólicos no Brasil, por um lado. Por outro, há o interesse 

dos investidores em realizar as obras dentro do que é permitido pelas licenças e 

mantendo o equilíbrio ambiental. Consideradas também os impactos positivos, 

negativos ativos à luz da principiologia constitucional ambiental. Com projeções 

promissoras para a implementação do parque eólico offshore Caucaia, no Estado do 

Ceará, tem-se a preservação ambiental local, o desenvolvimento e a qualificação de 

mão de obra e a expansão do turismo local como consequências dela. Conclui-se que 

o interesse comum entre Poder Público e investidores do mundo todo deve andar 

paralelamente com o interesse em perpetuar, com segurança e ordenamento, o bem 

comum que é o meio ambiente. 

 

Palavras-chave: Energia eólica. Offshore. Ibama. Implementação Complexo eólico 
Offshore Caucaia. 

                                                 
1 Graduanda em Direito pela Faculdade Metropolitana da Grande Fortaleza – Fametro. E-mail: 

rayana.teixeira@hotmail.com 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com a evolução do homem advinda da inteligência e diferindo dos outros seres 

vivos pela capacidade de adaptar-se e transformar-se, vislumbrando o avanço social, 

econômico, político e cultural. (Dilson Batista, p.76 2009) 

O autor Begossi (1993) aponta que, dentro da evolução do homem, há uma 

relação homem e ambiente, e esta relação interliga fatores econômicos, sociais e 

psicológicos que não podem ser desvinculados.    

Partindo do supracitado, bem como da necessidade humana diária de evoluir, 

os avanços devem ocorrer de modo que proteja e respeite o meio ambiente. Isto é de 

suma importância para proteção da população local e até em escala mundial.  

Pensando deste modo, a produção de energia é importante nos dias de hoje 

para realização de uma série de atividades do cotidiano dos homens.   

A matriz energética brasileira representa 14.873 MW, conferindo 12.769 MW 

(86%) no Nordeste. Oito estados no Nordeste possuem projetos de implementação 

de parques eólico, liderando a matriz elétrica regional em 35,6%. (WWEA 2019).  

Nota-se uma tendência de consolidação de parques eólicos no Brasil. 

Na linha de importância do princípio da dignidade da pessoa humana, deve-se 

ressaltar o princípio da livre iniciativa taxado no artigo n° 1º.  

A livre iniciativa é apontada como um fundamento da República, no artigo 5º, e 

como princípio geral da atividade econômica no artigo 170° da Constituição Federal, 

in verbis: “A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 

iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da 

justiça social”. Com a ressalva de que a intervenção do Estado possa fiscalizar, 

incentivar ou planejar a atividade econômica. 

Em conformidade com o princípio da livre iniciativa citado acima, devemos 

também salientar sobre os princípios da proteção ao meio ambiente que são fruto de 

uma construção jurídica no Direito Internacional Ambiental, citando como exemplos: 

Conferência de Estocolmo (1972), a Cúpula da Terra ou Conferência do Rio (1992) e 

a Convenção Quadro das Nações Unidas Sobre as Mudanças do Clima (1992). 

Vislumbrando que ocorra o desenvolvimento sustentável concomitantemente 

aos avanços tecnológicos, é de suma importância o estudo do Direito Ambiental e 
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seus princípios norteadores, havendo assim importância para os profissionais desta 

área do direito na atuação, seja ela em âmbito acadêmico ou laborativo.  

Havendo ausência de normas regulamentadoras, o julgador utiliza-se da fonte 

principiológica para resolução de casos concretos. 

Sabe-se que, no Brasil, não há nenhuma instalação de usina eólica offshore, 

apesar de ser importante para gerar energia limpa com a utilização de ventos que são 

considerados fortes e constantes, sem nenhuma emissão de gases com efeito de 

estufa, com disponibilidade de espaço físico e, ainda, financeiramente competitiva.  

Esta energia deve preservar o espaço sem degradar o meio ambiente e sem 

afetar a comunidade local, objetivando o resultado mais positivo possível que é gerar 

renda, sem agredir. (GWEC, 2018). 

A implementação de um parque eólica offshore na Caucaia-CE permitirá uma 

evolução econômica neste local, produzindo renda com nova perspectiva de 

empregos nas fases de instalação, operação e desinstalação do parque eólico.   

Nesse interim, considerando a falta de experiência no Brasil, é de grande 

importância estudar sobre a legislação pátria, as permissões de implementação, os 

estudos requeridos e os órgãos que participam dos processos. 

Foi lançada, em 2009, uma proposta na Câmara dos Deputados a Frente 

Parlamentar Mista da Energia Limpa e Sustentável para criar leis nesse novo 

segmento, para que ocasionalmente os investimentos tornem efetivos e que tragam 

segurança jurídica para os empreendedores de energia limpa no Brasil.  

O Diretor técnico da Associação Brasileira de Energia Eólica – ABEEólica, 

Sandro Yamamoto, afirma que empresários estão predispostos a investir R$ 15 

bilhões, mas o que impede são questões tributárias e logísticas. (Câmara dos 

Deputados, 2020) 

Portanto, esta pesquisa é de suma importância para a população e para o 

estudante de direito que queira atuar na área ambiental, para compreender como 

ocorre o procedimento de implementação do parque eólico.  

Por último, é de suma importância aos estudantes da área ambiental conhecer, 

avaliar e estudar quais são os impactos, positivos e negativos que virão com a 

implementação do Complexo de usina eólica offshore em Caucaia, tanto no âmbito 

jurídico, no ambiental, como também, na população local.   



6 
 

O presente trabalho tem como objetivo trazer para o âmbito acadêmico o debate 

pouco trabalhado sobre a implementação de parque eólico offshore e estudar o caso 

concreto da possível Offshore do Município de Caucaia no Estado do Ceará. 

 

1. OFFSHORE: SIGNIFICADO E IMPLEMENTAÇÃO 

 

1.1. A necessidade de uma nova fonte de energia 

 

Nos tempos atuais, a energia é utilizada para tudo: desenvolvimento econômico, 

desenvolvimento social e preceitos básicos à vida estão diretamente relacionados a 

energia.   

Por definição não engessada, a dignidade da pessoa humana significa um 

complexo de direitos e deveres, assegurando condições existenciais mínimas para 

todo cidadão. Sendo ele um princípio fundamental e cláusula pétrea, previsto no artigo 

1º, inciso III da Constituição Federal de 1988, constitui um dos fundamentos do Estado 

Democrático de Direito, inerente à República Federativa do Brasil.  

Sua finalidade, na qualidade de princípio fundamental, é assegurar ao homem 

um mínimo de direitos que devem ser respeitados pela sociedade e pelo poder 

público, de forma a preservar e valorizar o ser humano.  

Com isso, a energia é um direito de todos, mas deve-se buscar a evolução 

humana e manter concomitantemente o equilíbrio ambiental para que as futuras 

gerações também possam usufruir do bem coletivo que é o meio ambiente. 

Roger A. Hinrichs, ex-presidente do Eletric Power Reseach Institute (2011 apud 

RICHARD BALZHISER) afirma:  

Energia não é um fim em si mesma. Os objetivos fundamentais que devemos 
ter em mente são uma economia e um ambiente saudáveis. Temos que 
delinear nossa política energética como um meio para atingir esses objetivos, 
e não apenas para este país, mas também em termos globais. 

 

Sabe-se que as fontes de energia podem ser consideradas não renováveis ou 

renováveis.  

Utilizando-se dos recursos naturais esgotáveis, que a médio ou longo prazo 

esgotar-se-ão, é denominada por não renovável. São exemplos de não renováveis os 

combustíveis fosseis (petróleo e gás natural) e os combustíveis nucleares. 
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Apresentam taxa de utilização muito maior que a de formação, por isso são 

consideradas não renováveis.  

Mencionado no Balanço energético Mundial de 2012, a energia predominante no 

Brasil ainda é a não renovável com fabricação e consumação de fontes fosseis, 

entretanto, apresentando significativamente fontes renováveis. (Marcos Antônio, 

Cassia Aparecida, 2015) 

Por sua vez, as fontes de energia renováveis, trabalhadas no presente estudo, 

são consideradas assim quando sua fonte for aproveitada a partir de recursos naturais 

inesgotáveis, ou seja, encontrados na natureza e que não corre risco de esgotar por 

conta da exploração. Como exemplo da utilização de fontes renováveis, têm-se as 

fontes de energia solar e eólica.  

Sobre a importância da produção de energia limpa, alinhada com o equilíbrio 

ambiental, Lopez (2012, p.314) afirma:  

No mundo de hoje, a demanda energética apresenta um crescimento 
vertiginoso para atender às necessidades da humanidade, em torno de 6 
bilhões de pessoas. O ser humano tem se voltado para a natureza, buscando 
nos seus elementos as alternativas energéticas capazes de fornecer a 
energia para sustentar o seu desenvolvimento social e tecnológico. Desta 
forma, as alternativas energéticas provenientes dos recursos naturais 
renováveis estão sendo retomadas.  

 

Historicamente, são utilizadas prioritariamente as fontes de energia não 

renováveis e o mundo começa a sentir esse impacto ambiental. Essas fontes não 

renováveis de energia correspondem, no total ofertado no Brasil, a 53,9%. Sendo o 

petróleo e derivados com 34,4% e o gás natural com 12,2%, os mais utilizados no 

Brasil no ano de 2019 (Relatório BEN 2020 - Balanço Energético Nacional - Empresa 

de Pesquisa Energética).  

Com isso, a energia eólica, sendo ela onshore ou offshore, vem com um grande 

diferencial nesta transição energética global. 

Dependendo diretamente da alta velocidade e da constância dos ventos onde 

implementada, pode ser afetada por variáveis climáticas. Com baixos níveis 

atmosféricos, o relevo e a presença de obstáculos interferem no escoamento do vento 

sobre a superfície. Essa influência, que gera atrito com a superfície, é chamada de 

camada limite. (MARTINS; GUARNIERI; PEREIRA, 2008). 

Com a necessidade de uma nova fonte de energia limpa, a energia eólica 

apresenta diversos desafios.  



8 
 

Embora o Brasil tenha essa grande capacidade energética, apenas uma 

pequena parcela poderia ser utilizada em terra devido aos impactos ambientais e ao 

relevo, viabilizando assim as instalações offshore. Países como Reino Unido seguem 

em destaque pelo planejamento de ter 40 GW de potência energética. (WEC, 2010) 

Um estudo realizado por Pimenta et al. (2008) com método de sensoriamento 

remoto analisou e mostrou um grande potencial energético eólico offshore em grandes 

áreas nas margens do litoral brasileiro.   

No seguinte ponto visa trabalhar com o significado, termologia e a diferença entre 

um complexo eólico onshore e offshore, como também sobre sua implementação. 

 

1.2. O que significa e como procede a sua implementação 

 

O Termo offshore vem do inglês, que traduzindo para o português significa 

“afastado da costa”. Uma fonte de energia limpa, renovável e financeiramente 

competitiva utiliza a força dos ventos em alto mar e não produz poluentes.  

Para garantir alto rendimento energético, foram desenvolvidas turbinas com 

torres altas que são montadas em grupos, chamados parque eólicos, ou montados 

em unidades distintas.  

É de grande relevância salientar que há diferença entre parque eólicos onshore 

e offshore. Os parques eólicos onshore são implementados ao longo da costa 

marítima ou no interior próximo ao mar. Por sua vez, os parques eólicos offshore são 

instalados com os seus aerogeradores dentro do mar, em uma distância permitida da 

costa.  

Sendo constante a força do vento e alcançando velocidades altas, proporciona, 

com a instalação do complexo eólico, energia útil e limpa.  

No complexo eólico offshore são criadas megaestruturas em alto mar, em águas 

não muito profundas, afastadas da costa, da rota marítima e de espaços de interesse 

ecológico.  

Com sistemas inovadores e sofisticados, prometem ser fonte mais viável. Como 

ensina no site Iberdrola (2020, online) o que é energia eólica offshore: 

A energia eólica offshore é a fonte de energia limpa e renovável que se obtém 
aproveitando a força do vento que sopra em alto-mar, onde este alcança uma 
velocidade maior e mais constante, devido à inexistência de barreiras. Para 
explorar ao máximo esse recurso, são desenvolvidas megaestruturas 
assentadas sobre o leito marinho e dotadas das últimas inovações técnicas. 
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De acordo com o Conselho Global de Energia Eólica (GWEC, 2018), o Brasil, 

atualmente, ocupa o oitavo lugar no ranking dos países com maior capacidade eólica 

instalada, e é um dos nove com mais de 10 GW.  

Embora no Brasil ainda não exista nenhuma instalação em funcionamento, 

tramita-se, atualmente, o processo de permissão da implementação do Complexo 

Eólica Offshore Caucaia – CE.  

Município do Estado do Ceará, o litoral de Caucaia tem grande potencial 

energético eólico, assim como todo o Nordeste. 

Explicando sobre o avanço que traz a energia eólica para o Nordeste, Lopez 

(2012, p.58) explica:  

Uma das grandes vantagens da geração de eletricidade por meio dos ventos, 
no Brasil, é que ela pode servir como fonte complementar à modalidade 
hidrelétrica. Isso se evidencia principalmente no Nordeste, onde, durante os 
períodos de seca do segundo semestre, os ventos são mais favoráveis à 
produção de energia eólica, ao contrário dos primeiros seis meses do ano, 
quando as chuvas podem manter os reservatórios das hidrelétricas em níveis 
adequados ao seu funcionamento.  

Com aplicações distintas, os parques eólicos podem ser implementados em três 

sistemas diferentes: sistemas isolados, sistemas híbridos e sistemas interligados à 

rede. No estudo de caso do parque eólico offshore Caucaia – CE o sistema será 

interligado à rede Sistema Interligado Nacional – SIN. 

Para dar início à implementação do parque eólico deve-se seguir todo o processo 

de licenciamento ambiental, que logo mais será trabalhado.  

 

2. PREVISÕES NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO PARA LICENCIAMENTO 

DA IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO EÓLICO OFFSHORE (CEOs) 

 

2.1. Legislação pátria para permissão da instalação do CEo 

 

Com base no Direito Ambiental, existem seus princípios norteadores, de suma 

importância visando proteção dinamicamente. Facilmente, encontram-se lacunas 

legislativas ou regulamentares, demandando medidas administrativas ou judiciais. 

(Antunes, 2008, p.50) 

Levando em consideração a ausência de legislação específica para 

implementação de usina eólica offshore no Brasil, os princípios, como os previstos no 
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artigo 225 da Constituição Federal, são considerados importantes para que haja o 

disciplinamento da matéria em questão. 

Primeiramente, tem-se o desenvolvimento sustentável, contido no artigo 225 e 

no artigo 170, IV da Constituição Federal Brasileira (Brasil, 1988). Tratando-se de um 

princípio implícito que visa assegurar a dignidade ao ser humano oriunda da qualidade 

de vida sem impedir o avanço e o desenvolvimento econômico, sendo dever do Poder 

Público e da coletividade manter esse equilíbrio para as presentes e futuras gerações.  

Em seguida, o poluidor pagador e o usuário pagador, explícitos no artigo 225, § 

3°, são princípios que visam sanções, sendo estas administrativas ou penais, para 

quem cometer condutas lesivas ao meio ambiente, além do dever de reparar o que foi 

lesado. (Brasil, 1988)  

Toda ação poluente gera um custo ambiental, sendo o princípio poluidor pagador 

uma forma de cobrar do poluidor esse custo, preventivamente, com tecnologia e 

mecanismos de prevenção de uma determinada ação degradante, ou com medidas 

reparadoras quando a ação degradante já ocorreu. (BELTRÃO, 2009, p.48) 

Não obstante, esse princípio não permite a poluição ambiental por um preço, 

busca-se apenas evitar os danos ambientais ou repará-los. (FIORILLO, 2009, p.15) 

O próximo princípio é o da participação popular, tendo como objetivo final a 

proteção do meio ambiente com o auxílio e participação de todos, seja Poder Público 

ou civil. Dois importantes elementos para concretização da proteção são a informação 

e a educação ambiental. (FIORILLO, 2009, p. 19) 

Em 1992, ocorreu no estado do Rio de Janeiro a Conferência das Nações Unidas 

sobre meio ambiente e desenvolvimento, chamada ECO-92. Na ocasião, foram 

elaborados importantes documentos, que são usados hoje em dia como referência 

nas questões ambientais.  

No documento da Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, tem-se a participação comunitária no princípio 10. Garantindo a 

todos os cidadãos interessados em lutar por um desenvolvimento socioeconômico 

sustentável e consciência ambiental. (Ramid e Ribeiro, 1992) 

Prosseguindo, o princípio 15 (Ramid e Ribeiro, 1992) é o da prevenção. O Estado 

deve tomar diversas medidas de proteção nos casos em que haja riscos irreversíveis 

ou graves e, havendo ausência de certeza cientifica absoluta, não ser inerte na 

prevenção.  
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Ainda nesse princípio, o Poder Público emprega a Política Nacional do Meio 

Ambiente, na Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981. Em seu artigo 10º, caput, prevê o 

licenciamento ambiental como instrumento preventivo, que será melhor debatido 

adiante, observando degradação ou poluição ao meio ambiente. (Brasil, 1988) 

Por fim, o princípio da precaução visa a proteção e preservação do meio 

ambiente a curto e longo prazo, para o presente e futuras gerações. Este princípio 

baseia-se em uma estimativa de risco eminente e, mesmo diante da ausência de 

certezas cientificas, será preciso adotar medidas para prevenir ou evitar degradações 

ao meio ambiente.      

No estudo de caso, estes dois últimos princípios foram utilizados para que o 

processo de licenciamento pudesse ser considerado legal. 

Em caráter complexo sobre o licenciamento ambiental, é um procedimento pelo 

qual o Poder Público, diante de determinadas fases para que o empreendimento inicie, 

verifica se há possibilidade em dar seguimento ao projeto e se ocorrerá sem impactos 

irreversíveis ao meio ambiente, visando avanço tecnológico e conservação do meio 

ambiente. (Juliana Louyza, 2008)  

O Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA foi criado pela Lei Federal 

nº 6.938, 31 de agosto de 1981, é o órgão responsável pela adoção de medidas de 

natureza consultiva e deliberativa acerca do Sistema Nacional do Meio Ambiente.  

O CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) define licenciamento 

ambiental na Resolução nº. 237/97, artigo 1°, inciso II:  

Licença Ambiental: ato administrativo pelo qual o órgão ambiental 
competente, estabelece as condições, restrições e medidas de controle 
ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou 
jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou 
atividades utilizadoras dos recursos ambientais, consideradas efetiva ou 
potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam 
causar degradação ambiental. 

  

Assim, avanços socioeconômicos de grande porte, como o estudo de caso do 

Parque Eólico Offshore – Caucaia/CE, tem a oportunidade e o diálogo com o Poder 

Público para que, com a implementação, todos passem a ser beneficiados: sociedade 

civil, investidores, Estado e Município. E que o meio ambiente continue com sua 

proteção essencial para todos. 
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O licenciamento ambiental, embora seja considerado como um único 

procedimento administrativo, é criterioso e tem uma sequência de fases ou atos a 

serem seguidos. 

Na primeira fase, o empreendedor faz o requerimento ao ente, anuncia 

publicamente e procura comprovar, através de estudos (IEA-RIMA ou estudos 

similares menos complexos), que é compatível com a área onde será implantado sem 

impactos ambientais.  

Comprovada a viabilidade do empreendimento solicitado, é concedida a Licença 

Prévia - LP.  

O CONAMA define a licença prévia na resolução nº 327/1997, no artigo 8º, inciso 

I afirma que após fase preliminar de planejamento, atesta a viabilidade ambiental e 

estabelece alguns requisitos básico para a próxima fase de implementação do 

empreendimento.  

Na fase da Licença Prévia, acontece a solicitação de audiência pública para que 

o ente que permitirá a concessão do licenciamento, o empreendedor interessado e a 

sociedade do local onde o empreendimento poderá ser instalado fiquem cientes, 

participem e se manifestem. Havendo concordância e deferimento, o licenciamento 

ambiental corre no seu rito para a segunda fase, chamada de Licença de Instalação – 

LI. 

 Previsto também na Resolução nº 237/1997 no artigo 8º, inciso II, na fase de 

Licença de Instalação, o empreendedor apresenta um projeto com mais detalhes do 

que o projeto inicial, esse projeto sendo aprovado, é cedida a Licença de Instalação.  

Após o deferimento desta licença, o empreendedor poderá iniciar apenas as 

obras de implementação, mas sem iniciar seu funcionamento.  

Por fim, a terceira fase é a Licença de Operação – LO, citada na mesma 

resolução nº 237/1997 no artigo 8º, inciso III. Com o empreendimento já instalado, o 

órgão competente realiza vistorias para confirmar o que havia sido apresentado nos 

estudos anteriormente cobrados. Sendo positiva a vistoria, a Licença de Operação é 

concedida e assim dará início ao seu funcionamento. 

De acordo com as condições estabelecidas na fase de licença previa e de 

instalação, medidas de controle, padrões de qualidade ambiental, limites para o 

funcionamento da atividade e as condições que devem ser cumpridas pelo 

empreendimento no desempenho da atividade licenciada, sob pena de retirada da 

licença ambiental. (Edis Milaré, 2005) 
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Sobre os prazos de validade, a resolução nº 237/1997 no artigo 18, estabelece 

quais os prazos de cada fase: da Licença Prévia, no mínimo o que foi estabelecido no 

projeto e não superior a 5 (cinco) anos; da Licença de Instalação, o que foi 

estabelecido no projeto e não superior a 6 (seis) anos; e da Licença de Operação, 

considera os planos de controle ambiental, que deverá ocorrer, no mínimo, 4 (quatro) 

anos e, no máximo, 10 (dez) anos. (Paulo Henrique, 2014) 

Ainda nesse cenário, o artigo 225, §1°, inciso IV do texto constitucional exige o 

estudo EIA-RIMA para a solicitação da instalação de obra que possa ter significativa 

degradação (Brasil, 1988). Entretanto, o próprio Poder Público, discricionariamente, 

pode deixar de exigir o estudo, considerando que esse poder é discricionário e 

facultativo ao órgão, que permitirá ou não o empreendimento, dispensando o estudo 

EIA-RIMA. (Juliana Louyza, 2008) 

A competência em permissões de implementação de usinas onshore e offshore 

é do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), 

autarquia federal vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, nos termos da Lei 

Complementar n° 140 de 8 de dezembro de 2011 e pelo Decreto Federal n° 8.437 de 

22 de abril de 2015, artigo 2°, XXVI e XXVII, que instituem em ordem que: “offshore 

como ambiente marinho e zona de transição terra-mar ou área localizada no mar e 

onshore como ambiente terrestre ou área localizada na terra”. (Brasil, 2015) 

Usando como base as regulamentações internacionais, a ausência de norma 

especifica brasileira, a regulamentação existente e buscando maior segurança jurídica 

para a implementação da offshore, esta é baseada na Resolução do Conama n° 462, 

24 de julho de 2014. 

A Resolução CONAMA n° 462, de 24 de julho de 2014, estabelece critérios 

objetivos para definir os estudos de impactos ambientais cabíveis em cada situação: 

i) estudos simplificados, como o Relatório Ambiental Simplificado – RAS; e ii) estudos 

mais complexos, como o Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto 

Ambiental - EIA/RIMA. Assim, propondo um conteúdo dos termos de referência para 

tais estudos e viabilizando as permissões dos órgãos competentes.  

No estudo de caso da implementação do complexo offshore em Caucaia, foi 

executado o estudo EIA/RIMA e segue em análise pelo IBAMA – Instituto Brasileiro 

do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis.  

Com objetivo de desenvolver ações de capacitação e intercâmbio de 

conhecimento, o IBAMA elaborou um Termo Referencial não oficializado, no intuito de 
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subsidiar a formulação de propostas de normas técnicas legais voltadas para o 

licenciamento ambiental de Complexos Eólicos Offshore (CEOs) no Brasil.  

O IBAMA disponibilizou para consulta pública o Termo de Referência objetivando 

contribuições dos interessados no documento, que ficou disponível até 9 de abril de 

2020.  

Já no dia de 17 de novembro de 2020, o Ibama com parceria ao Programa de 

Diálogos Setoriais da União Europeia apresentou o novo padrão no Termo de 

Referência (TR) para estudos de impacto ambiental de complexos eólicos offshore no 

Brasil, com o intuito de trazer clareza e esclarecimentos detalhados nos os estudos 

solicitados. 

Na ocasião do lançamento do Termo de Referência pelo IBAMA, o Diretor de 

Licenciamento Ambiental, Jônatas Souza da Trindade, afirma que os 

empreendedores, órgãos do governo e sociedade civil saberão o que compõe o 

estudo com informações claras sobre o meio físico, biótico e socioeconômico. (IBAMA, 

2020) 

Por fim, vale citar sobre o Decreto n° 10.544, de 16 de novembro de 2020, que 

aprovou o X Plano Setorial para os Recursos do Mar, para definir as diretrizes das 

atividades de eólicas offshore entre 2020 a 2023.  

Com a demanda crescente em ambiente marinho, citado no referido decreto 

como Amazônia Azul, a atividade como a implementação de offshore no Brasil é 

apontada em grande potencial.  

 

3. OS IMPACTOS POSITIVOS E NEGATIVOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO 

COMPLEXO EÓLICA OFFSHORE 

 

3.1. Os impactos positivos e negativos   

 

Conceituando o meio ambiente como bem jurídico autônomo e unitário, não 

sendo somente a junção de fauna e de flora. Este bem é resultado de um somatório 

de todos os componentes da integração ecológica. (Antunes, 2008) 

Caracteriza-se como impacto ambiental as alterações no sistema ambiental 

provocada pela ação ou omissão do empreendedor, alterando significativamente o 

sistema de forma indireta ou direta. (Aloísio, 2014) 



15 
 

A dificuldade encontrada em relação à implementação da offshore comparada à 

onshore corresponde às dificuldades encontradas no acesso a área marinha e o alto 

custo da implementação. (KALDELLIS; KAPSALI, 2013). 

Embora a implementação do Complexo Eólico Offshore traga antecipadamente 

a ideia de fonte de energia limpa com diversos pontos positivos, alguns pontos 

negativos são bem evidentes.  

Dito isso, o cenário das condições ambientais locais também deve ser 

considerado para que haja equilíbrio entre o avanço energético e a proteção do meio 

ambiente em que a usina poderá ser instalada. 

Durante o processo para implementação de parques eólicos, os impactos 

positivos são observados, como no exemplo do parque eólico do Município de Trairi, 

no Ceará, nos benefícios na questão financeira, no turismo, no acesso às cidades e 

até na qualificação de mão de obra da sociedade civil do município. (Aloísio, 2014)  

Com a avançada aceleração no processo de urbanização, o crescente aumento 

populacional, a concentração da população em área urbana sem planejamento e 

comumente uma população de baixa renda, por exemplo em Caucaia e São Gonçalo 

do Amarante, ocorre o assentamento desordenado em terrenos instáveis e gera a 

degradação do ambiente invadido. (RIMA, 2020)  

Para Mont’alverne e Cavalcante (2018), a produção de energia eólica offshore é 

mais uma atividade “antrópica” em alto mar, causando assim um conflito de interesse 

do espaço marítimo. 

Amanda Jorge Silva afirma (2019, p.18) sobre pontos positivos da implantação: 

As principais motivações que levaram o desenvolvimento eólico a migrar para 
o ambiente offshore foram: a disponibilidade de espaço, possibilitando a 
instalação de turbinas e parques cada vez maiores; a proximidade aos 
centros populacionais do litoral, reduzindo a necessidade de construção de 
infraestrutura de transmissão, e também suas perdas e custos; os menores 
impactos locais à sociedade, como o visual e o sonoro; e o melhor recurso 
eólico em si, com ventos mais fortes e constantes, o que se traduz em altos 
Fatores de Capacidade e maior geração elétrica por MW do que em terra. 

 

Especificamente e inicialmente sobre os impactos visuais, deve ser considerada 

a paisagem em si, relacionando impacto visual (estético) com propriedades físicas, 

percepção subjetiva de cada um (KALDELLIS, 2016). 
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Para Bishop e Miller (2007), apesar do efeito visual ser dependente também de 

condições atmosféricas e do contraste com a paisagem, o aumento da distância é um 

fator principal na sua mitigação. 

No estudo EIA de caso do Parque eólico offshore – Caucaia foi utilizada a 

seguinte metodologia: ‘Listagem Sequenciada de Causas e Efeitos’, elaborada a partir 

da união de dois métodos, o Ad hoc e o Checklist descritivo, que são frequentemente 

utilizados nos estudos técnicos de Avaliação de Impactos Ambientais” (RIMA, 48) 

No estudo em questão foram apresentados 283 impactos ambientais previsíveis 

pela avaliação de checklist. Sendo 169 positivos e 114 negativos: 

Em relação à magnitude dos impactos, prognosticou-se que 166 (ou 58,66%) 
são impactos de pequena magnitude, 97 (ou 34,28%) são de média 
magnitude e 20 (ou 7,07%) dos impactos são de grande magnitude. Quanto 
à importância dos impactos, tem-se que 131 (ou 46,29%) são impactos de 
importância não significativa, 120 (ou 42,40%) são moderados e 32 (ou 
11,31%) dos impactos têm importância significativa. 

 

O EIA/RIMA (2020) conduz o estudo demonstrando os impactos positivos da 

implementação do parque eólico offshore pontuado em: zero emissão de gases com 

efeito estufa, recurso disponível e a nova perspectiva industrial na geração de 

empregos em todas as fases de implementação.  

Ademais, também complementam o estudo com uma projeção do cenário 

ambiental futuro, levando em consideração duas etapas distintas: a implementação e 

a operação.  

Com prognóstico, que leva em consideração o ambiente parcialmente alterado, 

a produção de energia limpa e criação de novos habitats no ambiente marinho, 

favorece o desenvolvimento das espécies já existentes e novas. (EIA-RIMA, 2020) 

Ainda sobre a previsão de impactos na fase de implementação do parque eólico, 

o manuseio dos equipamentos, a movimentação de maquinas e equipe no local da 

instalação dos aerogeradores gerará desorganização dos ecossistemas já existentes. 

Todavia, as alterações decorrentes da implementação são consideradas de baixo a 

médio impacto e de pouca duração. (EIA-RIMA, 2020) 

Não obstante, na etapa de operação os componentes físicos do meio ambiente 

já existente serão conservados, já que as interferências serão pontuais e preveem 

pouca alteração. Os efeitos no solo na fase de instalação das fundações serão 
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também no período de instalação sem efeito adverso na dinâmica sedimentar. (EIA-

RIMA, 2020) 

Por fim, dada importância as formas de interferências ambientais previsíveis pelo 

estudo do Complexo Eólico Offshore, o próximo ponto trabalhará sobre o estudo do 

caso do parque eólico offshore Caucaia – CE. 

 

4. ESTUDO DE CASO: OFFSHORE – CAUCAIA.  

 

O presente estudo refere-se ao Parque eólico offshore Caucaia que terá sua 

implementação em Caucaia, que é município do Estado do Ceará e integra a região 

metropolitana de Fortaleza, capital do estado.  

O parque eólico offshore será composto por 59 aerogeradores, sendo 48 deles 

construídos em mar aberto de potência de 12 MW cada e 11 aerogeradores de 2 MW 

de potência, construídos na extremidade dos molhes para aproveitamento dos ventos 

semi-offshore para geração de energia limpa. (RIMA, 2020) 

Na sua total capacidade de produção energética o parque eólico offshore será 

capaz de prover o consumo residencial em 30% de todo o estado do Ceará. 

No projeto e no estudo EIA-RIMA solicitado pelo Ibama para a implementação, 

o parque eólico offshore é demarcado em três macroáreas: área marinha, área 

costeira e área terrestre. 

No dia 11 de março de 2020, ocorreu a Audiência Pública n° 01/2020 na EEEF 

Celina Sá Morais, Icaraí, Caucaia – CE, em que foi apresentado o Relatório de 

Impacto Ambiental (RIMA), sendo ele mais resumido do que o Estudo de Impacto 

Ambiental (EIA). 

Na ocasião esteve presente sociedade civil, empreendedores do parque eólico, 

representantes do Governo Municipal, representantes da Superintendência Estadual 

do Meio Ambiente do Ceará (SEMACE) e do IBAMA, a fim de ter conhecimento sobre 

o projeto, os impactos ambientais e as projeções para geração de renda local.  

A empresa BI Energia, responsável pelo empreendimento, afirma que os 

impactos serão de pequena magnitude e de média duração, em contraposto, os 

pontos positivos serão no meio socioeconômico. Com previsão positiva sobre 

emprego, renda, crescimento do comércio, arrecadação de tributos, recuperação 

paisagística local e a geração de energia limpa de fonte renovável.  
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Vale ressaltar ainda, sobre a construção de onze molhes, conhecidos também 

como espigões, na extensão do projeto. Coincidindo a construção com a área mais 

afetada pela erosão pelo movimento das ondas ocasionando área com águas mais 

amenas. Será ofertado também aos pescadores da região para oferecer serviços 

como, por exemplo: restaurantes e hospedagem em casas de pescadores. 

 

Contudo, o órgão federal IBAMA opinou pelo indeferimento da licença prévia 

para a instalação do parque eólico offshore Caucaia, sugerindo que o projeto busque 

alternativas que visem controlar a erosão da praia no local, justificado por não haver 

vinculação técnica dos molhes aos impactos gerados. 

Sem perder a motivação para a geração de energia limpa e vislumbrando todos 

os benefícios advindos da possível implementação do parque eólico offshore, a 

empresa BI Energia recorreu da propensão em negar o pedido.  

Dessa maneira, acatado o pedido em recurso no processo de n° 

02001.004096/2020-52, o IBAMA concedeu ao empreendimento 60 (sessenta) dias 

para a complementação do EIA-RIMA.  

Por fim, atualmente a situação da solicitação da implementação do parque eólico 

offshore Caucaia – CE encontra-se em avaliação do IBAMA. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O desenvolvimento do presente estudo ressalta a importância do conhecimento 

sobre o avanço tecnológico concomitantemente à preservação do meio ambiente em 

que vivemos.  

As fontes de energia atualmente são em sua grande maioria não renováveis, 

havendo, assim, a necessidade e urgência da mudança para as fontes energéticas 

renováveis.  

Entendendo que há enorme potencial eólico brasileiro, especificamente na 

modalidade offshore, pela ausência de barreiras físicas e naturais em alto mar, o Brasil 

deveria investir nessa tecnologia. Isso decorre dos grandiosos resultados na geração 

de energia, apesar do alto custo inicial para a implementação. 

Traz-se aqui o estudo de doutrina, das normas, dos regulamentos e das 

permissões em torno da implementação dos parques eólicos, especificamente no 

modelo offshore.  
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Ademais, demonstrando a importância da utilização de princípios fundamentais 

no Direito Ambiental aplicadas no estudo de caso do parque eólico Offshore – Caucaia 

– CE. 

Conclui-se que os pontos positivos da implementação do parque eólico offshore 

Caucaia – CE são maiores que qualquer impacto negativo, já que estes podem ser 

reduzidos e amenizados perante as atividades asseguradas para tal. 
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