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RESUMO 

Esta Tese corresponde aos resultados de uma pesquisa desenvolvida em um 
programa de doutorado profissional e interdisciplinar e tem como objetivo avaliar o 
licenciamento ambiental de empreendimentos eólicos realizado pelo Instituto de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos do Estado da Bahia (INEMA) nas serras do sertão norte 
desse estado. A partir da análise documental em documentos oficiais disponíveis em 
plataformas públicas, essa pesquisa, que tem caráter qualitativo, articula o conceito 
justiça energética com o resultado da análise de fontes secundárias para compreender 
como o licenciamento ambiental interfere na distribuição dos custos e benefícios 
proporcionados pela implantação e operação de complexos eólicos no estado da 
Bahia. A área delimitada para este estudo é um importante centro de biodiversidade, 
onde há ocorrência de endemismo restrito, espécies da fauna ameaçadas de extinção 
e se constitui em área de recarga que abastece cerca de um milhão de pessoas no 
semiárido brasileiro. A hipótese defendida por meio desta investigação é a de que, o 
licenciamento ambiental de complexos eólicos no estado da Bahia reforça as 
desigualdades sociais, contribui para que os custos e benefícios deste tipo de 
empreendimento sejam distribuídos de forma desigual e não é capaz de controlar as 
externalidades que fatalmente recaem sobre as populações vulneráveis e 
historicamente marginalizadas. As análises permitem afirmar que há falhas no 
licenciamento ambiental de empreendimentos eólicos no estado da Bahia e que as 
mesmas não ocorrem de forma isolada, refletindo uma política que está em curso não 
só no estado da Bahia, como também em outros estados e nações, conforme literatura 
consultada e descrita ao longo dessa Tese. As falhas identificadas colocam em risco 
os frágeis ecossistemas que convivem com escassez hídrica, afetando importantes 
bacias hidrográficas como Itapicuru, Salitre, Paraguaçu e São Francisco. Como 
resultado dessa investigação são apresentados quatro Produtos Finais, sendo que 
três deles são parte integrante dessa  Tese: O Produto 1 corresponde a participação 
na organização do livro “Cárcere dos Ventos: Destruição das Serras do Sertão pelos 
Complexos Eólicos”; os Produtos 2 e 3 correspondem aos capítulos 3 e 8 desse  
mesmo livro organizado, respectivamente, “Complexo Eólico de Campo Formoso: 
Asas no chão – Norte e Sul” e “Parques Eólicos na Serra do Tombador ou ‘Santos 
Unidos na Casa dos Ventos’”; finalmente, o Produto 4, corresponde a um evento 
organizado, o lançamento do Livro “O Cárcere dos Ventos”, realizado no mês de 
dezembro de 2021. 

 
Palavras-chave: Descarbonização. Energia eólica. Energias Renováveis. Impactos 
Socioambientais. Desenvolvimento Territorial. 



 

 

RESUMEN 

Esta tesis corresponde a los resultados de una investigación desarrollada en un 
programa de doctorado profesional e interdisciplinario y tiene como objetivo evaluar el 
licenciamiento ambiental de parques eólicos realizado por el Instituto de Medio 
Ambiente y Recursos Hídricos del Estado de Bahía (INEMA) en las montañas de la al 
norte de esta región estado. A partir del análisis documental en documentos oficiales 
disponibles en plataformas públicas, esta investigación, de carácter cualitativo, articula 
el concepto de justicia energética con el resultado del análisis de fuentes secundarias 
para compreender: ¿ cómo el licenciamiento ambiental interfiere en la distribución de 
costos y beneficios previstos para la implementación y operación de parques eólicos 
en el estado de Bahía? El área delimitada para este estudio es un importante centro 
de biodiversidad, donde hay endemismo restringido, especies de fauna en peligro de 
extinción y constituye un área de recarga que abastece a cerca de un millón de 
personas en la región semiárida brasileña. La hipótesis defendida por esta 
investigación es que el licenciamiento ambiental de parques eólicos en el estado de 
Bahía refuerza las desigualdades sociales, contribuye a la distribución desigual de los 
costos y beneficios de este tipo de emprendimientos y no es capaz de controlar las 
externalidades que inevitablemente recaen sobre poblaciones vulnerables e 
históricamente marginadas. Los análisis permiten afirmar que existen fallas en el 
licenciamiento ambiental de parques eólicos en el estado de Bahía y que no ocurren 
de forma aislada, reflejando una política que está en marcha no solo en el estado de 
Bahía, sino también en otros estados. y naciones, como literatura consultada y 
descrita a lo largo de esta Tesis. Las fallas identificadas ponen en riesgo los frágiles 
ecosistemas que coexisten con la escasez de agua, afectando importantes cuencas 
hidrográficas como Itapicuru, Salitre, Paraguaçu y São Francisco. Como resultado de 
esta investigación, se presentan cuatro Productos Finales, tres de los cuales son parte 
integral de esta Tesis: El Producto 1 corresponde a la participación en la organización 
del libro “Cárcere dos Ventos: Destrucción de las Sierras del Sertão por los Complejos 
Eólicos ”; Los productos 2 y 3 corresponden a los capítulos 3 y 8 de este mismo libro 
organizados, respectivamente, “Parque Eólico Campo Formoso: Alas en el suelo – 
Norte y Sur” y “Parques eólicos en Serra do Tombador o 'Santos Unidos na Casa dos 
Ventos' "; Finalmente, el Producto 4 corresponde a un evento organizado, el 
lanzamiento del Libro “O Cárcere dos Ventos” a realizarse en diciembre de 2021. 

 
Palabras llave: Descarbonización. Energía eólica. Energias renovables. Impactos 
Sociales y Ambientales. Desarrollo Territorial. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

This thesis corresponds to the results of research developed in a professional and 
interdisciplinary doctoral program and aims to evaluate the environmental licensing of 
wind farms carried out by the Institute of Environment and Water Resources of the 
State of Bahia (INEMA) in the mountains of the north of this state. Based on document 
analysis in official documents available on public platforms, this research, which has a 
qualitative character, articulates the concept of energy justice with the result of the 
analysis of secondary sources to understand how environmental licensing interferes in 
the distribution of costs and benefits provided for the implementation and operation of 
wind farms in the state of Bahia? The area delimited for this study is an important 
center of biodiversity, where there is restricted endemism, species of fauna threatened 
with extinction and constitutes a recharge area that supplies about one million people 
in the Brazilian semiarid region. The hypothesis defended by this investigation is that 
the environmental licensing of wind farms in the state of Bahia reinforces social 
inequalities, contributes to the uneven distribution of the costs and benefits of this type 
of enterprise and is not capable of controlling the externalities that inevitably fall on 
vulnerable and historically marginalized populations. The analyzes allow us to affirm 
that there are flaws in the environmental licensing of wind farms in the state of Bahia 
and that they do not occur in isolation, reflecting a policy that is underway not only in 
the state of Bahia, but also in other states and nations, as literature consulted and 
described throughout this Thesis. The identified faults put at risk the fragile ecosystems 
that coexist with water scarcity, affecting important hydrographic basins such as 
Itapicuru, Salitre, Paraguaçu and São Francisco. As a result of this investigation, four 
Final Products are presented, three of which are an integral part of this Thesis: Product 
1 corresponds to the participation in the organization of the book “Cárcere dos Ventos: 
Destruction of the Sertão Mountains by the Wind Complexes”; Products 2 and 3 
correspond to chapters 3 and 8 of this same book organized, respectively, “Campo 
Formoso Wind Farm: Wings on the ground – North and South” and “Wind farms in 
Serra do Tombador or 'Santos Unidos na Casa dos Ventos' "; Finally, Product 4 
corresponds to an organized event, the launch of the Book “O Cárcere dos Ventos” to 
be held in December 2021. 

 
Keywords: Decarbonization. Wind energy. Renewable energy. Social and 
Environmental Impacts. Territorial development. 
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1 INTRODUÇÃO 

Diante das ameaças impostas pelo aquecimento global e da dificuldade de 

estabelecer consensos internacionais para redução das emissões de gases de efeito 

estufa (ONU, 2021; VAUGHAN, 2021), a descarbonização energética a partir do 

aproveitamento das fontes de energia renovável é apresentada como alternativa para 

atingir as metas definidas no acordo de Paris (ONU, 2015). Essa decisão tem como 

sentido limitar o aumento da temperatura global (TOLLEFSON, 2021) e, com isso, 

evitar as graves consequências das mudanças climáticas. 

Atualmente, a sociedade é completamente dependente de energia. De acordo 

com Araújo; Silva e Ribeiro (2020) a energia corresponde a um dos pilares de 

sustentação do estilo de vida atual e dependem dela os serviços de saúde, de 

transporte, os sistemas de informação e de comunicação, educação, segurança, para 

citar somente alguns dos setores essenciais à satisfação das necessidades da 

sociedade. De acordo com as autoras, o desenvolvimento e a estabilidade econômica 

de um país dependem da disponibilidade de recursos energéticos. 

A descarbonização energética consiste na troca das fontes de energia cuja 

produção resulta em emissão de moléculas de carbono na atmosfera, por fontes de 

energia que não possuem esta característica (OLIVEIRA et al., 2020), ao menos 

durante a fase de geração. 

No entanto, a implicação da descarbonização não se limita à substituição de 

tecnologias, assim como também não se restringe a procedimentos físico-químicos 

(ARAÚJO, SILVA; RIBEIRO, 2020). De acordo com as autoras, a descarbonização é 

imprescindível para atenuar o curso das alterações climáticas, mas deve respeitar os 

aspectos sociais e culturais que constituem a sociedade humana. 

No Brasil, somam-se às questões ambientais a experiência de uma crise de 

suprimento de energia ocorrida no início dos anos 2000 (SOUZA, 2020; TRALDI, 

2021), evento que estimulou o governo brasileiro a conceder incentivo fiscal a este 

setor, seja desonerando os custos de importação de equipamentos (TRALDI, 2019a), 

criando políticas públicas específicas, como o Programa de Incentivo às Fontes 

Alternativas de Energia Elétrica - PROINFA (BRASIL, 2002; SOUZA, 2020), como 

também simplificando o processo de licenciamento ambiental desse  tipo de 

empreendimento (CONAMA, 2001; SOUZA, 2020). 
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O aproveitamento das energias renováveis, em particular da energia eólica, 

está longe de ser um salto sustentável para um novo paradigma energético, imune de 

impactos ambientais (BONFIM; da SILVA, 2021; CABRERA-CRUZ et al., 2020; 

FALAVIGNA et al., 2020; GORAYEB; BRANNSTROM; MEIRELES, 2019). Pelo 

contrário, diversas publicações (BRANNSTROM et al., 2017; GORAYEB et al., 2016; 

HUESCA-PÉREZ; SHEINBAUM-PARDO; KÖPPEL, 2018; MEIRELES, 2011; NERI et 

al., 2019) e relatos de organizações da sociedade civil (CPT, 2013; GIOVANAZ, 2020; 

MARQUES et al., 2021; SOBREIRA, 2021b) descrevem problemas de elevada 

complexidade relacionados à instalação e operação de empreendimentos eólicos, 

chamando atenção para a lisura dos processos de licenciamento ambiental. 

Os problemas relacionados a empreendimentos e atividades considerados 

efetiva ou potencialmente poluidores ou que possam causar degradação ambiental 

(CONAMA, 1997), como é o caso dos complexos eólicos, podem ser evitados ou 

minimizados preventivamente por meio do licenciamento ambiental (CONAMA, 1997; 

GORAYEB; BRANNSTROM, 2020). 

De acordo com Granziera (2009), o licenciamento ambiental configura como 

um dos principais instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA) 

(BRASIL, 1981), tendo por finalidade assegurar que as atividades econômicas 

proporcionem o máximo de benefícios econômicos e sociais sem prejudicar a 

capacidade do meio ambiente de atender às necessidades das gerações futuras. 

Conforme prevê (SOVACOOL et al., 2017) é notável que os efeitos das 

mudanças climáticas recaem de forma generalizada sobre o planeta, no entanto, para 

estes autores, os custos relacionados a esses efeitos se distribuirão 

desproporcionalmente sobre os países mais fracos e menos desenvolvidos, bem 

como sobre os mais pobres nas nações desenvolvidas, enquanto qualquer benefício, 

se houver, provavelmente reverterá para os mais ricos e poderosos. 

Além disso, de acordo com Sovacool e Dworkin (2015), os custos com a adoção 

de tecnologias supostamente limpas para desacelerar o aumento da temperatura 

planetária, tudo indica, também recairá sobre as populações mais vulneráveis. 

Conforme estes autores,  

à medida que esgotamos os recursos energéticos e temos que encontrar 
substitutos para eles, mudar nosso modo de vida ou fazer a transição para 
energias renováveis, o maior desafio será determinar como faremos essa 
transição e, mais especificamente, quem a fará e quem deve pagar por isso 
(SOVACOOL; DWORKIN, 2015, p. 437). 
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A discussão em torno da distribuição dos benefícios e custos dos serviços de 

energia é norteada pelo conceito de justiça energética, definido por Sovacool e 

Dworkin (2015) como um sistema de energia global que distribui razoavelmente os 

benefícios e custos de serviços de energia, e aquele cuja tomada de decisão é 

representativa e imparcial. 

Entende-se que o conceito de justiça energética pode ser útil para analisar 

teoricamente a perda do ambiente ecologicamente equilibrado, assim como a perda 

total ou parcial do próprio território, em razão da instalação de complexos eólicos. 

Na ótica das empresas e seus investidores (CASA DOS VENTOS, [s.d.]; 

QUINTO ENERGY, [s.d.]), da associação que congrega e representa a indústria de 

energia eólica brasileira, incluindo empresas de toda a cadeia produtiva (ABEEÓLICA, 

2021a) assim como, no caso do Brasil, sob a ótica dos governos federal (Amarante et 

al., 2001) e estaduais (CAMARGO SCHUBERT ENGENHARIA EÓLICA, 2003, 2013, 

2019), a energia eólica é praticamente sinônimo de sustentabilidade. 

No entanto, a recorrência de publicações que atribuem impactos negativos aos 

empreendimentos eólicos confirma o entendimento de que há deficiência na 

distribuição social dos benefícios e custos relativos aos serviços de energia, conforme 

constataram Sovacool e Dworkin (2015). Cientistas da Universidade Federal do Ceará 

(UFC) em parceria com cientistas da Texas A & M University constataram, a partir de 

uma abordagem geográfica, que os parques eólicos offshore afetam profundamente 

os campos de dunas e a população local (GORAYEB et al., 2016; GORAYEB; 

BRANNSTROM, 2020; GORAYEB, BRANNSTROM; MEIRELES, 2019; LEITE, 

BRANNSTROM; GORAYEB, 2022; MEIRELES, 2011; SOUZA, 2020). 

Na Bahia, estado em que prevalecem parques eólicos onshore1, pesquisadores 

confirmam a ocorrência de impactos socioambientais desse tipo de empreendimento 

em comunidades tradicionais de fecho e fundo de pasto, assim como em comunidades 

quilombolas (MARQUES et al., 2021; RIBEIRO, 2021; TRALDI, 2019a). Na América 

Latina, chama atenção a quantidade de publicações mexicanas que descrevem 

situações semelhantes no Istmo de Tehuantepec, local onde 97% dos parques eólicos 

do México estão concentrados (AZAMAR ALONSO; GARCÍA BELTRÁN, 2021; 

 

1 Os parques eólicos onshore aproveitam a energia dos ventos com os aerogeradores instalados em terra firme e 
os parques eólicos offshore são instalados em auto mar, onde a intensidade e a qualidade dos ventos são maiores 
(XAVIER, GORAYEB; BRASNNSTROM, 2019). 
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GARCÍA-BELTRÁN, 2021; HUESCA-PÉREZ, SHEINBAUM-PARDO; KÖPPEL, 

2018). 

Na medida em que avançam as investigações acerca dos custos e benefícios 

ocasionados pelos complexos eólicos, evidenciam-se os contrastes. De um lado a 

energia eólica se apresenta como uma espécie de panaceia para duas das questões 

centrais do século XXI: mudanças climáticas e crise no suprimento energético; de 

outro lado, emergem constatações de que a pegada ecológica (WACKERNAGEL; 

BEYERS, 2019) deixada pelos complexos eólicos é maior do que a que se prega. 

Qual seria, então, o compromisso da indústria da energia eólica com a distribuição 

equitativa dos custos e benefícios que o setor efetivamente proporciona? E qual papel 

do Estado no sentido de garantir que a distribuição de custos e benefícios seja 

equilibrada? 

A justificativa para realização dessa pesquisa tem relação com a importância 

do tema das energias renováveis na atualidade, cuja relevância se reflete nos três 

grandes Setores: Estado, Mercado e Sociedade. Para o Estado, porque é o primeiro 

Setor responsável pela coisa pública, que representa, ou deveria representar, os 

interesses da sociedade em geral e da sociedade local, sendo que os resultados 

dessa pesquisa podem contribuir com o Estado, estimulando a elaboração de políticas 

públicas adequadas para a gestão dos bens comuns e da geração de energia eólica 

levando em conta a conservação da biodiversidade, com inclusão social. 

A relevância para o Mercado, como segundo Setor, por representar os 

interesses privados e os resultados econômicos que podem gerar benefícios 

econômicos e financeiros para o Estado e para a Sociedade, desde que os recursos 

ambientais comuns sejam gerenciados eticamente e respeitem os demais interesses, 

contribuindo para a construção e manutenção dos bens comuns. 

Para a Sociedade, como terceiro Setor, porque os resultados dessa pesquisa 

revelam as consequências de grandes empreendimentos eólicos para a população 

local e para a sociedade brasileira, em geral. 

A concepção do presente trabalho partiu da interlocução com organizações 

sociais, em particular, com o Movimento Salve as Serras (SAS), organização com 

articulação internacional criada por iniciativa popular em razão do processo de 

exploração predatória nas serras do sertão e dos seus efeitos nos povos e 

comunidades tradicionais (GERMANI, 2021; MARQUES; WAGNER, 2021). Chama 

atenção a quantidade de parques eólicos em franco e acelerado processo de 
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instalação sobre as serras baianas (ANEEL, 2022b; ABEEÓLICA, 2021a). A 

aproximação do doutorando com lideranças do SAS resultou em uma profícua 

parceria cujo compromisso se constitui na ampliação e aprofundamento das frentes 

de investigação e produção de informações sobre esse avanço acelerado para revelar 

à ciência, ao poder público e à sociedade civil de modo geral, a gravidade que 

representa o modus operandi destes empreendimentos e da agência de licenciamento 

ambiental do estado da Bahia. 

Nesse sentido, foi definido como problema de pesquisa a seguinte questão: 

como o licenciamento ambiental interfere na distribuição dos custos e benefícios 

proporcionados pela implantação e operação de complexos eólicos no estado da 

Bahia? A resposta a essa indagação pode contribuir para a formulação de políticas 

públicas capazes de disciplinar de forma mais eficiente o aproveitamento eólico para 

geração de energia elétrica. 

Além disso, também pode instrumentalizar a atuação das organizações da 

sociedade civil, no sentido de conter as ações degradantes de empreendimentos 

econômicos que vêm sendo ignoradas, ou até mesmo validadas pelas ações 

administrativas do estado, criando espaços de discussão que articulem os diferentes 

atores sociais. 

A hipótese defendida nessa pesquisa é a de que o licenciamento ambiental de 

complexos eólicos no estado da Bahia reforça as desigualdades sociais, contribui para 

que os custos e benefícios desse tipo de empreendimento sejam distribuídos de forma 

desigual e não é capaz de controlar as externalidades que fatalmente recaem sobre 

as populações vulneráveis e historicamente marginalizadas. 

Em outras palavras, valendo-se do argumento de solucionar a crise energética 

pela via da descarbonização da matriz elétrica, o estado da Bahia impõe uma política 

de flexibilização ambiental que estimula e favorece mega empreendimentos eólicos a 

avançarem de forma inescrupulosa nas adjacências das serras do sertão norte da 

Bahia ocasionando danos que se irradiam em região semiárida, afetando diretamente 

a sociobiodiversidade desses ambientes montanhosos. 

A presente pesquisa tem como objetivo avaliar o licenciamento ambiental de 

complexos eólicos realizados nas serras do sertão norte do estado da Bahia a partir 

da análise de documentos oficiais disponíveis em plataformas públicas. Como 

objetivos específicos: examinar todos os processos de licenciamento ambiental de 

empreendimentos eólicos outorgados no município de Campo Formoso por meio de 
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documentos disponíveis nas plataformas oficiais do estado da Bahia; analisar 

processos de licenciamento ambiental de empreendimentos eólicos sob a perspectiva 

da justiça energética; organizar um livro em parceria com representantes do 

Movimento Salve as Serras,  que seja acessível ao público em geral e que revele os 

impactos socioambientais ocasionados por complexos eólicos; lançar o livro 

organizado em um evento de alcance internacional divulgando os resultados da 

pesquisa. 

Para tanto, os estudos técnicos que instruem os licenciamentos ambientais de 

complexos eólicos foram averiguados, assim como os demais documentos que 

compõe o acervo dos processos de licenciamento, no sentido de apurar se há ou não 

inconsistências legais e administrativas por parte do Estado. Foram analisados 

documentos oficiais mantidos na plataforma pública denominada Sistema Estadual de 

Informações Ambientais e de Recursos do estado da Bahia (SEIA). A análise 

documental foi fundamentada no conceito de ‘justiça energética’ apresentado por 

Sovacool e Dworkin (2015). 

Trata-se de uma pesquisa que admite o engajamento social, político e 

ambiental, afastando a neutralidade, e assume o método científico de investigação de 

forma criteriosa, com intuito de compreender e discutir uma das faces de um fenômeno 

social moderno e de indiscutível relevância, que é o paradigma das energias 

renováveis. Para tanto, se propõe a investigar informações, ainda que divergentes, 

vindas dos atores sociais que se apresentam em lados opostos dessa trama 

complexa, com o mesmo critério metodológico e mesma curiosidade científica. 

Para a realização dessa pesquisa as serras do sertão norte do estado da Bahia 

foram delimitadas como espaço geográfico para a investigação aprofundada deste 

necessário, mas, ao mesmo tempo, preocupante fenômeno. A escolha dessa região 

geográfica se justifica pela sua relevância e fragilidade. Reconhecida pelo Ministério 

do Meio Ambiente e por cientistas como prioritária para conservação da Caatinga 

(NERI et al., 2019; SIQUEIRA FILHO; LIRA, 2021) e considerada área de recarga das 

nascentes de importantes rios que banham o semiárido baiano, como o Itapicuru, São 

Francisco, Salitre e Paraguaçu, que abastecem mais de um milhão de pessoas e 

diversos projetos industriais e irrigados (MARQUES; WAGNER, 2021), as serras do 

sertão norte da Bahia se constituem num importante centro de biodiversidade e 

endemismo, bem como  em uma área de transição dos ecossistemas Caatinga, Mata 

Atlântica e Cerrado (SIQUEIRA FILHO, LIRA, 2021). 
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Localizada no extremo norte da Serra do Espinhaço, cuja extremidade oposta, 

ao sul, corresponde às Serras de Ouro Branco, em Minas Gerais (CARVALHO; 

IMAGINOSFERA, [s.d.]), a área delimitada também é abundante em minérios (cobre, 

ouro, granito, mármore, esmeralda, cromita e manganês, além de ferro, em algumas 

localidades), (MARQUES, ANTONINO; MONTALVÃO, 2021) e constitui-se em 

importante reservatório de água que abastece as regiões mais secas da Caatinga 

(MARQUES; WAGNER, 2021). Em razão de sua abundância, a região desperta 

interesse de empresas privadas nacionais e internacionais que, insistindo num modo 

de exploração colonial, violam profundamente sua estabilidade, comprometendo 

serviços e funções ecossistêmicos essenciais (CONCEIÇÃO, 2021; LÓPEZ; 

MARQUES, 2021). 

A motivação para a realização dessa pesquisa emerge da importância do tema 

na atualidade. O paradigma das energias renováveis, aqui representado pelo 

aproveitamento da energia eólica, se constitui num fenômeno que caracteriza um 

paradoxo constitutivo da sociedade contemporânea: desenvolvimento versus 

conservação ambiental. Mas a motivação também é de ordem pessoal o que faz esta 

pesquisa articulada com a trajetória profissional do doutorando, autor dessa pesquisa, 

que foi membro de equipe técnica responsável pela viabilização de compensações 

ambientais para comunidades rurais atingidas por empreendimentos hidrelétricos em 

Minas Gerais2 e, anos depois, como consultor técnico do Núcleo de Defesa da Bacia 

do Rio São Francisco (NUSF), vinculado ao Ministério Público da Bahia (MP/BA). 

Durante o período em que atuou como consultor do NUSF coordenou um 

processo de avaliação dos impactos ocasionados por diferentes tipos de 

empreendimentos (atividades agropecuárias, carvoarias, mineradoras, condomínios 

rurais e urbanos, parques eólicos, pequena central hidroelétrica, dentre outros) na 

biodiversidade e em comunidades rurais, algumas delas tradicionais, da bacia do Rio 

São Francisco, subsidiando a atuação de promotores de justiça nos processos de 

reparação civil dos danos ambientais3. 

 

2 Estes serviços de consultoria foram realizados entre 2003 e 2004 em parceria com o Movimento dos Atingidos 
por Barragens (MAB), um deles no município de Santa Cruz do Escalvado, distrito de São Sebastião do Soberbo, 
Minas Gerais, culminando com o “Plano de Reativação econômica das famílias atingidas pela construção da Usina 
Hidroelétrica (UHE) Candonga”, 2004; o outro realizado na divisa dos municípios de Mariana e Diogo de 
Vasconcelos, Minas Gerais, onde foi implantada a Pequena Central Hidroelétrica (PCH) Fumaça, tendo resultado 
no documento denominado “Relatório do Plano de Desenvolvimento do Reassentamento da Fazenda Guaiana dos 
atingidos pela Barragem de Fumaça”, 2004. 

3 A reparação civil de danos ambientais, prevista na Política Nacional de Meio Ambiente (Lei 6938/2021), 
corresponde a uma imposição “ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos 
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Esta trajetória favoreceu a aproximação com os movimentos sociais e 

organizações da sociedade civil, como Movimento dos Atingidos por Barragens 

(MAB), o Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), o Movimento pela Soberania 

Popular na Mineração (MAM), Movimentos dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais 

Sem Terra (MST), Comissão Pastoral da Terra (CPT), além de organizações não 

governamentais. 

  

 

causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos” (Brasil, 1981). 
A referida norma obriga o “poluidor, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos 
causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade” (BRASIL, 1981). 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 PANORAMA DA ENERGIA EÓLICA 

De acordo com a Associação Brasileira de Energia Eólica (ABEEÓLICA, 

2021a), em 2019 a energia eólica se tornou a segunda fonte da matriz elétrica 

brasileira, com 10 % da energia injetada no Sistema Interligado Nacional (SIN). Esse 

lugar historicamente vinha sendo ocupado pelas termoelétricas. 

Considerando os leilões realizados e os contratos firmados no mercado livre de 

energia, a previsão é de que até 2026 o Brasil ampliará sua capacidade instalada de 

energia eólica dos atuais 21.034 MW para 33.050 MW (ABEEÓLICA, janeiro de 

2022ª). 

De acordo com a ABEEólica (janeiro de 2022ª), nas próximas semanas do 

corrente ano de 2022, o setor eólico injetará mais 532 MW no sistema energético 

brasileiro correspondente aos novos parques eólicos que estão em operação de testes 

no momento. 

Conforme pode-se constatar na Tabela 1, a Bahia é o segundo estado que mais 

gera energia eólica no Brasil, atrás somente do Rio Grande do Norte, assim como é 

também um dos estados com maior potencial de geração de energia eólica a ser 

aproveitado. 

Tabela 1 – Capacidade instalada, número de parques eólicos e de aerogeradores por estado gerador 
da federação. 

N UF 
Potência 

(MW) 
Número de 

Parques 
Aerogeradores 

1 RN 6.436 210 2.655 

2 BA 5.573 209 2.329 

3 CE 2.497 97 1.121 

4 PI 2.437 83 1.025 

5 RS 1.836 80 830 

6 PE 897 36 435 

7 PB 628 30 257 

8 MA 426 15 172 

9 SC 238 14 173 
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10 SE 35 1 23 

11 RJ 28 1 17 

12 PR 3 1 5 

 Total 21.034 777 9.042 

Fonte: ABEEólica (janeiro de 2022a). 

O Atlas Eólico da Bahia (CAMARGO SCHUBERT ENGENHARIA EÓLICA, 

2013), documento mais recente que analisa o potencial de geração de energia eólica 

no estado, indica que a Bahia possui um potencial eólico de grande magnitude, com 

capacidade instalável onshore estimada em 70.000 MW, ou seja, mais de 12,6 vezes 

sua capacidade instalada atual, o que corresponderia a uma produção energética 

estimada em 273 TWh/ano. 

A título de comparação, atualmente a capacidade instalada do Brasil, incluindo 

todas as fontes de energia, totaliza 183.665 MW de potência (ANEEL, fevereiro de 

2022), ou seja, o estado da Bahia pode gerar cerca de 40% dessa capacidade 

somente aproveitando a energia dos ventos. O Brasil produziu 57 TWh de energia a 

partir da força dos ventos em 2020 (ABEEÓLICA, 2021c), o que representa um quinto 

da produção de energia eólica estimada na Bahia. 

Em 2021, o Brasil ampliou a produção de energia em 4.882,88 MW, sendo que 

47,69% desta ampliação se deu a partir de energia elétrica gerada pelas usinas 

eólicas (ANEEL, 2021). 

A Tabela 2 e a Figura 1 relacionam todas as fontes que compõe a matriz elétrica 

brasileira em operação no mês de fevereiro de 2022. Os dados estão organizados em 

ordem decrescente conforme a capacidade instalada de cada fonte. Os números se 

referem somente a empreendimentos em operação, não incluindo parques eólicos em 

fase de construção ou com a construção não iniciada. 
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Tabela 2 – Matriz elétrica brasileira com capacidade de energia instalada correspondente às diferentes 
fontes disponíveis e quantidade de empreendimentos em operação em fevereiro de 2022. 

Tipo4 Potência (MW) % 
Quantidade de 

empreendimentos 

UHE 102.995,11 56,08 218 

UTE 46.424,23 25,28 3.103 

EOL 21.218,84 11,55 797 

PCH 5.557,51 3,03 426 

UFV 4.635,20 2,52 7.077 

UTN 1.990,00 1,08 2 

CGH 844,72 0,46 734 

CGU 0,05 0,00 1 

Total 183.665,66  100 12.358 

Fonte: Elaboração própria, com dados da ANEEL (fevereiro de 2022). 

 

Figura 1 – Matriz elétrica brasileira – Empreendimentos em operação. 

 

Fonte: Elaboração própria, com dados da ANEEL (fevereiro de 2022). 

A seguir, a Tabela 3 e a Figura 2 apresentam a relação de todas as fontes que 

compõe a matriz elétrica brasileira considerando os empreendimentos outorgados até 

 

4 UHE - Usina Hidrelétrica; UTE - Usina Termelétrica; EOL - Central Geradora Eólica; PCH - Pequena Central 
Hidrelétrica; UFV - Central Geradora Solar Fotovoltaica (aproveita a energia solar para geração de energia); UTN 
- Usina Termonuclear; CGH - Central Geradora Hidrelétrica; CGU - Central Geradora Undi-elétrica (aproveita a 
energia cinética das ondas do mar para geração de energia). 
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fevereiro de 2022. A ANEEL considera como empreendimentos energéticos 

outorgados: i. os que estão em fase de operação (já listados na tabela anterior); ii.  os 

que estão em fase de construção e; iii. os empreendimentos com a construção ainda 

não iniciada. 

Tabela 3 – Matriz elétrica brasileira com capacidade de energia instalada correspondente às diferentes 
fontes disponíveis e quantidade de empreendimentos em operação no mês de fevereiro de 2022. 

Tipo 
Quantidade de 

empreendimentos 

Potência 
Outorgada 

(MW) 
% 

UHE 223 103.449,01 43,01 

UTE 3.227 55.453,55 23,05 

EOL 1.165 33.945,50 14,11 

PCH 540 7.213,90 3,00 

UFV 7.881 36.281,27 15,08 

UTN 3 3.340,00 1,39 

CGH 741 864,16 0,36 

CGU 1 0,05 0,00 

Total 13.781 240.547,44 100 

Fonte: Elaboração própria, com dados da ANEEL (fevereiro de 2022). 

Figura 2 – Matriz elétrica brasileira - Empreendimentos outorgados. 

 

Fonte: Elaboração própria, com dados da ANEEL (fevereiro de 2022). 
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Já a Tabela 4 e a Figura 3 apresentam a matriz elétrica do estado da Bahia 

considerando apenas os empreendimentos em operação neste estado. 

Tabela 4 – Matriz elétrica do estado da Bahia com capacidade de energia instalada correspondente às 
diferentes fontes disponíveis e quantidade de empreendimentos outorgados até fevereiro de 2022. 

Tipo 
Potência 

Outorgada 
(MW) 

% 
Quantidade de 

empreendimentos 

EOL 5.694,75 39,42 216 

UHE 5.612,57 38,85 10 

UTE 1.682,24 11,64 105 

UFV 1.354,74 9,38 44 

PCH 89,75 0,62 7 

CGH 13,48 0,09 19 

Total 14.447,52 100 401 

Fonte: Elaboração própria, com dados da ANEEL (fevereiro de 2022). 

 

Figura 3 – Matriz Elétrica da Bahia, Empreendimentos em Operação. 

 

Fonte: Elaboração própria com dados da ANEEL (fevereiro de 2022). 

A Tabela 5 e a Figura 4 correspondem a matriz elétrica do estado da Bahia 

considerando todos os empreendimentos outorgados. 
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Tabela 5 – Matriz elétrica da Bahia - Empreendimentos outorgados. 

Tipo 
Quantidade de 

empreendimentos 

Potência 
Outorgada 

(kW) 
% 

EOL 390 11.325.105,

64 

45,01 

UHE 10 5.612.569,0

0 

22,31 

UTE 110 2.080.281,6

0 

8,27 

UFV 166 6.025.680,7

5 

23,95 

PCH 8 105.250,00 0,42 

CGH 19 13.475,08 0,05 

Total 703 25.162.362,

07 
 

Fonte: Elaboração própria com dados da ANEEL (2022). 

 

Figura 4 – Matriz elétrica da Bahia, empreendimentos outorgados. 

 

Fonte: Elaboração própria com dados da ANEEL (2022). 

A velocidade de vento considerada atraente para investidores do setor varia 

entre 5,5 m/s e 7,0 m/s. A Figura 5 ilustra como se dá a distribuição de ventos no Brasil 

e a Figura 6 no estado da Bahia, conforme sua velocidade, realçando o município de 

Campo Formoso. O amarelo mais intenso nos mapas indica velocidade do vento de 

6,5 m/s, já as cores avermelhadas e roxas indicam velocidades ainda maiores. 

  

EOL
45%

UHE
22%

UTE
8%

UFV
24%

PCH
1%

CGH
0%

EOL

UHE

UTE

UFV

PCH

CGH



35 
 

  

Figura 5 – Distribuição dos ventos no Brasil (Dados coletados a 50 metros de altura). 

 

 

Velocidade do vento (m/s) 

Fonte: Camargo-Schubert Engenheiros Associados (2013) 

Figura 6 – Distribuição dos ventos no estado da Bahia com ênfase no município de Campo Formoso, 
Bahia (Dados coletados a 100 metros de altura). 

 

Fonte: Camargo e Schubert Engenheiros Associados (2013). 

Em sequência, a Figura 7 corresponde ao mapa de relevo com a distribuição 

dos complexos eólicos no estado da Bahia.

Campo Formoso 
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Figura 7 – Distribuição dos parques eólicos no estado da Bahia. 

 

Fonte: Mapa elaborado por J. A. Peixoto Filho (2022) 
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O município de Campo Formoso, localizado na mesorregião geográfica centro 

norte do estado da Bahia (BAHIA, 2020), está numa das regiões do estado que possui 

elevado potencial de aproveitamento dos ventos para geração de eletricidade.  

A Tabela 6 apresenta os municípios com maior potência eólica comercializada 

no estado da Bahia. Os dados revelam que a participação do município de Campo 

Formoso ocupa, atualmente, o quarto lugar neste ranking. 

Tabela 6 – Relação dos 10 municípios com maior potência eólica comercializada. 

N Município 
Número 

de 
Usinas 

Potência 
(MW) 

1 Sento Sé 58 1.513 

2 Morro do Chapéu 33 1.142 

3 Caetité 36 888 

4 Campo Formoso 26 885 

5 Tucano 10 409 

6 Xique-Xique 12 399 

7 Igaporã 21 389 

8 Pindaí 22 348 

9 Gentio do Ouro 14 327 

10 Ourolândia 6 247 

 Outros 81 2.502 

 Total 319 9,049 

Fonte: ANEEL (2022). 

A Tabela 7 apresenta os dados referentes a capacidade instalada, número de 

parques eólicos e de aerogeradores do município de Campo Formoso, 

comparativamente à escala nacional, regional e estadual.  
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Tabela 7 – Comparação da Capacidade Instalada, número de parques eólicos e de aerogeradores no 
Brasil, na região Nordeste, no estado da Bahia e no município de Campo Formoso, BA. 

Abrangência Potência 
Instalada (GW) 

Número de 
Parques 

Número de 
Aerogeradores 

Brasil* 19 726 8.500 

Nordeste* 17 630 7.560 

Bahia* 5,27 201 2.261 

Campo Formoso** 0,885 26 312 

Fonte: Elaboração própria com dados da ABEEÓLICA (*) (2021b) e da 
ANEEL (**) (2022). 

De acordo com as informações contidas nas tabelas acima a potência eólica 

instalada no município de Campo Formoso representa 16,8 % da potência de todo o 

estado da Bahia e 4,7% da potência instalada brasileira. Só foram considerados nesta 

comparação os parques eólicos que estão em processo de operação. Assim que 

acionados, os parques eólicos em fase de implantação elevarão a potência instalada 

do município para 1,26 GW (24 % da potência baiana), e para 38 e 388 o número de 

parques eólicos e de aerogeradores, respectivamente. 

Também não foi computado na tabela acima um complexo eólico que conta 

com 122 aerogeradores distribuídos em 16 sub parques. Este empreendimento ainda 

não consta na relação da ANEEL pois está em processo de licenciamento ambiental 

pelo INEMA. A empresa, de nome “Parque Eólico Ventos da Boa Vista Ltda.”5, possui 

Licença Prévia para implantação desse complexo eólico, restando ainda as etapas 

para obtenção das Licenças de Instalação e de Operação para iniciar suas atividades. 

Os aerogeradores deste complexo serão distribuídos entre os municípios de Campo 

Formoso, Sento Sé e Umburanas e ampliarão a capacidade do estado em 488 MW 

de potência. 

Essas são algumas das constatações que indicam a dimensão do potencial 

eólico da Bahia e o interesse das empresas em realizar seu aproveitamento 

energético. Este potencial, a maior parte ainda ocioso, coloca diversos municípios das 

Serras do Sertão da Bahia, que também apresentam grande potencial gerador, no 

circuito de grandes conglomerados de empresas nacionais e internacionais. 

 

5 Portaria 20.191 de 05 de março de 2020, vinculado ao Processo 2018.001.005655/INEMA/LIC-05655, disponível 
na Plataforma SEIA pelo sítio < http://sistema.seia.ba.gov.br >. 

http://sistema.seia.ba.gov.br/
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 O PARADIGMA DAS ENERGIAS RENOVÁVEIS 

Em decorrência das anunciadas ameaças impostas pelo aumento da poluição 

ocasionada pela utilização de combustíveis fósseis e suas consequências (ONU, 

2015, 2021) somadas ao aumento pela demanda de energia (ARAÚJO, SILVA; 

RIBEIRO, 2020), países de todos os continentes vêm se mobilizando para incorporar 

as fontes renováveis em suas matrizes energéticas (TOLLEFSON, 2021; VAUGHAN, 

2021). 

Em função da crise energética que ocorreu em 2001 no Brasil e dos acordos 

internacionais para redução das emissões de gases de efeito estufa, a partir de 2004 

a exploração de outras fontes de energia, dentre elas a energia eólica, começou a ser 

incentivada pelo governo brasileiro (JUÁREZ et al., 2014). Segundo o autor, até início 

da década de 2001 mais de 90% da energia utilizada em território brasileiro provinha 

de usinas hidroelétricas, o restante tinha como origem, principalmente, as 

termoelétricas. 

De acordo com Amarante et al.  (2001), autores do documento denominado 

Atlas do Potencial Eólico Brasileiro, ou Atlas do Vento, o potencial de produção de 

energia eólica no Brasil é de 143 GW, sendo que a região Nordeste é a que concentra 

mais da metade desse potencial. De acordo com dados do Ministério de Minas e 

Energia (MME), analisados por Neri et al. (2019), as perspectivas para as energias 

renováveis no Brasil (inclusive eólica) apontam para uma participação futura de mais 

de 50% desse setor na matriz energética brasileira até 2026. 

Conforme a ABEEólica (janeiro de 2022a), atualmente o Brasil possui 777 

parques eólicos, com capacidade instalada de 21,03 GW sendo a energia eólica 

responsável por 10% de toda geração injetada no Sistema Interligado Nacional (SIN) 

em 2020, sendo que somente o Nordeste é responsável por mais de 60% desta 

geração (NERI et al., 2019). 

A elevação do consumo de energia pela população cada vez mais numerosa, 

aliado à cobrança mundial pela redução nas emissões se constitui numa excelente 

oportunidade de negócio para as empresas do setor com a exploração das fontes 

renováveis. 

O aumento da participação da energia eólica na matriz energética brasileira e 

mundial é acompanhado por investigações científicas sobre os impactos que esse tipo 
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de exploração ocasiona à flora e fauna, ao meio ambiente e às comunidades 

diretamente atingidas. 

De acordo com Dai et al. (2015), as principais questões ambientais 

relacionadas ao uso da turbina eólica incluem segurança da vida selvagem, 

perturbação do ecossistema, ruído, poluição visual, interferência eletromagnética e 

mudança climática local. Os autores consideram que pequenos problemas hoje 

podem causar efeitos desastrosos no futuro, quando a energia eólica se tornar uma 

das principais fontes de energia. 

Gorayeb et al. (2016), ao analisarem os efeitos socioambientais após dez anos 

da implantação e operação de um parque eólico ao lado de uma comunidade rural no 

Estado no Ceará, constataram vários problemas que nunca foram efetivamente 

solucionados pela empresa geradora ou pelo Estado, incluindo restrição do direito de 

ir e vir dos moradores, poluição sonora, alteração do aquífero, problemas de ordem 

psicológica, ausência de serviços públicos essenciais e geração de conflitos entre 

moradores. Mendes (2019), acrescenta o problema relacionado às estradas, ao 

trânsito frequente de veículos pesados por comunidades rurais, ocasionando poluição 

atmosférica, além do risco de atropelamento. 

De acordo com os autores supracitados, o caso analisado mostra a fragilidade 

do sistema de licenciamento desse tipo de empreendimento e a necessidade de um 

planejamento detalhado na implantação de parques eólicos, com atenção especial 

para as comunidades, antes da liberação da licença de localização. 

Segundo Ferreira et al. (2019) os pássaros representam um dos grupos 

biológicos mais afetados pelos parques eólicos, principalmente devido a acidentes por 

colisão e perda de habitat. A maioria das colisões, conforme os autores, ocorre 

durante os períodos de forrageamento, movimentos diários em direção aos locais 

noturnos ou durante movimentos de migração em maior escala. 

É notório que esse tipo de empreendimento afeta populações de vertebrados 

aéreos. Cabrera-Cruz et al. (2020), em estudo realizado durante 6 meses em parques 

eólicos do México, encontraram 75 carcaças de pássaros e 72 de morcegos devido a 

colisões com as pás dos aerogeradores numa região em que o número de turbinas 

aumentou de 98 para 1.500. 

Segundo Bernard et al. (2014), os estudos para melhor compreensão do 

potencial de geração de energia eólica em algumas regiões do Brasil não são 

acompanhados na mesma velocidade pelo conhecimento sobre as espécies silvestres 
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que habitam nesses lugares. Esta deficiência é extremamente perigosa pois ameaça 

diversas espécies ao desaparecimento. De acordo com os autores, na Chapada 

Diamantina, Estado da Bahia, região em que a implantação de diversos parques 

eólicos está em franco desenvolvimento, há indícios de que o real número de espécies 

de morcegos, vulneráveis a acidentes por colisão, ainda seja desconhecido e que não 

haja dados publicados sobre a mortalidade por colisão desses vertebrados. 

Bernard et al. (2014) indicam que 70% das áreas com maior potencial de 

geração de energia eólica no Brasil apresentam lacunas de dados para morcegos, 

com total falta de informações elementares sobre riqueza e ocorrência de espécies. 

Nessas áreas, enfatizam os autores, estão sendo construídos os maiores parques 

eólicos do Brasil. Para os autores a situação da Bahia e do Rio Grande do Sul 

suscitam especial preocupação. 

Morkuné et al. (2020) desenvolveram uma metodologia que permitiu levantar 

informações detalhadas acerca das espécies de vertebrados ameaçadas pelos 

aerogeradores em toda Lituânia, o que possibilitou a identificação precisa de territórios 

sensíveis ao desenvolvimento da energia eólica. De acordo com os pesquisadores, 

foram identificados conflitos em intensidades variadas entre o desenvolvimento de 

parques eólicos na Lituânia e a conservação da biodiversidade. 

Huesca-Pérez; Sheinbaum-Pardo e Köppel (2018) analisaram comunidades e 

povos indígenas atingidos por parques eólicos no Istmo de Tehuantepec, no México 

e detectaram conflitos entre essas populações e os governos federal e estadual e com 

as empresas geradoras. Os autores consideram que os conflitos se acumulam 

principalmente pela falta de controle do Estado para com as empresas. 

Observa-se, que assim como publicações realizadas em outros países 

(BERNARD ET AL., 2014; VALENÇA; BERNARD, 2015), os Estudos de Impacto 

Ambiental (EIA) foram insatisfatórios e incapazes de evitar erosão, poluição e 

assoreamento de rios e lagos, danos à flora e fauna e aos seres humanos. Além disso, 

o número crescente de parques eólicos comissionados na área nos últimos anos, com 

os respectivos efeitos cumulativos não foram avaliados adequadamente. 

 A JUSTIÇA ENERGÉTICA NA DESCARBONIZAÇÃO DA ENERGIA 

Com o avanço acelerado das energias renováveis, é premente refletir sobre 

novas maneiras de pensar e abordar os dilemas da energia no mundo, em particular 
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sobre como agem as empresas e o Estado no Norte e no Sul Globais6. Especialistas 

alegam que está em curso uma “divisão internacional da descarbonização” 

(KRAMARZ, PARK, JOHNSON, 2021). Nessa divisão, os países do Sul Global 

incorporam a postura colonial e os países do Norte Global, representados por suas 

transnacionais, adotam ações neocolonialistas. 

Araújo; Silva; Ribeiro (2020) chamam atenção para o fato de que tanto os 

problemas quanto as soluções relativas ao processo de descarbonização requerem 

metodologias capazes de articular múltiplas áreas do saber e, para além da 

multiplicidade de formações, também sejam capazes de envolver as diferentes 

camadas da sociedade e seus múltiplos agentes. Nesse diapasão, as autoras 

consideram que: 

As inovações tecnológicas não permitirão, por si só, ultrapassar o problema. 
Torna-se urgente analisar e compreender os conhecimentos, crenças e 
comportamentos à escala dos indivíduos, dos grupos e das comunidades 
para promover, através de metodologias participativas, a inovação social. 
Têm aqui importância central as Ciências Sociais e o seu acervo teórico, 
metodológico e de intervenção – habituadas a interrogar e analisar 
criticamente realidades em constante transformação e de elevada 
complexidade. Como tal, a descarbonização, imprescindível para atenuar o 
curso das alterações climáticas, não é meramente um processo físico-
químico ou tecnológico, mas depende dos valores e das práticas das 
sociedades presentes (ARAÚJO; SILVA; RIBEIRO, 2020, p. 8). 

Visto da perspectiva local, a forma como o processo de descarbonização vem 

sendo gerido proporciona vantagens assimétricas às empresas, normalmente com 

aval do Estado, e abala diretamente a qualidade de vida de diversas comunidades 

(GORAYEB, BRANNSTROM; MEIRELES, 2019; SOBREIRA, 2021a; b), assim como 

desestabiliza o equilíbrio ecossistêmico (BERNARD et al., 2014; NERI et al., 2019; 

VALENÇA; BERNARD, 2015). 

De acordo com Matsumura e Azevedo (2022)  emissões antrópicas de gases 

de efeito estufa (GEE) estão atreladas ao uso de combustíveis fósseis e processos 

industriais e têm relação íntima com os impactos cada vez mais frequentes e intensos 

 

6 Estas expressões são utilizadas pela sociologia política, cujos cientistas, como Boaventura de Souza Santos, 
consideram que existem basicamente dois mundos econômicos que cortam o globo, estes são o Norte Global e o 
Sul Global. Para Santos (2016) o conceito de Sul não aponta exclusivamente a uma geografia. É uma metáfora do 
sofrimento humano causado pelo capitalismo, pelo colonialismo e pelo patriarcado, e da resistência a essas formas 
de opressão. Para Odeh (2010) enquanto o Norte Global representa as sociedades economicamente 
desenvolvidas da Europa, América do Norte, Austrália, Israel, África do Sul, entre outros, o Sul Global representa 
os países economicamente atrasados da África, Índia, China, Brasil, México entre outros. Enquanto os países do 
Norte Global são ricos, tecnologicamente avançados, politicamente estáveis e envelhecem, já que suas 
sociedades tendem a um crescimento populacional zero, o oposto é o caso dos países do Sul Global. Enquanto 
os países do Sul Global têm base agrária, dependentes econômica e politicamente do Norte Global, o Norte Global 
continuou a dominar e dirigir o Sul global no comércio e na política internacional. 
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de fenômenos ligados às mudanças climáticas, como eventos extremos e alterações 

em regimes de chuvas7. Para os autores, a chamada descarbonização consiste na 

redução da dependência dos combustíveis fósseis emissores de GEE na matriz 

energética mundial em favor de fontes menos emissoras (notadamente as renováveis 

como solar e eólica) e tem tido e terá um papel chave na transição energética. 

Tanto a falta quanto o excesso de energia podem afetar negativamente a 

população. Ribas e Simões (2020) consideram que se a escassez de energia causa 

problemas socioambientais e de saúde pública, outros transtornos são ocasionados 

pelo uso de energia em excesso, como poluição (de solos, mares, recursos hídricos e 

atmosférica) e esgotamento de reservas. Os autores consideram que na medida em 

que o enfrentamento de condições sociais requer um aumento do consumo 

energético, questões como as mudanças climáticas demandam sua redução. 

Diante da assimetria constatada no processo de descarbonização energética, 

alguns autores vêm desenvolvendo o conceito de ‘justiça energética’ com o propósito 

de incorporar conceitos de justiça social ao sistema global de energia. Ribas e Simões 

(2020) afirmam que a expressão “justiça energética” emerge dos movimentos sociais 

e se deu a partir do questionamento e enfrentamento dos desequilíbrios da partilha de 

benefícios e encargos do sistema energético. 

Conforme os autores, a primeira menção ao tema foi feita pela ONG 

estadunidense Energy Justice Network, ainda atuante e foi incorporado às discussões 

científicas por Guruswamy (2010), que articulou justiça energética com 

desenvolvimento sustentável, mas foram Sovacool e Dworkin (2015), segundo Ribas 

e Simões (2020), os cientistas sociais que propuseram a justiça energética como 

conceito, ferramenta analítica e critério de tomada de decisão. 

No Brasil, segundo os mesmos autores, a justiça energética compõe a agenda 

dos movimentos sociais desde a década de 1970, destacando o Movimento dos 

Atingidos por Barragens (MAB), que ocupa lugar de destaque nacional e internacional 

(por meio da Via Campesina) no enfrentamento às usinas hidrelétricas. Em relação às 

investigações científicas brasileiras sobre justiça energética, os autores consideram 

que há uma quantidade significativa de publicações que fazem uso da expressão 

 

7 Tem sido cada mais vez mais comum a ocorrência de eventos extremos. Para citar exemplos recentes, desde 
final de 2021 a fevereiro de 2022 o Brasil testemunhou eventos deste tipo em diversos municípios da Bahia e de 
Minas Gerais, bem como no município de Franco da Rocha, estado de São Paulo e, mais recentemente, em 
Petrópolis, no Rio de Janeiro. Esses eventos resultaram em centenas de óbitos, pessoas desaparecidas, famílias 
desabrigadas e desalojadas, sem contar com os prejuízos públicos e privados (BARIFOUSE, 2022). 

https://epbr.com.br/a-crise-hidrica-e-a-transicao-energetica-por-emilio-matsumura/
https://epbr.com.br/a-crise-hidrica-e-a-transicao-energetica-por-emilio-matsumura/
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como conceito ou valor importante, mas não a elevam a uma posição analítica central. 

Também relatam que há investigações que abordam temas correlatos como pobreza 

energética e justiça ambiental. 

Para Sovacool e Dworkin (2015), o conceito de justiça energética pode ser uma 

ferramenta analítica para pesquisadores que se esforçam para entender como os 

valores são construídos ou marginalizados em sistemas de energia ou para resolver 

problemas de energia comuns. Esses autores consideram que 

À medida que esgotamos os recursos energéticos e temos que encontrar 
substitutos para eles, mudar nosso modo de vida ou fazer a transição para 
energias renováveis, o maior desafio será determinar como faremos essa 
transição e, mais especificamente, quem a fará e quem deve pagar por isso 
(SOVACOOL; DWORKIN, 2015, p. 437). 

De acordo com Sovacool et al. (2017), o conceito de justiça energética é 

definido como um sistema de energia global que distribui razoavelmente os benefícios 

e custos de serviços de energia, e aquele cuja tomada de decisão é representativa e 

imparcial. 

Para os autores, 

Os custos das mudanças climáticas recairão desproporcionalmente sobre os 
países mais fracos e menos desenvolvidos, bem como sobre os mais pobres 
nas nações desenvolvidas, enquanto qualquer benefício, se houver, 
provavelmente reverterá para os ricos e poderosos (SOVACOOL et al., 2017). 

Ribas e Simões (2020) consideram que a justiça energética surge como 

conceito e método de análise para a investigação de aspectos éticos e distributivos 

da energia e se apresenta como uma nova área do conhecimento que pesquisa a 

alocação desigual dos benefícios, impactos negativos e responsabilidades do sistema 

energético, frequentemente associada às injustiças raciais e sociais. 

Segundo Jenkins (2018), o conceito de justiça energética delimita o campo de 

estudo de uma abordagem mais ampla e abrangente promovida pela justiça ambiental 

e climática. Para o autor, a justiça energética se concentra em cada estágio de todo o 

sistema de energia oferecendo uma combinação das ciências sociais da energia 

(política) com sua contraparte das ciências naturais (sistemas). Esta abordagem, 

continua o autor, torna as questões de justiça e equidade compreensíveis para as 

pessoas pelo fato de que em cada estágio do sistema de energia - mineração de 

recursos ou produção de energia, por exemplo - a justiça energética pode se envolver 

com questões de justiça local, regional e nacional. 
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Para Sovacool (2021), a justiça energética envolve o direito coletivo de acesso 

aos serviços energéticos, independentemente da nacionalidade. O conceito permite 

compreender como os impactos ambientais e sociais negativos relacionados à energia 

são distribuídos no espaço e no tempo, incluindo abusos dos direitos humanos e o 

acesso que as comunidades desprivilegiadas têm, ou deveriam ter, às soluções 

desses problemas. 

Sovacool et al. (2017) considera que os custos com um dos ‘antídotos’ das 

mudanças climáticas: a descarbonização energética por meio da transição de fontes 

de energia utilizadoras de recursos fósseis para tecnologias supostamente limpas, 

tudo indica, também recairá sobre as populações mais vulneráveis. 

Frate et al. (2019); Leite; Brannstrom e Gorayeb (2022) entendem que a 

resistência ao processo de transição energética, em especial à implantação e 

operação de complexos eólicos, se deve às violações da justiça processual 

promovidas pelas empresas, normalmente com aval do estado. 

Sobre as consequências da transição energética, ou transição verde, 

enfatizando a adoção de tecnologias supostamente limpas, Ribas e Simões (2020) 

chamam atenção para a necessidade de justiça no processo de transição energética. 

Isto se deve ao fato de que o processo de descarbonização da energia não pode ser 

entendido como um fim em si mesmo. Também não pode ser conduzido de forma mal 

planejada o que pode ocasionar consequências drásticas em prejuízo a uma parte 

importante da população, notadamente a fração mais pobre e vulnerável. Os autores 

apontam alguns exemplos dessas consequências: 

Pode-se citar iniciativas como o desestímulo ao transporte rodoviário 
individual e a supressão da cadeia de geração a partir de fontes fósseis 
(fechando minas de carvão mineral e usinas termelétricas) que provocam 
desemprego em massa em comunidades vinculadas a estas indústrias há 
décadas. A transição justa, desta forma, investiga, dentre outros aspectos, 
técnicas de assistência direta e investimento em recapacitação de mão-de-
obra de forma a proporcionar um futuro mais próspero às distintas camadas 
sociais, diminuindo também a resistência à transição energética (RIBAS; 
SIMÕES, 2020, p.55). 

Analisando o processo de descarbonização de forma abrangente, desde a 

mineração de elementos necessários à fabricação de componentes para as 

tecnologias de geração, transmissão e armazenamento de energia, Kramarz; Park e 

Johnson (2021) consideram que a rápida implantação de tecnologias é vista como 

uma reconfiguração da pegada de carbono do mundo. Com essa estratégia, os países 

mais ricos e industrializados estão mudando os processos de extração, 
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processamento, aplicação e descarte para países cujas economias e populações são 

menos capazes de governar os ciclos de expansão e recessão, degradação ambiental 

e deslocamento. 

As autoras afirmam que as abordagens de custo-benefício que dominam as 

transações comerciais das energias renováveis se atêm a uma compreensão parcial 

do que está em jogo para comunidades locais e vulneráveis, bem como para as 

paisagens. A partir dessa constatação descrevem três tipos de deslocamentos globais 

ocasionados pela rápida expansão das energias renováveis no mundo: i. processos 

de desapropriação que deslocam populações e comunidades locais da terra e 

comprometem seus meios de subsistência por processos de expropriação e 

exploração de recursos; ii. poluição e degradação dos ecossistemas locais e globais 

nos pontos de extração, produção, transporte e descarte/reciclagem da cadeia de 

suprimentos de energia renovável; e iii. padrões sistêmicos de intercâmbio ambiental 

desigual que prendem as economias regionais e nacionais em dependências de 

desenvolvimento destrutivas de extração primária, expropriação de terras, corrupção 

das elites locais e descarte inseguro de resíduos tóxicos e perigosos. 

Pode-se afirmar que efeitos indesejáveis ocorrem quando se entendem que o 

processo de descarbonização da energia consiste num desafio meramente 

tecnológico ou se resume a uma opção de negócio, de um portfólio energético 

diversificado para investidores, como normalmente expressam a agência reguladora 

(ANEEL, 2022a) e a entidade representativa do setor privado (ABEEÓLICA, 2021a). 

Uma transição para um futuro de baixo carbono por meio das energias 

renováveis, de acordo com Kramarz; Park e Johnson (2021) deve examinar questões 

de equidade entre quem paga e quem se beneficia, caso contrário será continuamente 

ameaçada pelas populações ignoradas nesse processo de transição. As autoras 

alertam para o fato de que uma transição energética injusta, que fixa seu olhar 

analítico apenas nas unidades de carbono, não é apenas normativamente falha, mas 

efetivamente insustentável. 

Kramarz, Park e Johnson (2021) concluem que os esforços internacionais para 

promover a energia renovável estão reforçando os padrões de deslocamento que 

exacerbam a vulnerabilidade e a desigualdade entre e dentro dos Estados. 

Para as autoras, as implicações socioeconômicas, ambientais e políticas 

resultantes desses padrões são três: primeiro, elas reforçam uma concentração global 

de riqueza e poder que mina a capacidade das economias extrativistas de se 
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diversificarem em formas de produção econômica que agreguem valor aos seus 

sistemas produtivos; segundo, entrincheiram as elites locais, nacionais e 

internacionais, perpetuando ainda mais os processos de desapropriação, degradação 

e formas mais generalizadas de conflito e corrupção e; terceiro, reforçam uma 

economia política global que transfere as formas mais sujas e prejudiciais de extração, 

processamento, aplicação e descarte para países e regiões cujos sistemas 

energéticos são altamente dependentes de combustíveis fósseis e cujos governos são 

menos capazes de regular os impactos ambientais de lixo tóxico. Tais condições, de 

acordo com as autoras cria efetivamente uma “divisão de descarbonização” entre 

aqueles que se beneficiam das energias renováveis e aqueles que são prejudicados. 

Na medida em que a legislação que regula este tipo de empreendimento é 

flexibilizada em favor das empresas que investem no setor, materializam-se as 

violações contra as comunidades locais. Nesse sentido, faz-se necessário 

compreender as normas federais e estaduais, em particular aquelas que disciplinam 

o licenciamento ambiental de empreendimentos eólicos. 

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE EMPREENDIMENTOS EÓLICOS 

O Licenciamento ambiental consiste em um dos instrumentos da Lei 6.938 de 

31 de agosto de 1981, a Política Nacional de Meio Ambiente (BRASIL, 1981). 

Conforme a Resolução CONAMA 237 de 19 de dezembro de 1997 (CONAMA, 1997), 

licenciamento ambiental é definido como: 

O procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente 
licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de 
empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, 
consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob 
qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as 
disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso 
(CONAMA, 1997) 

Já Licença Ambiental é definida pela mesma Resolução CONAMA como: 

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. 
(CONAMA, 1997) 
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Para Granziera (2009), o licenciamento ambiental decorre do exercício do 

poder de polícia, é fundamentado nos princípios da prevenção e da supremacia do 

interesse público sobre o particular e constitui num mecanismo de controle e restrição 

da atividade humana, tendo por fundamento impedir que esta venha a ser danosa ao 

meio ambiente. A autora complementa que 

Se a atividade estiver em desacordo com as normas, critérios, padrões e 
princípios da legislação ambiental, presume-se que aquela seja contrária ao 
interesse público e que, portanto, não poderá ser licenciada, já que o 
interesse público se sobrepõe ao particular (GRANZIERA, 2009, p. 293). 

Segundo Almeida (2020), o rito do licenciamento se dá por meio da análise de 

processo para emissão da Licença Ambiental feita pelo corpo técnico do órgão 

executor da Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA) (BRASIL, 1981) e em cada 

estado da federação, como o que ocorre na Bahia, pelo Instituto do Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos (INEMA), ou mesmo por um município delegado por este. 

A Resolução CONAMA 237 determina que a 

Licença ambiental para empreendimentos e atividades consideradas efetiva 
ou potencialmente causadoras de significativa degradação do meio 
dependerá de prévio estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de 
impacto sobre o meio ambiente (EIA/RIMA), ao qual dar-se-á publicidade, 
garantida a realização de audiências públicas, quando couber, de acordo com 
a regulamentação (CONAMA, 1987). 

De acordo com a Lei estadual 10.431 de 20 de dezembro de 2006 (Bahia, 2006) 

o INEMA é o órgão executor da Política Estadual de Meio Ambiente e de Proteção à 

Biodiversidade e da Política Estadual de Recursos Hídricos. Conforme a mesma lei o 

órgão é integrante do Sistema Estadual do Meio Ambiente (SISEMA), e tem por 

objetivo promover, integrar e implementar a gestão, a conservação, a preservação e 

a defesa do meio ambiente no âmbito da política de desenvolvimento do estado. 

A Resolução CONAMA 462 de 24 de julho de 2014 (CONAMA, 2014), que 

estabelece procedimentos para o licenciamento ambiental de empreendimentos de 

geração de energia elétrica a partir de fonte eólica em superfície terrestre e dá outras 

providências, reconhece o baixo potencial poluidor e o papel imprescindível dessa 

fonte de energia na transição para uma matriz energética nacional mais limpa aliada 

à expansão de oferta de fontes alternativas renováveis. Essa resolução determina que 

caberá ao órgão licenciador o enquadramento quanto ao impacto ambiental dos 

empreendimentos de geração de energia eólica, considerando o porte, a localização 

e o baixo potencial poluidor da atividade (CONAMA, 2014). 



49 
 

  

Mas, seguindo o princípio da prevenção, a resolução define uma relação de 

situações em que o empreendimento eólico deixa de ser considerado de baixo 

impacto ambiental, independentemente de seu porte, passando a ser exigida a 

apresentação de Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental 

(EIA/RIMA), além da obrigatoriedade da realização de audiências públicas para sua 

implantação. 

Dentre as situações previstas na referida resolução, destacam-se aquelas em 

que o projeto se encontra “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”8 (CONAMA, 2014). 

A Resolução CONAMA 462 também exige apresentação de EIA/RIMA quando 

o projeto eólico estiver localizado “em áreas de ocorrência de espécies ameaçadas 

de extinção e áreas de endemismo restrito” (CONAMA, 2014). 

É importante descrever o que a legislação brasileira determina em relação à 

necessidade de realização de audiências públicas nos processos de licenciamento 

ambiental bem como sua importância, podendo ser elemento determinante para a 

concessão ou não da licença ambiental. A Resolução CONAMA 9 de 03 de dezembro 

de 1987 (CONAMA, 1987), que trata especificamente dessa matéria, determina que a 

audiência pública seja realizada sempre que se julgar necessário, ou quando for 

solicitado por entidade civil, pelo Ministério Público, ou por 50 (cinquenta) ou mais 

cidadãos. 

A referida resolução determina que “no caso de haver solicitação de audiência 

pública e na hipótese do Órgão Estadual não realizá-la, a licença concedida não terá 

validade”. Determina também que “deverá ocorrer em local acessível aos 

interessados”, podendo “haver mais de uma audiência pública sobre o mesmo projeto 

de respectivo Relatório de Impacto Ambiental – RIMA” a depender da localização 

geográfica dos solicitantes, e da complexidade do tema. 

Finalizada a audiência pública, a ata e seus anexos “servirão de base, 

juntamente com o RIMA, para a análise e parecer final do licenciador quanto à 

aprovação ou não do projeto” (CONAMA, 1987). 

 

8 Documento emitido pelo Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Aves Silvestres (CEMAVE) vinculado 
ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio, última atualização em 2020. 
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A Resolução CEPRAM n° 4.180 de 29 de abril de 2011 (CEPRAM, 2011), que 

trata do licenciamento ambiental de empreendimentos de geração de energia elétrica 

a partir de fonte eólica no estado da Bahia, considera que, por se tratar de 

empreendimentos de geração de energia elétrica a partir de fonte de energia 

renovável não se aplica, em princípio, a exigência de realização de EIA/RIMA. No 

entanto, o texto dessa resolução ressalta que os empreendimentos que forem 

passíveis de causar significativa degradação do meio ambiente estarão obrigados à 

realização de EIA/RIMA. 

A referida Resolução CEPRAM estabelece o tipo de licença ambiental para os 

diferentes portes de parques eólicos, definidos a partir do número de aerogeradores, 

conforme se observa na Tabela 8: 

Tabela 8 – Porte dos Parques eólicos e tipo de licença ambiental relacionada. 

Porte dos 
Parques 
Eólicos 

N° 
Aerogeradores 

Tipo de Licença 

Micro até 15 
LS 

Pequeno  de 15 a 30 

Médio de 30 a 60 

LL; LI; LO; LA Grande de 60 a 120 

Excepcional mais que 120 

LS – Licença Simplificada; LL – Licença de Localização; LI – Licença de Instalação; 
LO – Licença de Operação; LA – Licença de Ampliação. 

Fonte: Resolução CEPRAM 4.180 de 29 de abril de 2011 (CEPRAM, 2011). 

É importante esclarecer que quando se trata de licença simplificada, nos casos 

de empreendimentos de micro ou pequeno porte, os estudos exigidos no processo de 

licenciamento são também simplificados. Permite-se, por exemplo, consulta a fontes 

secundárias, sem obrigatoriedade de realização de levantamentos de campo, o que 

seria exigido caso o empreendimento assumisse o porte médio, grande ou 

excepcional. Em outras palavras, quando um empreendimento de porte médio, grande 

ou excepcional é fracionado, os estudos simplificados feitos para fundamentar o 

licenciamento ambiental de suas frações não alcançam a profundidade dos estudos 

necessários para subsidiar o licenciamento do empreendimento inteiro. Perde a 

biodiversidade, perde a sociedade. 
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A Resolução CEPRAM 4.180 determina que empreendimentos de médio, 

grande ou excepcional porte devem seguir o trâmite administrativo para seu 

licenciamento, passando pelas Licenças de Localização (LL), Instalação (LI), 

Operação (LO) e, se necessário, de Alteração (LA). Ou seja, para obtenção da Licença 

Ambiental, de acordo com a legislação estadual, esse porte de empreendimento 

depende da realização de EIA/RIMA (Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de 

Impacto Ambiental) e, consequentemente, da realização de audiências públicas. 

Em razão das exigências legais que cumprem papel protetivo ao meio ambiente 

e à população de modo geral, é comum que ocorra por parte das empresas 

interessadas o fracionamento de empreendimentos maiores. Isto ocorre pelo fato de 

que o processo de licenciamento de empreendimentos maiores é mais demorado e 

oneroso para o empreendedor, comparativamente ao licenciamento de 

empreendimentos menores. Por esse motivo, o Decreto estadual 14.024 de 06 de 

junho de 2012 (BAHIA, 2012), que regulamenta a Política Estadual de Meio Ambiente 

(PEMA), determina que “não será admitido o fracionamento de empreendimentos ou 

atividades para fins de enquadramento em classes menores, devendo o órgão 

ambiental competente adotar medidas para coibir tais iniciativas” (BAHIA, 2012). 

Mas, mesmo que o fracionamento de empreendimentos de porte excepcional 

passasse desapercebido, o que é improvável, ainda assim há um empenho em se 

garantir segurança no processo de licenciamento ambiental nos casos em que mais 

de um empreendimento de menor porte for instalado numa mesma região. Esse 

cuidado ocorre em razão dos efeitos cumulativos e sinérgicos ocasionados pela 

proximidade desses empreendimentos. A Resolução CONAMA 01 de 23 de janeiro 

de 1986 determina que: 

Art. 6° O estudo de impacto ambiental desenvolverá, no mínimo, as seguintes 
atividades técnicas: [...] 

II - Análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas, através 
de identificação, previsão da magnitude e interpretação da importância dos 
prováveis impactos relevantes, discriminando: os impactos positivos e 
negativos (benéficos e adversos), diretos e indiretos, imediatos e a médio e 
longo prazos, temporários e permanentes; seu grau de reversibilidade; suas 
propriedades cumulativas e sinérgicas; a distribuição dos ônus e 
benefícios sociais (CONAMA, 1986, grifo nosso). 

Já a Resolução CONAMA 462/2014 (CONAMA, 2014), em seu artigo 14, define 

que: 



52 
 

  

§ 1º O licenciamento em separado de parques de um mesmo complexo 
deverá considerar o impacto ambiental de todo o complexo para fins de 
aplicação da presente resolução. 

§ 2º O pedido de licença ambiental para implantação de novos 
empreendimentos eólicos, nos quais haja sobreposição da área de influência 
destes com a área de influência de parques ou complexos existentes, 
licenciados ou em processo de licenciamento, ensejará a obrigação de 
elaboração de avaliação dos impactos cumulativos e sinérgicos do conjunto 
de parques ou complexos (CONAMA, 2014). 

Segundo MPF (2004) a avaliação de impactos ambientais, se corretamente 

realizada: 

poderá revelar um efeito cumulativo ou sinérgico negativo de maior 
proporção, devido à operação dos demais “subprojetos” previstos, ou de 
outros projetos semelhantes – os quais geram as mesmas alterações 
ambientais –, ou ainda devido à superposição de projetos ou ações distintas 
na mesma área ou região, cujas consequências geralmente não são 
percebidas no curto prazo, exigindo um olhar mais atento (MPF, 2004, p. 34). 

Os efeitos cumulativos e sinérgicos de ações distintas na mesma área é um 

fator particularmente importante nas serras do sertão da Bahia pelo fato de que 

concorrem, muitas vezes pelo mesmo espaço, empreendimentos minerários 

(clandestinos ou não) com agricultura irrigada, abertura de poços, incêndios florestais 

e, mais recentemente, geração de energia elétrica pela implantação de complexos 

eólicos (MARQUES, ANTONINO; MONTALVÃO, 2021; MARQUES; WAGNER, 

2021). 

Esses efeitos, conforme MPF (2004), podem se revelar de formas variadas, 

como escassez e/ou poluição de recursos hídricos, perda do potencial agrícola de 

terras, mortandade local de peixes, extinção de espécies a longo prazo, surtos de 

doenças ou pragas agrícolas. Os autores também orientam que uma avaliação de 

efeitos ambientais deve considerar a cumulatividade e a sinergia dos impactos, uma 

vez que: 

A associação de várias intervenções pode agravar ou mesmo gerar 
problemas sociais que, de outro modo, não ocorreriam. A conjunção de 
projetos de desenvolvimento que alteram, um após outro, ou ao mesmo 
tempo, modos de vida locais, pode intensificar sofrimentos e perdas, 
inviabilizar esforços de adaptação e recuperação familiares, coletivos, gerar 
ou acirrar conflitos diversos (MPF, 2004, p. 34). 

Nazir et al. (2020) indicam que muitos dos impactos causados por 

aerogeradores são cumulativos e seus impactos ecológicos podem interagir em 

comportamentos e locais complexos associados à erosão da terra, desmatamento e 

vários distúrbios à saúde humana em instalações de energia eólica. Para os autores, 
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devido a essas complexidades um desafio urgente a ser tratado pela ciência seria o 

de avaliar o impacto ecológico do desenvolvimento da energia eólica. 

Valença e Bernard (2015) afirmam que as agências ambientais não podem 

ignorar que os efeitos cumulativos de um número menor de turbinas em uma série de 

parques adjacentes ou próximos podem causar, na prática, um efeito maior do que o 

descrito em um relatório simplificado. 
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3 METODOLOGIA 

A presente pesquisa tem caráter descritivo e foi realizada numa perspectiva 

qualitativa com o objetivo de avaliar o licenciamento ambiental de empreendimentos 

eólicos instalados nas serras do sertão norte do estado da Bahia. 

Sob o ponto de vista ético, compete apontar que a pesquisa não envolveu 

consulta ou exposição direta ou indireta a seres humanos, tampouco faz uso de 

animais. A metodologia utilizada é exclusivamente com base na análise de 

documentos disponíveis em plataformas públicas do estado da Bahia. 

O percurso metodológico escolhido se alicerça na pesquisa documental que 

visa fundamentar a análise retrospectiva do processo de licenciamento ambiental de 

empreendimentos eólicos. No decorrer desse percurso as descobertas foram 

sistematizadas e analisadas de forma organizada e simultânea, impulsionando novas 

incursões e refletindo numa aproximação sistemática e gradativa em direção a uma 

compreensão cada vez mais profunda do fenômeno em análise. O percurso 

metodológico é descrito a seguir. 

 COLETA E PRÉ-ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES 

3.1.1 Pesquisa Bibliográfica 

A pesquisa bibliográfica, de acordo com Gonsalves (2001), caracteriza-se pela 

identificação e análise dos dados escritos em livros, artigos em periódicos, dentre 

outros. Sua finalidade é proporcionar ao investigador o contato necessário com o que 

já se produziu a respeito do tema de pesquisa. 

Conforme a autora, a pesquisa bibliográfica é muito semelhante à pesquisa 

documental, diferindo desta conforme a natureza das fontes: enquanto a pesquisa 

bibliográfica se vale das publicações de autores sobre um determinado assunto, a 

pesquisa documental vale-se de materiais que ainda não passaram por um processo 

analítico, ou então, ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da 

pesquisa. 

Segundo Marconi e Lakatos (2003), a pesquisa bibliográfica é parte obrigatória 

de toda investigação científica. Se constitui num processo organizado que, se 

conduzido de forma sistemática, qualifica os resultados da pesquisa. 
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As autoras dividem a pesquisa bibliográfica em oito fases distintas, sendo elas: 

i. a escolha do tema; ii. elaboração do plano de trabalho; iii. Identificação; iv. 

localização; v. compilação; vi. fichamento; vii. análise e interpretação; viii. redação. 

O percurso metodológico que resultou na presente pesquisa foi iniciado com a 

busca de publicações científicas disponíveis em periódicos nacionais e internacionais. 

Foram consultadas as bases de dados científicos como Scopus, Science Direct, Web 

of Science e Google Academics. As publicações selecionadas foram lidas, fichadas, 

analisadas e interpretadas, conforme orientam Marconi e Lakatos (2003). 

A pesquisa bibliográfica também visa cotejar aspectos conceituais necessários 

à fundamentação teórica do trabalho. A base conceitual escolhida para fundamentar 

esse trabalho se concentra na categoria teórica analítica ‘justiça energética’. 

São entendidas como categorias analíticas os conceitos e princípios extraídos 

da literatura científica e que oferecem ao pesquisador as bases teóricas necessárias 

para analisar as fontes consultadas, sejam elas fontes secundárias, como é o caso 

dessa pesquisa, cuja fonte de informação está restrita exclusivamente a documentos, 

ou primárias, quando a estratégia de pesquisa envolve o uso de entrevistas 

semiestruturadas ou questionários, por exemplo. 

A categoria analítica ‘justiça energética’ vem sendo desenvolvida por cientistas 

sociais, tendo como referência principal Benjamin K. Sovacool e Michael H. Dworkin 

que estruturaram esse conceito a partir de 2015. 

A escolha dessa categoria se justifica por sua articulação com o objetivo da 

presente pesquisa que busca avaliar se a implementação de projetos relacionados à 

geração ou transmissão de energia respeita os trâmites legais e garante a proteção 

aos direitos humanos e o controle de externalidades evitáveis que fatalmente recaem 

sobre as populações vulneráveis e marginalizadas. 

3.1.2 Pesquisa Documental 

A análise documental foi realizada em duas bases de dados: uma delas foi o 

acervo disponível numa plataforma pública denominada Sistema Estadual de 

Informações Ambientais e de Recursos do estado da Bahia (SEIA); a outra base é 

composta por Inquéritos Civis (IC) instaurados pela Promotoria de Justiça 

Especializada em Meio Ambiente de âmbito regional com sede em Jacobina, estado 

da Bahia. 
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A documentação disponível na plataforma SEIA é composta por documentos 

técnicos que instruem processos de licenciamento ambiental feitos pelo INEMA. Parte 

desses documentos são elaborados e apresentados pelas empresas que pleiteiam a 

licença ambiental junto ao órgão estadual. Dentre esses documentos constam 

projetos, relatórios, estudos, plantas, mapas, inventários florestais, além de pareceres 

técnicos, portarias, licenças ambientais, elaborados pelo próprio órgão licenciador. 

Os IC são compostos, em parte, pelos mesmos documentos encontrados na 

plataforma SEIA. Mas além desses constam documentos confeccionados pelo (ou a 

pedido do) próprio Ministério Público, como laudos periciais e termos de ajuste de 

conduta, cuja finalidade é instruir as investigações feitas por este órgão. 

O que garante o acesso a documentos públicos, como é o caso dos IC e da 

documentação disponível no SEIA, é a lei federal nº 12.527, de 18 de novembro de 

2011 (BRASIL, 2011). De acordo com o Portal da Transparência do Ministério Público 

do Estado da Bahia (MPBA, [s.d.]), esta lei tem como objetivo regulamentar o direito 

constitucional de acesso às informações públicas aos cidadãos. Seus dispositivos são 

aplicáveis aos poderes executivo, legislativo, incluindo os tribunais de contas, 

judiciário e ao Ministério Público da União, estados, distrito federal e municípios. 

Segundo Brasil (2011) qualquer interessado pode apresentar pedido de acesso 

a informações aos órgãos e entidades referidos, por qualquer meio legítimo, devendo 

conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida. 

A partir da análise do acervo documental, novas fontes de informação e 

possibilidades de aprofundamento científico foram emergindo. Umas dessas fontes, 

não previstas originalmente no escopo do trabalho, são os dados georreferenciados 

da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANNEL), que teve importância decisiva nas 

análises. Com esses dados foi possível identificar a localização dos empreendimentos 

e informações técnicas sobre os projetos eólicos. 

Para além das fontes de informação disponíveis em plataformas oficiais, a 

pesquisa também contou com o apoio dos membros do Movimento Internacional 

Salve as Serras, organização composta por cientistas, representantes de instituições 

de composição mista, como os comitês de bacia hidrográfica e conselhos municipais 

e estadual de meio ambiente, e fóruns sociais e políticos. 

Portanto, com o auxílio dessa organização de base social, diversos 

documentos foram disponibilizados, como, por exemplo, denúncias, registros 

fotográficos, vídeos, minutas de contrato de arrendamento de terra. 
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O acervo documental foi cotejado a partir do método de pesquisa documental. 

Para Calado e Ferreira (2005), a análise de documentos implica em um conjunto de 

transformações, operações e verificações realizadas por meio de documentos e tem 

a finalidade de lhes atribuir um significado relevante em relação a um problema de 

investigação. 

De acordo com Sá-Silva, De Almeida e Guindani (2009), o uso de documentos 

na investigação científica é apresentado de diferentes formas, como ‘pesquisa 

documental’, ‘método documental’, ‘técnica documental’ e ‘análise documental’. 

Independente do título o método propõe-se a produzir ou reelaborar conhecimentos e 

criar novas formas de compreender os fenômenos. Para os autores, o investigador 

deve interpretar os fenômenos, sintetizar as informações, determinar tendências e, na 

medida do possível, fazer a inferência. 

Bardin (2002) considera a análise documental uma forma de tratamento da 

informação contida nos documentos acumulados, e entende que o objetivo do método 

é: 

Dar forma conveniente e representar de outro modo essa informação, por 
intermédio de procedimentos de transformação. O propósito a atingir é o 
armazenamento sob uma forma variável e a facilitação do acesso ao 
observador, de tal forma que obtenha o máximo de informação (aspecto 
quantitativo) com o máximo de pertinência (aspecto qualitativo) (BARDIN, 
2002, p. 45 e 46). 

May (2004) utiliza o termo ‘pesquisa documental’ e considera que o referido 

método permite: 

Fazer comparações entre as interpretações dos eventos feitas pelo 
observador e aquelas registradas nos documentos relacionados aos 
mesmos. Ao mesmo tempo, essas fontes podem ser utilizadas por seu 
próprio mérito. Elas podem nos dizer muitas coisas sobre a maneira na qual 
os eventos são construídos, as justificativas empregadas, assim como 
fornecer materiais sobre os quais basear investigações mais aprofundadas 
(MAY, 2004, p. 205). 

Já Calado e Ferreira (2005) afirmam que a análise documental é constituída 

por uma etapa de recolha de documentos e uma etapa de análise, como a análise de 

conteúdo. As autoras afirmam, ainda, que a análise de documentos permite evitar o 

recurso abusivo às sondagens e a consulta aos informantes, no âmbito dos trabalhos 

de campo e, por consequência, pode reduzir o custo da pesquisa. 

Segundo Bardin (2002), a base da investigação da análise documental são os 

documentos, diferente da análise de conteúdo que se debruça sobre os possíveis 

significados comunicados durante a transmissão das mensagens. Para a autora, o 



58 
 

  

objetivo da análise documental é a representação condensada da informação, para 

consulta e armazenagem. 

O instrumental metodológico que norteia a pesquisa documental, de acordo 

com May (2004), está em pleno processo de mudança. Para o autor, esse caráter 

dinâmico da pesquisa documental se manifesta conforme mais pesquisadores utilizam 

documentos devido a crescente disponibilidade de dados nas sociedades modernas, 

particularmente por meio da internet. 

Para exemplificar essa mudança relatada por May (2004), com o advento da 

internet os diversos órgãos que representam os três poderes e os Ministérios Públicos 

vêm convertendo gradativamente os processos físicos (impressos) em arquivos 

digitais. 

Em relação à ciência, uma das implicações é possibilitar a realização de 

pesquisas de forma remota, o que, indiscutivelmente, resulta em economia de 

recursos para seu desenvolvimento. Além disso, permite que determinadas pesquisas 

se desenvolvam mesmo em condições adversas, como a que o mundo experimenta 

atualmente em razão da pandemia pelo novo Corona vírus. 

Foi justamente esta característica do método documental que permitiu o acesso 

a centenas de arquivos públicos que puderam ser analisados à exaustão sem que o 

pesquisador desse trabalho precisasse se deslocar da região metropolitana de São 

Paulo para os municípios baianos de Salvador e Jacobina, onde estão situadas as 

instituições que produzem e gerenciam as informações consultadas. 

3.1.3 Acervo documental consultado 

Durante a pesquisa aos processos de licenciamento ambiental dos complexos 

eólicos na plataforma SEIA foi necessário compreender a distribuição espacial desses 

empreendimentos. 

Para tanto, utilizou-se os dados georreferenciados nacionais dos 

empreendimentos comerciais de geração de energia, disponíveis para visualização 

online e para download em formato shape ou em KML no site da ANEEL, órgão que 

regula o sistema elétrico nacional (ANEEL, 2022b). Os arquivos em formato KML 

podem ser acessados sobre as imagens de satélite no Google Earth Pro®, aplicativo 

disponível gratuitamente para download. 

Em posse da razão social das empresas proprietárias, o trabalho de 

investigação, passou a se concentrar na plataforma SEIA (INEMA, 2022a). A 
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plataforma permite que o usuário se cadastre para que tenha acesso não só aos 

processos concluídos de empreendimentos licenciados, como também aqueles que 

ainda se encontram em análise técnica pelo INEMA. A Figura 8 consiste na foto da 

página inicial do site. 

Figura 8 – Foto da página inicial do Sistema Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEIA). 

Fonte: INEMA (2022a). 

Seguindo pela opção “consulta pública”, em ambiente logado, o usuário 

preenche os campos para obter as informações acerca dos empreendimentos 

desejados, como pode ser observado na Figura 9. A presente pesquisa teve como 

objetivo analisar todos os processos de licenciamento ambiental de empreendimentos 

eólicos outorgados pela ANEEL ou em processo de licenciamento ambiental pelo 

INEMA tendo como delimitação o município de Campo Formoso. 

Para tanto, o campo “localidade” foi preenchido com o nome do município e, no 

campo “Nome do empreendimento” e “Nome/Razão social/Nome fantasia” foram 

utilizadas as informações obtidas com as bases de dados da ANEEL. 
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Figura 9 – Sítio de consulta pública em ambiente logado do Sistema Estadual do Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos (SEIA) identificando as opções de consulta. 

 

Fonte: INEMA (2022a). 

Por meio desses procedimentos é possível acessar o acervo de documentos 

que compõe cada processo de licenciamento ambiental em análise ou concluído pelo 

INEMA. No âmbito da presente pesquisa foram recuperados cerca de 250 arquivos, 

totalizando mais de 3 Giga bytes de informação da referida plataforma. 

De forma complementar foi acessada outra plataforma do estado da Bahia 

(INEMA, 2022b) onde permanecem hospedados, para acesso público, os Estudos e 

os Relatórios de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) de empreendimentos das mais 

variadas modalidades, incluindo complexos eólicos (Figura 10).   
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Figura 10 – Sítio onde estão hospedados os EIA/RIMAs de empreendimentos licenciados pelo INEMA, 
Bahia. 

 

Fonte: INEMA (2022b) 

Os documentos disponibilizados pelo Ministério Público da Bahia, por sua vez, 

compõem cinco Inquéritos Civis (IC), com total de 13.336 (treze mil, trezentos e trinta 

e seis) páginas distribuídas nos IC: 702.9.119382.2020, com 6.024 páginas, 

702.0.247350.2013, com 3.282 páginas, 702.9.134379.2020, com 1056 páginas, 

702.9.108939.2020, com 2.528 páginas, 702.9.129295.2020, com 447 páginas. Esses 

IC’ foram disponibilizados ao doutorando mediante solicitação por correio eletrônico à 

Promotoria Especializada em Meio Ambiente de âmbito regional sediada em Jacobina, 

Bahia. 

A análise da relação entre as empresas e as comunidades locais foi feita com 

base no relato de lideranças comunitárias registrados em atas a partir de debates 

públicos online realizados em 2021, como a Audiência Pública da Frente Parlamentar 

Ambientalista da Bahia9, a I Reunião Extraordinária do Fórum Baiano de Mudanças 

 

9 Evento online realizado em 27 de julho de 2021 e disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=yqXLTf_WjXo&list=PLfLoDGWjqDPB6nGSSFdai_N8Lem0PVZ-S&index=3  

https://www.youtube.com/watch?v=yqXLTf_WjXo&list=PLfLoDGWjqDPB6nGSSFdai_N8Lem0PVZ-S&index=3
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Climáticas10 e o I Encontro Socioambiental do Território da Chapada Diamantina11. 

Além desses documentos, foi usado como base para as análises desta subseção uma 

minuta de contrato de concessão de uso de imóvel da empresa Quinto Energy Ltda., 

juntamente com 21 contratos de arrendamento de imóvel firmados entre maio de 2011 

e julho de 2021 entre proprietários / posseiros e as empresas Casa dos Ventos 

Energias Renováveis S.A. e Ventos de São Cristóvão Energias Renováveis S.A. 

disponíveis no IC 702.9.119382.2020 instaurado pelo Ministério Público da Bahia. 

Também foram analisadas dezenas de matrículas de imóveis onde estão 

averbados outros contratos de arrendamento e de compra e venda de terrenos para 

implantação de parques eólicos que constam no IC 702.9.119382.2020. 

No decorrer das análises dos documentos algumas empresas chamam 

atenção, tanto pela frequência de citações nos IC quanto pelo porte e abrangência, o 

que direcionou a investigação para a página dessas empresas na internet, obtendo 

assim outros documentos, como EIA/RIMA não disponibilizados nas plataformas 

oficiais, além de informações técnicas e comerciais das empresas. 

Devido à proeminência da energia eólica e ao avanço acelerado de 

empreendimentos deste setor no Brasil e no mundo, mas, particularmente, sobre as 

serras baianas, muitas peças jornalísticas têm sido publicadas recentemente, seja 

pelos meios de comunicação em massa ou pelos meios de comunicação locais e 

regionais, produzidos por organizações da sociedade civil (associações, sindicatos, 

organizações não governamentais), por parlamentares e organizações de 

composição mista, como Comitês de Bacia Hidrográfica do Rio Itapicuru (CBHI), 

Conselhos Municipais ou Estadual e Fóruns, por exemplo. A organização e análise 

desse acervo são incluídas nas ações para subsidiar a presente pesquisa. 

3.1.4 Pesquisa descritiva 

Segundo Gil (1994), as pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno ou o 

estabelecimento de relações entre as variáveis. São inúmeros os estudos que podem 

 

10 Evento online realizado em 21 de julho de 2021, cujo relatório está disponível em 
http://www.meioambiente.ba.gov.br/2021/07/12215/Forum-discute-impactos-socioambientais-das-usinas-eolicas-
na-Bahia.html  
11 Evento online realizado em 05 de junho de 2021 cuja divulgação pode ser acessada pelo link   
https://jornaldachapada.com.br/2021/06/04/chapada-encontro-online-amplia-debates-sobre-questoes-
socioambientais-da-regiao-chapadeira/  

http://www.meioambiente.ba.gov.br/2021/07/12215/Forum-discute-impactos-socioambientais-das-usinas-eolicas-na-Bahia.html
http://www.meioambiente.ba.gov.br/2021/07/12215/Forum-discute-impactos-socioambientais-das-usinas-eolicas-na-Bahia.html
https://jornaldachapada.com.br/2021/06/04/chapada-encontro-online-amplia-debates-sobre-questoes-socioambientais-da-regiao-chapadeira/
https://jornaldachapada.com.br/2021/06/04/chapada-encontro-online-amplia-debates-sobre-questoes-socioambientais-da-regiao-chapadeira/
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ser classificados sob esse título e uma de suas características mais significativas é a 

utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados. 

Segundo Gil (1994), a pesquisa descritiva tem como objetivo descrever as 

características de determinada população ou fenômeno e também estabelecer 

relações entre variáveis. De acordo com o autor, diversas são as possibilidades de 

uso desse tipo de pesquisa, salientando-se o estudo do nível de atendimento dos 

órgãos públicos a uma comunidade. 

Inclui-se como possibilidade as pesquisas que têm por objetivo levantar 

opiniões, atitudes e crenças de uma população, além daquelas que visam descobrir a 

existência de associações entre variáveis, sendo que algumas pesquisas desse tipo 

buscam determinar a natureza dessas associações. 

Segundo Triviños (1987) a pesquisa descritiva visa descrever os fatos e 

fenômenos de determinada realidade. O autor cita como exemplos de pesquisas 

descritivas, os estudos de caso e as análises documentais. Para Nunes, Nascimento 

e Luz (2016), a maior contribuição desse tipo de pesquisa é proporcionar novas visões 

sobre uma realidade já conhecida. Nessa modalidade de pesquisa, conforme Barros 

e Lehfeld (1990), a descrição do objeto ocorre por meio da observação e do 

levantamento de dados ou pela pesquisa bibliográfica e documental. 

Para Moreira e Caleffe (2008), o valor da pesquisa descritiva se situa na 

premissa de que os problemas podem ser resolvidos e as práticas melhoradas por 

meio da observação objetiva e minuciosa da análise e da descrição. 

Conforme Nunes, Nascimento e Luz (2016), na pesquisa descritiva realiza-se 

o estudo, a análise, o registro e a interpretação dos fatos do mundo físico sem a 

interferência do pesquisador, sendo que a finalidade é observar, registrar e analisar 

os fenômenos ou sistemas técnicos, sem, contudo, entrar no mérito dos conteúdos. 

As autoras ainda alertam que nesse tipo de pesquisa não pode haver interferência do 

pesquisador, cujo papel se limita a descobrir a frequência com que o fenômeno 

acontece ou como se estrutura e funciona um sistema, método, processo ou realidade 

operacional. 

3.1.5 Elaboração dos Produtos Finais 

Conforme esclarecido anteriormente, foram definidos quatro produtos no 

âmbito desse trabalho, sendo eles: 
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• Produto 1 - 01 Livro Organizado intitulado: “O Cárcere dos Ventos: 

Destruição das Serras pelos complexos eólicos” (MARQUES et al., 2021); 

• Produto 2 - 01 Capítulo do Livro ‘Cárcere dos Ventos (...)’ intitulado: 

“Complexo Eólico de Campo Formoso: Asas no chão – Norte e Sul” 

(BARRERO; MARQUES; FREITAS, 2021); 

• Produto 3 - 01 Capítulo do Livro ‘Cárcere dos Ventos (...)’ intitulado: 

“Parques Eólicos na Serra do Tombador ou ‘Santos Unidos na Casa dos 

Ventos’ (BARRERO et al., 2021); 

• Produto 4 - 01 Evento Organizado: Lançamento do Livro “O Cárcere dos 

Ventos: A destruição das Serras pelos complexos eólicos” (TV UNEB 

SEABRA, 2021). 

É necessário destacar que as modalidades de Produto Final escolhidos estão 

respaldadas pela Resolução n°003 de 2021 do Conselho Universitário que estabelece 

o Regimento Interno do Programa de Pós-Graduação em Agroecologia e 

Desenvolvimento Territorial (PPGADT) da Universidade Federal do Vale do São 

Francisco (UNIVASF, 2021) e segue as exigências da CAPES, sistematizadas no 

documento ‘Produção Técnica: Grupo de Trabalho’ (CAPES, 2019). 

O Anexo II do referido documento relaciona os Produtos entendidos como 

relevantes para as áreas de avaliação dos programas de pós-graduação na 

CAPES/MEC, prevendo ‘Evento Organizado’ e ‘Organização de livro’ (subtipo de 

‘Produto de Editoração’) como opções relevantes a serem elaboradas no âmbito de 

um programa de pós-graduação profissional e interdisciplinar. 

O objetivo do livro organizado no âmbito dessa pesquisa é agrupar informações 

oriundas de diferentes perspectivas para expor publicamente a forma como as 

empresas eólicas avançam sobre as serras do sertão da Bahia e, também, denunciar 

a conduta do estado no que diz respeito aos licenciamentos ambientais em curso. 

A participação na organização do livro consiste no produto principal resultante 

dessa pesquisa. Os demais produtos aqui propostos (dois capítulos de livro e um 

evento organizado) derivam do primeiro. O livro, em sua forma digital (ISBN 978-65-

5732-038-9), encontra-se pronto, a primeira edição foi anexada a essa Tese para 

apreciação da banca. Já a versão física (ISBN 978-65-5732-039-6) está em processo 

de licitação, com previsão para impressão em abril de 2022. 
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A decisão pela participação na organização de um livro se deu durante a 

consulta a um dos fundadores do Movimento Salve as Serras, Dr. Juracy Marques, 

que conduzia o recrutamento de cientistas, representantes da sociedade civil e 

lideranças políticas para o enfrentamento às mineradoras, às empresas eólicas e 

outros projetos notadamente degradadores com os quais convivem as comunidades 

locais. 

O envolvimento em uma produção literária com a temática relacionada ao 

projeto de pesquisa motivou a o doutorando, autor desse trabalho, a se envolver na 

organização do terceiro volume e culminou com a participação do mesmo na autoria 

de dois dos oito capítulos. 

A organização de três livros, correspondentes a três volumes, é parte da 

estratégia de ação do Movimento Salve as Serras. A finalidade é sistematizar 

depoimentos e dar embasamento às denúncias a serem feitas, nacional e 

internacionalmente, contra a omissão do estado como também contra as ações das 

empresas. 

Os três volumes fazem parte das ações de um projeto que conta com o apoio 

do Fundo Casa Socioambiental (http//:www.casa.org.br) denominado “Quilombos”, 

financiado pela Fundação Ford e coordenado pelo próprio Dr. Juracy Marques, que 

representa o Grupo de Pesquisa em Ecologia Humana – GPEHA-PPGECOH-UNEB, 

juntamente com o Dr. Franklin Plessmann de Carvalho, membro do Núcleo de Estudos 

em Agroecologia e Nova Cartografia Social da Universidade Federal do Recôncavo 

Baiano (NEA/UFRB) e a Dra. Vânia Rocha Fialho de Paiva e Souza, membro do 

Laboratório de Estudos sobre Ação Coletiva e Cultura (LACC/UPE). 

A Figura11 apresenta a arte das capas dos dois primeiros volumes, já 

publicados, do Projeto Quilombos:   
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Figura 11 – Imagens das capas, autoria de Mateus Rosendo, de dois dos três volumes de livros 
vinculados ao Projeto Quilombos em parceria com o Movimento Salve as Serras. 

   

Fonte: Salve as Serras (2022). 

A organização do terceiro e último volume foi feita por meio da parceria entre o 

doutorando e outros três cientistas: o Dr. Juracy Marques, a MSc. Andreza Barreto de 

Oliveira e do Dr. Ícaro Maia. Durante o processo de elaboração dos textos, as demais 

partes do livro foram confeccionadas pelos organizadores, sendo que a diagramação 

e projeto gráfico dos três volumes, ficaram a cargo de Ana Paula Silva Arruda. 

Os capítulos 3 e 8 do livro “Cárcere do Ventos (...)” correspondem aos Produtos 

2 e 3 dessa pesquisa. O capítulo 3 contou com a coautoria do Dr. Hélder Ribeiro 

Freitas e do Dr. Juracy Marques. Já o capítulo 8, novamente com a participação do 

Dr. Juracy Marques e também de Amilton Mendes de Oliveira e a MSc. Andreza 

Barreto Oliveira. 

Já o Produto 4, evento organizado, foi dedicado ao lançamento do Volume 3 

do livro, e, por medida de precaução em razão da pandemia pelo novo corona vírus, 

foi realizado na modalidade online no dia 03 de dezembro de 2021.  Antes do 

lançamento oficial do volume 3 foi feito um lançamento prévio, juntamente com os 

outros dois volumes da série durante a realização do XXIV International Conference 

of the Society for human Ecology. 
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Esse evento, organizado pela Society for Human Ecology (SHE), teve como 

organização anfitriã a Sociedade Brasileira de Ecologia Humana (SABEH) e contou 

com o apoio da Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), da 

Universidade Estadual da Bahia (UNEB), do Programa de Pós-Graduação em 

Ecologia Humana e Gestão Socioambiental (PPGEcoH) e com o suporte e 

participação do College of the Atlantic e da Sociedad Latinoamericana de Ecología 

Humana (SOLAEH). 

O lançamento prévio foi prestigiado por cientistas e representantes de 

organizações da sociedade civil de 18 países e permanecerá disponível pelo site do 

evento e da SHE (https://www.even3.com.br/xxivshe/). Já o lançamento oficial, 

realizado em dezembro de 2021, com cerca de duas horas e trinta minutos de 

duração, permanece disponível no canal do Youtube da TV UNEB Seabra, por onde 

foi transmitido ao vivo. Até o final da edição dessa tese (março de 2022) o vídeo de 

lançamento contava com 403 visualizações. A Figura 12, a seguir, corresponde ao 

registro do evento. 

Figura 12 – Lançamento do livro "Cárcere dos Ventos: destruição das serras pelos complexos eólicos”, 
transmitido ao vivo pela TV UNEB Seabra em 03 de dezembro de 2021. 

 

Fonte: TV UNEB Seabra (2021). 

De forma complementar, essa pesquisa ainda resultou na publicação do artigo 

intitulado Wind Complexes Environmental Licensing in Bahia backwoods ridges, 

https://www.even3.com.br/xxivshe/
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Brazilian Semiarid no periódico International Journal of Advanced Engineering 

Research and Science (IJAERS) com a participação dos membros da equipe de 

orientação, Professores José Alves de Siqueira Filho, Helder Ribeiro Freitas e Juracy 

Marques (BARRERO et al., 2022). 

 DELIMITAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE PESQUISA  

Duas foram as dimensões escolhidas para realização da presente pesquisa. A 

primeira dimensão se limita ao município de Campo Formoso, Bahia, um dos 

municípios das serras nordestinas que formam os corredores de vento baianos com 

elevado potencial eólico. 

Campo Formoso é o quarto município com maior capacidade instalada de 

geração de energia eólica do estado e foi delimitado para atender os objetivos 

específicos 1 e 2 dessa pesquisa, que consistem em: i. Examinar todos os processos 

de licenciamento ambiental de empreendimentos eólicos outorgados no município de 

Campo Formoso a partir de documentos disponíveis nas plataformas oficiais do 

estado da Bahia e ii. Analisar processos de licenciamento ambiental de 

empreendimentos eólicos sob a perspectiva da justiça energética. 

A segunda dimensão, mais ampla, corresponde à região aqui denominada de 

serras do sertão norte da Bahia. Essa delimitação espacial foi utilizada para atender 

aos objetivos 3 e 4, relacionados com o Produto Final dessa pesquisa, que consistem 

em: iii. Organizar um livro em parceria com representantes do Movimento Salve as 

Serras que seja acessível ao público em geral e que revele os impactos 

socioambientais ocasionados pelos complexos eólicos; e iv. Lançar o livro organizado 

em um evento de alcance internacional divulgando os resultados da pesquisa. 

A delimitação mais abrangente foi definida em parceria com os demais 

organizadores do livro Cárcere dos Ventos com intuito de descrever a problemática 

resultante do avanço das eólicas. Esta delimitação envolve os municípios de Miguel 

Calmon, Jaguarari, Jacobina, Várzea Nova, Mirangaba, Saúde, Pindobaçu, Antônio 

Gonçalves e Campo Formoso, se estende a Oeste, no sentido dos municípios de 

Sento Sé e Umburanas e a Leste, atingindo o município de Canudos. 

Ambas dimensões são apresentadas na Figura 13 a seguir, sendo Campo 

Formoso o município de número 3: 
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Figura 13 – Mapa identificando os municípios que compõem a área delimitada pela pesquisa, indicando a posição dos parques 
eólicos e das serras do sertão norte da Bahia. 

 

Fonte: Mapa elaborado por J. A. Peixoto Filho (2022) 
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As serras do sertão norte da Bahia compreendem o extremo norte de uma 

cordilheira de montanhas denominada Serra do Espinhaço, cuja extremidade sul 

coincide com o município de Ouro Branco, Minas Gerais e, ao norte, com o município 

baiano de Jaguarari. 

A área de estudo se irradia pelas adjacências inter montanas da porção norte 

dessa cordilheira, espaço ocupado por parques eólicos que operam ou estão em 

processo de licenciamento ambiental. 

Essa cordilheira foi historicamente ameaçada por diversos empreendimentos, 

como mineração, desmatamento, perfuração excessiva de poços artesianos 

(MARQUES; WAGNER, 2021) e vem sendo vista, há quase duas décadas pelo setor 

econômico e pelo estado como espaço promissor para implantação de complexos 

eólicos (CAMARGO SCHUBERT ENGENHARIA EÓLICA, 2013). As áreas mais 

elevadas do estado e suas adjacências são as regiões em que há maior incidência de 

ventos, conforme pode ser observado pela Figura 14.  
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Figura 14 – A) Mapa de Relevo e B) Mapa do potencial eólico do estado da Bahia. 

  

Fonte: Camargo-Schubert Engenheiros Associados (2013). 

B 
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Parte da área delimitada para a pesquisa corresponde às Serras das 

Jacobinas12, mapeadas por Siqueira Filho e Lira (Siqueira Filho e Lira, 2021). Esses 

autores delimitaram a poligonal dessas serras, que compreende uma região com 

cerca de 144.023,60 hectares, envolvendo 11 municípios da região norte da Bahia: 

Campo Formoso, Jaguarari, Senhor do Bonfim, Antônio Gonçalves, Pindobaçu, 

Mirangaba, Saúde, Caem, Jacobina, Miguel Calmon e Piritiba. 

De acordo com esses autores, a região compreendida por essas serras possui 

lacunas de conhecimento científico e estão rapidamente perdendo seus elementos 

mais nobres indicadores de conservação, assim como suas nascentes, desprovidos 

de uma política ambiental clara e eficiente. 

Eles descrevem a diversidade de ambientes presentes no complexo 

montanhoso, local onde se observam classes de Savanas (Caatinga e Cerrado), 

Floresta Estacional (Floresta Atlântica), Regiões de Contato e Tensão ecológica 

(Cerrado-Caatinga / Caatinga-Floresta Atlântica) e Refúgio Montano, com altitudes 

acima de 700 m, conforme se observa na Figura 15. 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2021) a 

Caatinga ocupa cerca de 10% do território brasileiro e mais de 80% da região 

Nordeste. Único ecossistema exclusivo do Brasil, a Caatinga é uma das ecorregiões 

menos protegidas do país, totalizando menos de 10% das áreas legalmente 

protegidas, das quais menos de 2% são estritamente protegidas (MELO, 2018).  

  

 

12 O termo "Serra das Jacobinas" muitas vezes se refere a um pequeno trecho serrano situado dentro 
do município de Jacobina, próximo à zona urbana deste município. No entanto, o termo é aqui utilizado 
para designar uma cadeia maior de serras, homônima, porém mais ampla.  
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Figura 15 – Complexo das Serras da Jacobina evidenciando sete tipos vegetacionais com uma área 
de agropecuária inexpressiva enfatizando a complexidade e a heterogeneidade deste sistema. 

 

Fonte: Siqueira Filho e Lira (2021). 

A Portaria 463 de 18 de dezembro de 2018 do Ministério do Meio Ambiente 

(BRASIL, 2018), a partir de fundamentação científica especializada, para efeito de 

formulação e implementação de políticas públicas, programas, projetos e atividades 



74 
 

  

sob a responsabilidade do Governo Federal, reconhece algumas áreas como 

prioritárias para conservação por apresentarem características, como elevado grau de 

endogenia ou ocorrência de espécies ameaçadas de extinção, e determina seus 

limites que permanecem disponíveis nas plataformas do MMA13. 

Essa Portaria define, conforme as características inerentes à cada área, quatro 

classes de importância biológica, sendo elas: i. extremamente alta; ii. muito alta; iii. 

alta e iv. insuficientemente conhecida. 

E três classes de priorização de ação: i. extremamente alta; ii. muito alta; e iii. 

alta. Quando a área é reconhecida como prioritária para conservação, ela deve ser 

enquadrada em uma classe de importância biológica e uma classe de prioridade de 

ação. 

O Ministério do Meio Ambiente mapeou 282 áreas como de interesse para a 

conservação da biodiversidade na Caatinga (NERI et al., 2019). Assim, o Estado 

brasileiro reconhece a importância e a vulnerabilidade dessas áreas ainda 

desprotegidas que correspondem, por outro lado, a um déficit de proteção da 

biodiversidade que precisa ser superado com a criação de unidades de conservação 

neste ecossistema. 

De acordo com Siqueira Filho e Lira (2021) complexo das Serras da Jacobina 

possui imensas lacunas de conhecimento cientifico e estão rapidamente perdendo 

seus elementos mais nobres indicadores de conservação, assim como suas 

nascentes. 

Conforme esses autores, 73,3% da área das serras da Jacobina é considerada 

pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) como área prioritária para a conservação da 

biodiversidade (MMA, 2018), conforme ilustra a Figura 16.   

 

13 Estas delimitações permanecem disponíveis pelo link <http://www.mma.gov.br/> 
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Figura 16 – Áreas prioritárias para conservação da diversidade biológica (MMA, 2016) no complexo 
das Serras da Jacobina, Bahia. 

 

Fonte: Siqueira Filho e Lira (2021). 

Ainda de acordo com Siqueira Filho e Lira (2021), em 2015 a Secretaria de 

Meio Ambiente do Estado da Bahia (SEMA) divulgou os resultados de um workshop 

reunindo cientistas que atuam neste estado para orientar as políticas públicas e 

socioambientais norteadoras das ações do poder público. Os cientistas 

recomendaram que 97% da área correspondente ao complexo de Serras da Jacobina 
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fosse considerado como de importância biológica extremamente alta para a 

conservação da biodiversidade. Ou seja, uma área ainda maior do que aquela definida 

pelo MMA, conforme ilustra a Figura 17. 

Figura 17 – Áreas prioritárias para conservação da diversidade biológica (SEMA, 2015) no complexo 
das Serras de Jacobina, Bahia. 

 

Fonte: Siqueira Filho e Lira (2021). 

De acordo com a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais do 

estado da Bahia (SEI, 2018), o município de Campo Formoso está localizado no 

Território de Identidade (TI) Piemonte Norte do Itapicuru, Centro Norte Baiano, entre 
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as coordenadas aproximadas de 9°47’ a 11°9’ de latitude sul e 39°44’ a 41°16’ de 

longitude oeste. Além de Campo Formoso também fazem parte desse território os 

municípios de Andorinha, Antônio Gonçalves, Caldeirão Grande, Filadélfia, Jaguarari, 

Pindobaçu, Ponto Novo e Senhor do Bonfim, conforme se observa na Figura 18. 

Figura 18 – Divisão político administrativa - Território de Identidade Piemonte Norte do Itapicuru. 

 

Fonte: SEI (2018). 

O clima da região é o semiárido, com ocorrência de uma faixa árida no 

município de Campo Formoso e, entre Senhor do Bonfim e Pindobaçu, há influência 

do clima subúmido a seco. A precipitação no território varia de 400 mm, na área árida, 

a 800 mm, e a temperatura média fica em torno dos 23,7 ºC (SEI, 1998). O território é 
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recortado por duas bacias hidrográficas: a do São Francisco, na porção oeste, e a do 

Itapicuru, na porção leste. 

No município de Campo Formoso, compreendido na bacia do São Francisco, 

tem destaque o Rio Vereda da Tábua ou Rio Salitre. Outros cursos d’água importantes 

são os rios do Aipim, Itapicuru e Itapicuru-Açu e há também uma grande quantidade 

de lagoas temporárias. Os espelhos d’água mais importantes são os lagos das 

barragens de Andorinha II, Pindobaçu, Ponto Novo, Quicé/Bela Vista e o açude 

Sohén, inseridos, parcial ou completamente no território (SEI, 2018). 

Os solos predominantes são os Cambissolos Háplicos, Latossolos Vermelho-

Amarelos e Planossolos Háplicos e também há ocorrência de Argissolos, Luvissolos 

e Neossolos. A maior parte do território tem aptidão restrita para lavouras, mas, ainda 

assim, os Argissolos Vermelho-Amarelos (em Pindobaçu, Antônio Gonçalves e 

Campo Formoso) e os Latossolos Vermelho-Amarelos (em Caldeirão Grande, 

Pindobaçu, Antônio Gonçalves e Campo Formoso) apresentam condições um pouco 

melhores para implantação de culturas, preferencialmente de ciclo curto (SEI, 2018). 

De acordo com SEI (1998) a vegetação do território é formada por Caatinga 

Arbórea e Arbustiva, Cerrado, contato Cerrado-Floresta Estacional, Vegetação 

Secundária e contato Cerrado-Caatinga. Entre Senhor do Bonfim e Caldeirão Grande 

há áreas de Tensão Ecológica. O Refúgio Ecológico Montano, em Pindobaçu e 

Antônio Gonçalves (Serra de Jacobina), e os Campos Rupestres em Campo Formoso 

(Serras Setentrionais), completam a paisagem vegetacional. 

Segundo o Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) do estado da Bahia 

(BAHIA, 2020), Campo Formoso pertence à ‘Zona 7’ correspondente a ‘Baixadas dos 

Rios Salitre e Verde/Jacaré’. De acordo com o ZEE, a Zona 7 está inserida na Bacia 

do rio São Francisco e todos os municípios estão em condição de vulnerabilidade 

hídrica muito alta. A região possui 53,1% de cobertura vegetal nativa, sendo que 

26,3% de suas microbacias não possuem mais vegetação remanescente ou possuem 

menos de 20% de cobertura vegetal. 

Esse documento registra que 32,2% da zona está na condição de elevada 

vulnerabilidade da biodiversidade e 52,8% encontra-se na categoria ‘prioridade 

extremamente alta para conservação’, menos de 6% com alta ou muito alta 

vulnerabilidade à erosão. Nessa região onde há predominância de Cerrado e Caatinga 

ocorrem 12 fitofisionomias. 
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O cultivo de sisal e palma forrageira é destaque no território, às vezes 

associado à pastagem, como em Andorinha, Campo Formoso e Jaguarari. A 

pastagem também aparece junto a culturas temporárias de feijão, milho e mandioca. 

Há policultura comercial e de subsistência de algodão, manga, maracujá, cebola e 

banana em diversas áreas, como em Jaguarari, Caldeirão Grande e Campo Formoso 

(BAHIA, 2013, 2018). 

Áreas de baixada, chapada, depressão, patamar, residuais, serras e tabuleiros 

formam o relevo do território. A Baixada do Rio Salitre, a Depressão Sertaneja e os 

Tabuleiros Interioranos apresentam altitudes mais baixas, esses drenados pelo Rio 

Itapicuru. A altimetria maior é registrada na Chapada de Morro do Chapéu (Antônio 

Gonçalves e Campo Formoso), no Patamar da Serra de Jacobina (entre Jaguarari e 

Caldeirão Grande), na Serra de Jacobina (entre Jaguarari e Pindobaçu) e nas Serras 

Setentrionais, bastante escarpadas e que chegam em torno dos 1.200 m (BAHIA, 

2018). 

Ainda segundo Bahia (2018), as principais ocorrências minerais em quantidade 

de registro na região são: tungstênio em Antônio Gonçalves, Campo Formoso, 

Filadélfia, Jaguarari, Pindobaçu e Senhor do Bonfim, cromo em Andorinha, Antônio 

Gonçalves, Campo Formoso, Jaguarari e Senhor do Bonfim, e manganês em Antônio 

Gonçalves, Campo Formoso, Jaguarari, Pindobaçu e Senhor do Bonfim. Outros 

minerais presentes no TI são calcário, cobre, quartzo, cálcio, esmeralda (em 

Pindobaçu e Campo Formoso), amazonita, ouro, (em Pindobaçu), quartzo hialino 

(cristal de rocha), mármore, quartzito, dentre outros. 

De acordo com SEI (2018), Campo Formoso abriga as 33 cavernas do TI 

Piemonte Norte do Itapicuru, a maioria com litologia calcária. Essas cavernas estão 

relacionadas no Quadro 1. Dentre as cavidades listadas, são encontrados abismos, 

lapas, tocas, entre outros tipos de formações (SEI, 2018). 
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Quadro 1 – Cavernas de Campo Formoso, Bahia. 

N Cavernas Localidade Litologia 

1 Abismo da Favela Povoado Barriguda Calcário 

2 Abismo do Mané Bastião Sem informação Calcário 

3 Buraco do Negão Sem informação Calcário 

4 Lapa Convento Sem informação Calcário 

5 Lapa da Coruja Sem informação Calcário 

6 Lapa da Tiquara  Sem informação Dolomito 

7 Lapa do Centenário Sem informação Calcário 

8 Lapa do Cesário  Lage dos Negros Calcário 

9 Lapa do Ico  Fazenda Madacaru Calcário 

10 Lapa Pontes do Sumidouro I Sem informação Calcário 

11 Lapa Zebrada Sem informação Calcário 

12 Poço do Caititu  Fazenda Panelas Calcário 

13 Toca da Aguada do Queixo d’Anta 
Povoado Aguada do Queixo 

d’Anta 
Calcário 

14 Toca da Barriguda  Sem informação Dolomito 

15 Toca da Boa Vista  Laje dos Negros Dolomito 

16 Toca da Favela Pov.  Barriguda  Calcário 

17 Toca da Grota  Sem informação Sem informação 

18 Toca das Duas Irmãs  Distrito de Laje Sem informação 

19 Toca do Calor de Cima  Sem informação Calcário 

20 Toca do Carretel  Laje dos Negros Calcário 

21 Toca do Catarino  Prox. BA-082 Dolomito 

22 Toca do Cemitério  Prox. TBV Calcário 

23 Toca do Lixo Povoado Barriguda Calcário 

24 Toca do Mané Bastião I Sem informação Calcário 

25 Toca do Mané Bastião II Sem informação Calcário 

26 Toca do Manoel Laje dos Negros Calcário 

27 Toca do Martiliano  Sem informação Calcário 

28 Toca do Morrinho  Distrito de Laje Calcário 

29 Toca do Odilon  Povoado Queixo d’Anta Calcário 

30 Toca do Pitu  Sem informação Calcário 

31 Toca do Paca  Próximo à Tiquara Sem informação 

32 Toca do Povoado dos Morrinhos I Povoado de Morrinhos Calcário 

33 Toca do Povoado dos Morrinhos II Povoado de Morrinhos Calcário 

Fonte: Bahia (2018) 
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Conforme a Prefeitura Municipal (Prefeitura de Campo Formoso, [s.d.]), Campo 

Formoso se tornou conhecido pelo fato de abrigar a maior gruta do Hemisfério Sul: a 

" Toca Boa Vista". Também é conhecido como "cidade das esmeraldas", pela 

quantidade e qualidade desse minério em um de seus povoados (Tuiutiba). 

Em relação à ocupação desse território, estudo recente desenvolvido pelo 

Grupo de Pesquisa Geografar em convênio com o Governo da Bahia, a partir da 

Secretaria de Promoção da Igualdade Racial (SEPROMI) e da Universidade Federal 

da Bahia (UFBA), concluiu o mapeamento das Associações de Comunidades de 

Fundo e Fecho de Pasto da Bahia (ACFFP)14 (GERMANI; OLIVEIRA, 2020). 

A referida pesquisa identificou e mapeou 585 Associações / Comunidades 

distribuídas em 56 municípios baianos e, em seguida, sobrepôs as poligonais dos 

complexos eólicos e a posição dos aerogeradores, conforme os dados 

georreferenciados da ANEEL (2021a). 

Nota-se, mediante combinação de dados, apresentada na Figura 19, a 

sobreposição desses empreendimentos com as áreas onde há presença de 

comunidades tradicionais de fecho e fundo de pasto em Campo Formoso e municípios 

vizinhos.  

 

14 Comunidades de Fecho e Fundo de Pasto, conforme Alcântara e Germani (2009) correspondem a um tipo de 
comunidade tradicional, são uma experiência de apropriação de território típico do semiárido baiano caracterizado 
pelo criatório de animais em terras de uso comum, articulado com as áreas denominadas de lotes individuais. Os 
grupos que compõem esta modalidade de uso da terra criam bodes, ovelhas ou gado na área comunal, cultivam 
lavouras de subsistência nas áreas individuais e praticam o extrativismo vegetal nas áreas de refrigério e de uso 
comum. São pastores, lavradores e extrativistas. São comunidades tradicionais, regulamentados internamente 
pelo direito consuetudinário, ligados por laços de sangue (parentesco) ou de aliança (compadrio) formando 
pequenas comunidades (...)” 
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Figura 19 – Comunidades de Fecho e Fundo de Pasto e empreendimentos eólicos no estado da Bahia. 

 

Fonte: Germani e Oliveira (2020). 



83 
 

  

Segundo Germani e Oliveira (2020), a gênese das Comunidades de Fundo e 

Fecho de Pasto têm relação direta com o ambiente de clima semiárido e subúmido e 

com regimes de chuvas concentradas, baixa pluviosidade e grande 

evapotranspiração. 

A criação extensiva em terras soltas, característica particular dessas 

comunidades, é uma prática que remete à própria formação territorial. A decadência 

da empresa açucareira no litoral, associada a uma série de questões que geraram o 

desmembramento das fazendas e articulação das famílias que constituíam os 

vaqueiros e posseiros da região, permitiram que essa prática se tornasse um modo 

de vida no qual diferentes famílias conseguem articular o uso da área comum com a 

área individual e criação coletiva como uma forma eficaz de convivência com a seca. 

No entanto, de acordo com as autoras, as comunidades de Fundos e Fechos 

de Pasto sofrem ataques incessantes no processo de manutenção do seu modo de 

vida e na defesa dos seus territórios, sobretudo no que diz respeito a área comum, 

essencial para a manutenção da criação. 

Por esse motivo, desde a década de 80 do século XX, essas comunidades  

organizaram-se  e formaram as associações de Fundos e Fechos de Pasto, como 

entidades jurídicas com o objetivo de defender o seu modo tradicional de viver no 

sertão (GERMANI; OLIVEIRA, 2020).  

A Figura 20 destaca as Associações / Comunidades de Fundo e Fecho de 

Pasto localizadas nos municípios que correspondem às serras do sertão norte da 

Bahia. Conforme Germani (2021) há 22 Associações de Comunidades de Fundo e 

Fecho de Pasto (ACFFP) no município de Campo Formoso que remetem ao século 

XVII.  
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Figura 20 – Associações de Fundo e Fecho de Pasto da Regional Senhor do Bonfim e territorialidade 
da Serra da Jacobina, Bahia. 

 

Fonte: Germani (2021). 
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No Quadro 2 estão relacionadas as 14 Comunidades de Fundo e Fecho de 

Pasto (CFFP) certificadas pela Coordenação de Desenvolvimento Agrário da Bahia 

(CDA) existentes no município de Campo Formoso a partir da relação disponibilizada 

pelo grupo Geografar (2018) com dados disponibilizados pela Secretaria Estadual de 

Promoção da Igualdade (SEPROMI). 

Quadro 2 – Comunidades de Fundo e Fecho de Pasto no Município de Campo Formoso, BA. 

N 
Número de 
certificação 

Comunidade 
Número da 
Portaria 

Data da 
Publicação no 
Diário Oficial. 

1 10 Baixão de Belas 15 de 18/06/2014  27/06/2014 

2 63 Lagoa Cavada 15 de 18/06/2014  27/06/2014 

3 71 
Lagoa dos 

Porcos 
15 de 18/06/2014  27/06/2014 

4 135 Várzea  15 de 18/06/2014  27/06/2014 

5 138 Várzea Grande 15 de 18/06/2014  27/06/2014 

6 203 Fazenda Quina 37 de 10/11/2015  11/11/2015 

7 259 Varzinha 07 de 30/06/2016  02/07/2016 

8 273 Ponta D'Água 17 de 18/11/2016  19/11/2016 

9 274 Terra Branca 17 de 18/11/2016  19/11/2016 

10 275 Caixão Fundo 17 de 18/11/2016  19/11/2016 

11 276 Alazão 17 de 18/11/2016  19/11/2016 

12 277 Bom Jardim 17 de 18/11/2016  19/11/2016 

13 320 Riachão 30/01/2018 01/02/2018 

14 321 Olho d’água 30/01/2018 01/02/2018 

Fonte: GEOGRAFAR (2018). 

Conforme a Fundação Cultural Palmares (2022), o município de Campo 

Formoso possui 21 Comunidades Remanescentes de Quilombo (CRQ), todas elas 

certificadas. O Quadro 3 relaciona todas as CRQ com as respectivas referências aos 

seus registros de certificação.  
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Quadro 3 – Comunidades Remanescentes de Quilombo no Município de Campo Formoso, BA. 

N Comunidade 
Número da 
Portaria 

Data da 
portaria no 
DOU 

1 Lage dos Negros 23/2005 25/05/2005 

2 Alagadiço da Lage dos Negros 44/2005  06/12/2005 

3 Lagoa Branca 8/2006 12/05/2006 

4 Patos II 8/2006 12/05/2006 

5 Casa Nova dos Ferreira 8/2006 12/05/2006 

6 Casa Nova dos Marinos 8/2006 12/05/2006 

7 Casa Nova dos Amaros 8/2006 12/05/2006 

8 Lage de Cima II 8/2006 12/05/2006 

9 São Tomé 11/2006 07/06/2006 

10 Buraco 11/2006 07/06/2006 

11 Saquinho 11/2006 07/06/2006 

12 Sangradouro I 11/2006 07/06/2006 

13 Sangradouro II 11/2006 07/06/2006 

14 Barrocas 11/2006 07/06/2006 

15 Paquí 11/2006 07/06/2006 

16 Patos I 11/2006 07/06/2006 

17 Patos III 11/2006 07/06/2006 

18 Bebedouro 11/2006 07/06/2006 

19 Poço da Pedra 11/2006 07/06/2006 

20 Pedra 11/2006 07/06/2006 

21 Gameleira do Dida 103/2016 20/05/2016 

Fonte: Fundação Cultural Palmares (2022). 

De forma complementar, a Figura 21 apresenta o mapa do estado da Bahia 

demarcando os municípios que possuem comunidades rurais negras e quilombolas. 

Observa-se que Campo Formoso está entre os municípios baianos em que se 

concentra o maior número de comunidades rurais negras e quilombolas.   
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Figura 21 – Comunidades negras rurais e quilombolas por município no estado da Bahia. 

 

Fonte: Geografar (2010). 

  

Campo Formoso 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 OS COMPLEXOS EÓLICOS DE CAMPO FORMOSO 

Conforme os dados do INEMA, o município de Campo Formoso conta com 57 

parques eólicos dos quais 24 encontram-se em operação e 33 em processo de 

licenciamento ambiental ou em fase de implantação. A relação de parques eólicos 

juntamente com a documentação analisada no âmbito dessa pesquisa encontra-se 

listada no Quadro 4. 

Quadro 4 – Documentos analisados por empreendimento outorgado no município de Campo Formoso, 
Bahia. 

N Parques Eólicos / Complexo Eólico / Empresa Documentos Analisados 

1 PE São Januário 01 - CE Folha Larga Fase I L.O. Portaria 21.225_2020 / ANEEL 

2 PE São Januário 02 ANEEL 

3 PE São Januário 03 - CE Folha Larga Fase II L.O. Portaria 21.649_2020 / ANEEL 

4 PE São Januário 04 - CE Folha Larga Fase I  L.O. Portaria 21.226_2020 / ANEEL 

5 PE São Januário 05 L.O. Portaria 21.660_2020 / ANEEL 

6 PE São Januário 06 - CE Folha Larga Fase II L.O. Portaria 21.664_2020 / ANEEL 

7 PE São Januário 07 ANEEL  

8 PE São Januário 08 ANEEL  

9 PE São Januário 09 ANEEL  

10 PE São Januário 10 - CE Folha Larga Fase II L.O. Portaria 21.761_2020 / ANEEL 

11 PE São Januário 11 - CE Folha Larga Fase II L.O. Portaria 21.763_2020 / ANEEL 

12 PE São Januário 12 - CE Folha Larga Fase I ANEEL  

13 PE São Januário 13 - CE Folha Larga Fase I L.O. Portaria 21.227_2020 / ANEEL 

14 PE São Januário 14 - CE Folha Larga Fase I L.O. Portaria 21.228_2020 / ANEEL 

15 
PE São Januário 20 - CE Folha Larga Sul 

Projeto Básico / L.O. Portaria 
21.631_2020 / ANEEL 

16 PE São Januário 21 - CE Folha Larga Sul Projeto Básico / ANEEL  

17 
PE São Januário 22 - CE Folha Larga Sul 

Projeto Básico / L.O. Portaria 
21.632_2020 / ANEEL 

18 PE São Januário 24 ANEEL  

19 Ventos do Sertão - Sertão Energias Renováveis S.A. L.O. Portaria 10.249_2015 / ANEEL 

20 
Ventos de Campo Formoso I - Cpo. Formoso I 
Energias Renováveis S.A. 

 L.O. Portaria 10.250_2015 / ANEEL 

21 
Ventos de Guarás I - Ventos dos Guarás I Energias 
Renováveis S.A. 

ANEEL  

22 
Ventos da Andorinha - Andorinha Energias 
Revováveis S.A. 

L.O. Portaria 9978_2015 / ANEEL 
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23 
Ventos de Morrinhos - Morrinhos Energias 
Renováveis S.A. 

L.O. Portaria 9979_2015 / ANEEL 

24 
Ventos de Campo Formoso II - CE Morrinhos - Fase 
II / Cpo. Formoso II Energias Renováveis S.A. 

 / L.O. Portaria 9977_2015 

25 
PE Ventos da Andorinha II - CE Morrinhos - Fase II / 
Atlantic Energias Renováveis S.A. 

Parecer Técnico INEMA/LP 20.198-2020 

26 
PE Ventos de Guarás II - CE Morrinhos - Fase II / 
Atlantic Energias Renováveis S.A. 

Parecer Técnico INEMA/LP 20.198-2020 

27 
PE Ventos de Morrinhos II - CE Morrinhos - Fase II / 
Atlantic Energias Renováveis S.A. 

Parecer Técnico INEMA/LP 20.198-2020 

28 
PE Ventos do Sertão II - CE Morrinhos - Fase II / 
Atlantic Energias Renováveis S.A. 

Parecer Técnico INEMA/LP 20.198-2020 

29 
PE Ventos do Sertão III - CE Morrinhos - Fase II / 
Atlantic Energias Renováveis S.A. 

Parecer Técnico INEMA/LP 20.198-2020 

30 PE Delfina 1 - 'PE' Ventos da Boa Vista ANEEL  

31 PE Delfina 2 - 'PE' Ventos da Boa Vista ANEEL  

32 PE Delfina 3 - 'PE' Ventos da Boa Vista ANEEL  

33 PE Delfina 4 - 'PE' Ventos da Boa Vista ANEEL  

34 PE Delfina 5 - 'PE' Ventos da Boa Vista ANEEL  

35 PE Delfina 6 - 'PE' Ventos da Boa Vista ANEEL  

36 PE Delfina 7 - 'PE' Ventos da Boa Vista ANEEL  

37 Zeus II - 'PE' Ventos da Boa Vista L.O. Portaria 19.000_2019 / ANEEL 

38 Pau de Colher - Brennand Energia Eólica S.A. ANEEL  

39 Pau de Colher IV - Brennand Energia Eólica S.A. ANEEL  

40 Mundão IV - Brennand Energia Eólica S.A. ANEEL  

41 Mundão III - Brennand Energia Eólica S.A. ANEEL  

42 Sub Parque 1 - 'PE' Ventos da Boa Vista 

Parecer Técnico INEMA (Licença de 
Alteração) / RAS / L.A. Portaria 
22.532_2021 / LP 20.291_2020  

43 Sub Parque 2 - 'PE' Ventos da Boa Vista 

44 Sub Parque 3 - 'PE' Ventos da Boa Vista 

45 Sub Parque 4 - 'PE' Ventos da Boa Vista 

46 Sub Parque 5 - 'PE' Ventos da Boa Vista 

47 Sub Parque 6 - 'PE' Ventos da Boa Vista 

48 Sub Parque 7 - 'PE' Ventos da Boa Vista 

49 Sub Parque 8 - 'PE' Ventos da Boa Vista 

50 Sub Parque 9 - 'PE' Ventos da Boa Vista 

51 Sub Parque 10 - 'PE' Ventos da Boa Vista 

52 Sub Parque 11 - 'PE' Ventos da Boa Vista 

53 Sub Parque 12 - 'PE' Ventos da Boa Vista 

54 Sub Parque 13 - 'PE' Ventos da Boa Vista 

55 Sub Parque 14 - 'PE' Ventos da Boa Vista 

56 Sub Parque 15 - 'PE' Ventos da Boa Vista 

57 Sub Parque 16 - 'PE' Ventos da Boa Vista 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados disponíveis em ANEEL (2021a); INEMA 
(2022a, 2022b). 
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Todos os empreendimentos eólicos do município de Campo Formoso operam 

no regime de exploração denominado ‘Produtor Independente de Energia Elétrica’ 

(PIE). Esse regime consiste na concessão ou autorização pela ANEEL para uma 

pessoa jurídica, ou consórcio de empresas, explorar o aproveitamento elétrico e 

respectivo sistema de transmissão associado, e para comercializar, no todo ou em 

parte, a energia produzida por sua conta e risco. Não foram constatadas na base de 

dados da ANEEL ocorrências das duas outras modalidades de regime de exploração 

no município: Serviço Público (SP) e Autoprodutor de Energia Elétrica (APE) (ANEEL, 

2022c). 

Conforme os dados da ANEEL (ANEEL, 2022b), organizados na Tabela 9, o 

primeiro empreendimento eólico a operar no município de Campo Formoso foi o 

Parque Eólico “Ventos de Andorinha” e o que mais recentemente iniciou a fase de 

operação foi o “Ventos de São Januário 6”. O primeiro é propriedade da empresa 

Andorinha Energias Renováveis S.A. e o segundo pertencente ao Complexo Eólico 

Folha Larga. O período de vigência da outorga concedida pela ANEEL varia de 30 a 

35 anos. 

Tabela 9 – Início da operação, período de vigência e potência outorgada de empreendimentos eólicos 
no município de Campo Formoso, Bahia. 

N EMPREENDIMENTO 
ENTRADA EM 
OPERAÇÃO 

POTÊNCIA 
OUTORGADA 

INÍCIO 
VIGÊNCIA 

FIM 
VIGÊNCIA 

1 Ventos da Andorinha 14/11/2015 30.000 13/09/2012 13/09/2047 

2 Ventos de Morrinhos 14/11/2015 30.000 13/09/2012 13/09/2047 

3 
Ventos de Campo Formoso 
II 

08/12/2015 30.000 06/09/2012 06/09/2047 

4 Ventos do Sertão 01/01/2016 30.000 13/09/2012 13/09/2047 

5 
Ventos de Campo Formoso 
I 

23/01/2016 30.000 13/09/2012 13/09/2047 

6 Ventos de Guarás I 26/04/2016 30.000 05/06/2014 05/06/2049 

7 Delfina I 31/10/2017 28.000 08/05/2015 08/05/2050 

8 Delfina IV 31/10/2017 8.000 01/07/2015 01/07/2045 

9 Delfina V 31/10/2017 28.000 08/05/2015 08/05/2050 

10 Delfina VI 31/10/2017 30.000 01/07/2015 01/07/2045 

11 Delfina VII 31/10/2017 30.000 01/07/2015 01/07/2045 

12 Delfina II 02/11/2017 28.000 08/05/2015 08/05/2050 

13 Delfina III 02/11/2017 28.000 01/07/2015 01/07/2045 

14 ZEUS II 30/08/2019 29.400 20/06/2018 20/06/2053 

15 Ventos de São Januário 20 14/05/2020 50.400 28/12/2018 28/12/2053 

16 Ventos de São Januário 21 24/06/2020 50.400 28/12/2018 28/12/2053 
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17 Ventos de São Januário 22 31/07/2020 50.400 28/12/2018 28/12/2053 

18 Ventos de São Januário 13 04/09/2020 42.000 17/08/2018 17/08/2053 

19 Ventos de São Januário 14 04/09/2020 42.000 17/08/2018 17/08/2053 

20 Ventos de São Januário 04 15/09/2020 29.400 17/08/2018 17/08/2053 

21 Ventos de São Januário 01 02/10/2020 33.600 17/08/2018 17/08/2053 

22 Ventos de São Januário 03 06/11/2020 33.600 17/01/2019 17/01/2054 

23 Ventos de São Januário 05 03/12/2020 42.000 17/01/2019 17/01/2054 

24 Ventos de São Januário 11 06/01/2021 42.000 17/01/2019 17/01/2054 

25 Ventos de São Januário 10 30/01/2021 42.000 17/01/2019 17/01/2054 

26 Ventos de São Januário 06 17/05/2021 37.800 17/01/2019 17/01/2054 

 
 

Total 885.000 MW   

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados disponibilizados pela ANEEL (ANEEL, 
2022b). 

A evolução histórica da implantação de complexos eólicos em termos de 

potência outorgada no município encontra-se na Figura 22. 

Figura 22 – Evolução da capacidade instalada de geração de energia eólica no município de Campo 
Formoso, Bahia. 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados disponibilizados pela ANEEL (ANEEL, 2022b). 

De acordo com os dados do INEMA (fevereiro, 2022a) relacionados na Tabela 

10, atualmente 360 aerogeradores distribuídos em 24 parques eólicos estão em 

operação no município de Campo Formoso, totalizando uma capacidade instalada 

(Potência Ativa) de 809,4 MW15. No entanto, outros 251 aerogeradores distribuídos 

 

15 No decorrer das análises observou-se discrepâncias entre os dados disponibilizados pelo órgão 
licenciador (INEMA) e pela agência reguladora (ANEEL). Atribui-se essas diferenças ao descompasso 
no lançamento de dados por parte desses órgãos diante da velocidade com que os novos empreendimentos vão 
surgindo e sendo apresentados. 
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em 33 parques eólicos estão prestes a entrar em operação no município, adicionando 

1.375,5 MW ao Sistema Elétrico Nacional, totalizando 2.184,9 MW de fonte eólica 

produzidos no município. 

Tabela 10 - Fase, porte e potência de empreendimentos eólicos no município de Campo Formoso, 
Bahia. 

 

Parques Eólicos / Complexo Eólico / 
Empresa 
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1 PE São Januário 01 - CE Folha Larga Fase I Sim x 8 4,2 x 33,6 

2 PE São Januário 02 Não 5 5 4,2 21,0 x 

3 PE São Januário 03 - CE Folha Larga Fase II Não 8 8 4,2 33,6 x 

4 PE São Januário 04 - CE Folha Larga Fase I Sim x 7 4,2 x 29,4 

5 PE São Januário 05 Sim x 10 4,2 x 42,0 

6 PE São Januário 06 - CE Folha Larga Fase II Sim x 9 4,2 x 37,8 

7 PE São Januário 07 Não 7 7 4,2 29,4 x 

8 PE São Januário 08 Não 16 16 4,2 67,2 x 

9 PE São Januário 09 Não 13 13 4,2 54,6 x 

10 PE São Januário 10 - CE Folha Larga Fase II Não 10 10 4,2 42,0 x 

11 PE São Januário 11 - CE Folha Larga Fase II Sim x 10 4,2 x 42,0 

12 PE São Januário 12 - CE Folha Larga Fase I Não 7 7 4,2 29,4   

13 PE São Januário 13 - CE Folha Larga Fase I Sim x 10 4,2 x 42,0 

14 PE São Januário 14 - CE Folha Larga Fase I Sim x 10 4,2 x 42,0 

15 PE São Januário 20 - CE Folha Larga Sul Sim x 12 4,2 x 50,4 

16 PE São Januário 21 - CE Folha Larga Sul Sim x 12 4,2 x 50,4 

17 PE São Januário 22 - CE Folha Larga Sul Sim x 12 4,2 x 50,4 

18 PE São Januário 24 Não 12  4,2 50,4   

19 
Ventos do Sertão - Sertão Energias Renováveis 
S.A. 

Sim x 15 2,0 x 30,0 

20 
Ventos de Campo Formoso I - Cpo. Formoso I 
Energias Renováveis S.A. 

Sim x 15 2,0 x 30,0 

21 
Ventos de Guarás I - Ventos dos Guarás I 
Energias Renováveis S.A. 

Sim x 15 2,0 x 30,0 

22 
Ventos da Andorinha - Andorinha Energias 
Renováveis S.A. 

Sim x 15 2,0 x 30,0 

23 
Ventos de Morrinhos - Morrinhos Energias 
Renováveis S.A. 

Sim x 15 2,0 x 30,0 

24 

Ventos de Campo Formoso II - CE Morrinhos - 
Fase II / Cpo. Formoso II Energias Renováveis 
S.A. 

Sim x 15 2,0 x 30,0 
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25 
PE Ventos da Andorinha II - CE Morrinhos - 
Fase II / Atlantic Energias Renováveis S.A. 

Não 2 x 6,0 12,0 x 

26 
PE Ventos de Guarás II - CE Morrinhos - Fase 
II / Atlantic Energias Renováveis S.A. 

Não 5 x 6,0 30,0 x 

27 
PE Ventos de Morrinhos II - CE Morrinhos - 
Fase II / Atlantic Energias Renováveis S.A. 

Não 5 x 6,0 30,0 x 

28 
PE Ventos do Sertão II - CE Morrinhos - Fase II 
/ Atlantic Energias Renováveis S.A. 

Não 5 x 6,0 30,0 x 

29 
PE Ventos do Sertão III - CE Morrinhos - Fase II 
/ Atlantic Energias Renováveis S.A. 

Não 5 x 6,0 30,0 x 

30 PE Delfina 1 - 'PE' Ventos da Boa Vista Sim x 14 2,0 x 28,0 

31 PE Delfina 2 - 'PE' Ventos da Boa Vista Sim x 14 2,0 x 28,0 

32 PE Delfina 3 - 'PE' Ventos da Boa Vista Sim x 14 2,0 x 28,0 

33 PE Delfina 4 - 'PE' Ventos da Boa Vista Sim x 4 2,0 x 8,0 

34 PE Delfina 5 - 'PE' Ventos da Boa Vista Sim x 14 2,0 x 28,0 

35 PE Delfina 6 - 'PE' Ventos da Boa Vista Sim x 15 2,0 x 30,0 

36 PE Delfina 7 - 'PE' Ventos da Boa Vista Sim x 15 2,0 x 30,0 

37 Zeus II - 'PE' Ventos da Boa Vista Sim x 14 2,1 x 29,4 

38 Pau de Colher - Brennand Energia Eólica S.A. Não 5 x 5,5 27,5 x 

39 
Pau de Colher IV - Brennand Energia Eólica 
S.A. 

Não 8 x 5,5 44,0 x 

40 Mundão IV - Brennand Energia Eólica S.A. Não 9 x 5,5 49,5 x 

41 Mundão III - Brennand Energia Eólica S.A. Não 7 x 5,5 38,5 x 

42 Sub Parque 1 - 'PE' Ventos da Boa Vista Não 8 x 6,2 49,6 x 

43 Sub Parque 2 - 'PE' Ventos da Boa Vista Não 8 x 6,2 49,6 x 

44 Sub Parque 3 - 'PE' Ventos da Boa Vista Não 6 x 6,2 37,2 x 

45 Sub Parque 4 - 'PE' Ventos da Boa Vista Não 8 x 6,2 49,6 x 

46 Sub Parque 5 - 'PE' Ventos da Boa Vista Não 8 x 6,2 49,6 x 

47 Sub Parque 6 - 'PE' Ventos da Boa Vista Não 8 x 6,2 49,6 x 

48 Sub Parque 7 - 'PE' Ventos da Boa Vista Não 8 x 6,2 49,6 x 

49 Sub Parque 8 - 'PE' Ventos da Boa Vista Não 9 x 6,2 55,8 x 

50 Sub Parque 9 - 'PE' Ventos da Boa Vista Não 8 x 6,2 49,6 x 

51 Sub Parque 10 - 'PE' Ventos da Boa Vista Não 9 x 6,2 55,8 x 

52 Sub Parque 11 - 'PE' Ventos da Boa Vista Não 5 x 6,2 31,0 x 

53 Sub Parque 12 - 'PE' Ventos da Boa Vista Não 7 x 6,2 43,4 x 

54 Sub Parque 13 - 'PE' Ventos da Boa Vista Não 9 x 6,2 55,8 x 

55 Sub Parque 14 - 'PE' Ventos da Boa Vista Não 8 x 6,2 49,6 x 

56 Sub Parque 15 - 'PE' Ventos da Boa Vista Não 5 x 6,2 31,0 x 

57 Sub Parque 16 - 'PE' Ventos da Boa Vista Não 8 x 6,2 49,6 x 

 
    251 360   1.375,5 809,4 

 

  
  611   2.184,9 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados disponibilizados pela ANEEL (ANEEL, 2021a). 
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A Tabela 11, a seguir, sintetiza as informações apresentadas na tabela anterior. 

Tabela 11 – Síntese da situação dos parques eólicos em Campo Formoso, Bahia. 

Critério Situação Total 

Parques em operação 24 

57 Parques em processo de implantação / 

licenciamento 
33 

Aerogeradores instalados / ativos 360 
611 

Aerogeradores a serem instalados 251 

Potência ativa 809,4 MW 
2.184,9 MW 

Potência planejada 1.375,5 MW 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados disponibilizados pela ANEEL (ANEEL, 2022b). 

A tecnologia adotada nos empreendimentos eólicos nacionais e internacionais 

é constituída, em sua maior parte, por aerogeradores de rotor de eixo horizontal, cada 

torre possui três longas pás cujo comprimento varia de um parque eólico para outro. 

As pás, ao serem acionadas pelo vento, realizam um movimento circular, 

perpendicular ao solo, que varrem o ar de forma ininterrupta, durante o período de 

viabilidade do parque em questão, conforme ilustrado na Figura 23. 

Figura 23 – Ilustração de um aerogerador indicando sua área de influência. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Em Campo Formoso as pás dos aerogeradores, conforme os dados da ANEEL 

(fevereiro de 2022), chegam a 85 metros de comprimento, o que resulta na projeção 

de uma área circular de varredura de 2 hectares por aerogerador. Nesse espaço aéreo 

por onde circulam as pás é ocupado a partir de 30 (altura inferior) até 202 metros 

(altura superior) variando dentro deste limite, conforme o modelo de aerogerador 

utilizado no empreendimento16. 

Atualmente, os 24 parques eólicos em operação no município varrem uma área 

de cerca de 340 hectares. Assim que os demais parques eólicos forem instalados, 

essa área de varredura será ampliada para cerca de 870 hectares, conforme os dados 

apresentados na Tabela 12. 

Tabela 12 – Dimensões dos aerogeradores outorgados no município de Campo Formoso, Bahia. 

Parques Eólicos / Complexo Eólico / Empresa 
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PE São Januário 01 - CE Folha Larga Fase I 150 17.671 x 141.372 180 

PE São Januário 02 150 17.671 88.357 x 195 

PE São Januário 03 - CE Folha Larga Fase II 150 17.671 141.372 x 180 

PE São Januário 04 - CE Folha Larga Fase I 150 17.671 x 123.700 180 

PE São Januário 05 150 17.671 x 176.715 180 

PE São Januário 06 - CE Folha Larga Fase II 150 17.671 x 159.043 180 

PE São Januário 07 150 17.671 123.700 x 195 

PE São Januário 08 150 17.671 282.743 x 195 

PE São Januário 09 150 17.671 229.729 x 195 

PE São Januário 10 - CE Folha Larga Fase II 150 17.671 176.715 x 180 

PE São Januário 11 - CE Folha Larga Fase II 150 17.671 x 176.715 180 

PE São Januário 12 - CE Folha Larga Fase I 150 17.671 123.700 x 195 

PE São Januário 13 - CE Folha Larga Fase I 150 17.671 x 176.715 195 

PE São Januário 14 - CE Folha Larga Fase I 150 17.671 x 176.715 180 

PE São Januário 20 - CE Folha Larga Sul 150 17.671 x 212.058 180 

 

16 Tomando como exemplo o modelo de aerogerador mais alto, do Parque Eólico Pau de Colher, da empresa 
Brennand Energia Eólica S.A.. Sua altura total é de 202 metros (altura máxima), subtraindo o diâmetro do rotor 
(163 metros), medida correspondente ao dobro do comprimento de uma pá, obtém-se a altura inferior de 39 metros. 
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PE São Januário 21 - CE Folha Larga Sul 150 17.671 x 212.058 180 

PE São Januário 22 - CE Folha Larga Sul 150 17.671 x 212.058 180 

PE São Januário 24 150 17.671 212.058 x 195 

Ventos do Sertão - Sertão Energias Renováveis S.A. 97 7.390 x 110.847 127 

Ventos de Campo Formoso I - Cpo. Formoso I Energias 

Renováveis S.A. 
97 7.390 x 110.847 127 

Ventos de Guarás I - Ventos dos Guarás I Energias 

Renováveis S.A. 
97 7.390 x 110.847 127 

Ventos da Andorinha - Andorinha Energias Revováveis 

S.A. 
97 7.390 x 110.847 127 

Ventos de Morrinhos - Morrinhos Energias Renováveis 

S.A. 
97 7.390 x 110.847 127 

Ventos de Campo Formoso II - CE Morrinhos - Fase II / 

Cpo. Formoso II Energias Renováveis S.A. 
97 7.390 x 110.847 127 

PE Ventos da Andorinha II - CE Morrinhos - Fase II / 

Atlantic Energias Renováveis S.A. 
170 22.698 45.396 x 165 

PE Ventos de Guarás II - CE Morrinhos - Fase II / 

Atlantic Energias Renováveis S.A. 
170 22.698 113.490 x 165 

PE Ventos de Morrinhos II - CE Morrinhos - Fase II / 

Atlantic Energias Renováveis S.A. 
170 22.698 113.490 x 165 

PE Ventos do Sertão II - CE Morrinhos - Fase II / 

Atlantic Energias Renováveis S.A. 
170 22.698 113.490 x 165 

PE Ventos do Sertão III - CE Morrinhos - Fase II / 

Atlantic Energias Renováveis S.A. 
170 22.698 113.490 x 165 

PE Delfina 1 - 'PE' Ventos da Boa Vista 110 9.503 x 133.046 135 

PE Delfina 2 - 'PE' Ventos da Boa Vista 110 9.503 x 133.046 135 

PE Delfina 3 - 'PE' Ventos da Boa Vista 110 9.503 x 133.046 135 

PE Delfina 4 - 'PE' Ventos da Boa Vista 110 9.503 x 38.013 135 

PE Delfina 5 - 'PE' Ventos da Boa Vista 110 9.503 x 133.046 135 

PE Delfina 6 - 'PE' Ventos da Boa Vista 110 9.503 x 142.550 135 

PE Delfina 7 - 'PE' Ventos da Boa Vista 110 9.503 x 142.550 135 

Zeus II - 'PE' Ventos da Boa Vista 114 10.207 x 142.898 137 

Pau de Colher - Brennand Energia Eólica S.A. 163 20.867 104.336 x 202 

Pau de Colher IV - Brennand Energia Eólica S.A. 163 20.867 166.938 x 202 

Mundão IV - Brennand Energia Eólica S.A. 163 20.867 187.805 x 202 

Mundão III - Brennand Energia Eólica S.A. 163 20.867 146.071 x 202 

Sub Parque 1 - 'PE' Ventos da Boa Vista 170 22.698 181.584 x 130 

Sub Parque 2 - 'PE' Ventos da Boa Vista 170 22.698 181.584 x 130 

Sub Parque 3 - 'PE' Ventos da Boa Vista 170 22.698 136.188 x 130 

Sub Parque 4 - 'PE' Ventos da Boa Vista 170 22.698 181.584 x 130 

Sub Parque 5 - 'PE' Ventos da Boa Vista 170 22.698 181.584 x 130 

Sub Parque 6 - 'PE' Ventos da Boa Vista 170 22.698 181.584 x 130 

Sub Parque 7 - 'PE' Ventos da Boa Vista 170 22.698 181.584 x 130 

Sub Parque 8 - 'PE' Ventos da Boa Vista 170 22.698 204.282 x 130 

Sub Parque 9 - 'PE' Ventos da Boa Vista 170 22.698 181.584 x 130 
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Sub Parque 10 - 'PE' Ventos da Boa Vista 170 22.698 204.282 x 130 

Sub Parque 11 - 'PE' Ventos da Boa Vista 170 22.698 113.490 x 130 

Sub Parque 12 - 'PE' Ventos da Boa Vista 170 22.698 158.886 x 130 

Sub Parque 13 - 'PE' Ventos da Boa Vista 170 22.698 204.282 x 130 

Sub Parque 14 - 'PE' Ventos da Boa Vista 170 22.698 181.584 x 130 

Sub Parque 15 - 'PE' Ventos da Boa Vista 170 22.698 113.490 x 130 

Sub Parque 16 - 'PE' Ventos da Boa Vista 170 22.698 181.584 x 130 

      5.252.037 3.430.426   

      8.682.463 m2   

   868 ha  

Fonte: Elaboração própria com dados da ANEEL (ANEEL, 2022b) e do INEMAA (INEMA, 
2022a). 

A localização dos complexos eólicos em operação do município de Campo 

Formoso está ilustrada na Figura 24. Vale lembrar que os parques eólicos que ainda 

não completaram o rito de licenciamento ambiental não estão representados no mapa, 

pois as informações ainda não foram disponibilizadas pela ANEEL.
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Figura 24 - Mapa de Campo Formoso com a localização dos complexos eólicos e as Serras do Sertão Norte da Bahia. 

 

Fonte: Mapa elaborado por J. A. Peixoto Filho. 
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 O LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE COMPLEXOS EÓLICOS EM CAMPO 

FORMOSO 

A partir da análise de documentos disponíveis na plataforma oficial do estado 

da Bahia (SEIA) e dos documentos disponíveis nos Inquéritos Civis (IC) instaurados 

pelo Ministério Público Estadual, pode-se afirmar que há lacunas consideráveis na 

atuação do referido órgão no que diz respeito à sua conduta diante do movimento de 

implantação de parques eólicos no município de Campo Formoso. 

As lacunas identificadas dizem respeito a deficiências em estudos técnicos e 

inconsistências legais e administrativas nos processos de licenciamento dos 

empreendimentos eólicos que operam ou estão em fase de implantação no município 

de Campo Formoso. 

Conforme é apresentado no decorrer desta subseção, tanto as empresas 

proponentes quanto o próprio estado vêm sendo denunciados pelas organizações da 

sociedade civil e sendo investigados pelo Ministério Público: as empresas, por 

alterarem os equilíbrios socioeconômico e ecossistêmico da região; o estado, pela 

omissão de seu papel de estabelecer o controle do uso e ocupação do solo, sobretudo 

em área com relevante função social e ambiental. 

4.2.1 Fragmentação de complexos eólicos de grande e excepcional 
porte em parques eólicos de micro ou pequeno porte 

Com base nos documentos disponíveis no SEIA que instruem os processos de 

licenciamento ambiental dos parques eólicos verifica-se que, na prática, todos os 

empreendimentos implantados no município de Campo Formoso deveriam ser 

considerados de grande ou excepcional porte. Em que pese as licenças ambientais 

serem solicitadas separadamente por pessoas jurídicas distintas, constituem, na 

prática, uma mesma empresa. O próprio Ministério Público da Bahia vem sinalizando, 

nos IC instaurados17, evidências que comprovam que se trata, na prática, de uma 

mesma empresa fracionada em tantas outras, com intuito de descaracterizar o porte 

do empreendimento para obtenção de licença simplificada. De acordo com um dos IC 

 

17 Inquéritos Civis (IC) 702.9.119382.2020, 702.0.247350.2013, 702.9.134379.2020, 702.9.108939.2020, 
702.9.129295.2020. 
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algumas evidências administrativas conectam diversas empresas menores à empresa 

Casa dos Ventos Energias Renováveis: 

CONSIDERANDO que os parques eólicos pertencem às seguintes empresas: 
Campo Formoso I Energias Renováveis S.A., Campo Formoso II Energias 
Renováveis S.A., Ventos de São Guará I Energias Renováveis S.A., 
Andorinhas Energias Renováveis S.A., Morrinhos Energias Renováveis S.A., 
Sertão Energias Renováveis S.A., Ventos de São Eloy Energias Renováveis 
S.A., Ventos de São Abelardo Energias Renováveis S.A., Ventos de São 
Galvão Energias Renováveis S.A., Ventos de São Bento Energias 
Renováveis S.A., Parque Eólico Ventos de São Januário 01, 03, 04, 05, 06, 
10, 11, 13 e 14 Energias Renováveis S.A. 

CONSIDERANDO que tais pessoas jurídicas estão ligadas à empresa Casa 
dos Ventos Energias Renováveis S.A. Segue abaixo alguns prints retirados 
do CSI/MPBA, demonstrando a ligação de alguns desses empreendimentos 
com a Casa dos Ventos Energias Renováveis S.A., com sede em Jacobina e 
CNPJ n° 10.772.867/0006-23, seja pelo fato de possuírem mesmo e-mail, 
mesmo contador, mesmo responsável, dentre outras coincidências [...] 
(MP/BA IC 702.9.129295.2020, p. 4). 

Todos os parques eólicos, em operação ou não, no município de Campo 

Formoso confirmam essa regra. Conforme se verificou na Tabela 10 estes parques 

possuem, no máximo, 15 aerogeradores cada, o que faz com que os mesmos sejam 

enquadrados na categoria micro porte (CEPRAM, 2011), com exceção de um parque 

(São Januário 8), ainda não operante, que possui 16 aerogeradores e é enquadrado 

como pequeno porte. O mesmo IC também faz referência a essa situação 

CONSIDERANDO que, conforme Relatório Ambiental Simplificado - RAS, e 
não EIA – RIMA, apresentado pela empresa Casa dos Ventos Energias 
Renováveis, o Parque Eólico Campo Formoso previa a implantação de 228 
aerogeradores, com potência de 362 MW, distribuídos num total de 12 
subparques, no Município de Campo Formoso, denominados Ventos de São 
Januário, Ventos de Santa Rita, Ventos de São Simão, Ventos de Santa 
Celina, Ventos de Santa Aurélia, formando, estes, o Complexo Folha Larga e 
Ventos dos Guarás I, Ventos do Sertão, Ventos dos Morrinhos, Ventos de 
Andorinha, Ventos de Campo Formoso I e II, e Ventos do Bom Retiro, 
formando o Complexo Morrinhos. Observa-se que sete destes parques 
possuem nomes idênticos aos parques já instalados ou ainda a instalar, no 
Município de Campo Formoso (MP/BA IC 702.9.129295.2020, p. 9). 

O Complexo Eólico Folha Larga, composto por 118 aerogeradores em 

operação e mais 59 em fase de implantação se enquadraria na categoria de 

excepcional porte (118 + 59 = 177) (CEPRAM, 2011), no entanto, foi subdividido em 

18 parques com 5 a 12 aerogeradores cada. 

De acordo com o banco de dados da ANEEL, todos os aerogeradores em 

operação desse complexo eólico seguem o mesmo padrão: nome do parque do qual 

fazem parte, nome da empresa proprietária, potência individual (4,2 MW), altura 
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máxima (180 metros) e diâmetro do rotor (150 metros). O padrão se mantém 

praticamente o mesmo nos aerogeradores não operantes (Tabela 13). 

Tabela 13 – Parques eólicos contíguos, de diferentes empresas, que, na prática compõe o Complexo 
Eólico Folha Larga, localizado no município de Campo Formoso, Bahia. 
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1 Parque Eólico Ventos de São Januário 01 S.A.  Sim 8 - 33,6 - - 

2 Ventos de São Januário Energias Renováveis S.A.  Não - 5 - 21,0 - 

3 Parque Eólico Ventos de São Januário 03 S.A. Sim 8 - 33,6 - 122,5 

4 Parque Eólico Ventos de São Januário 04 S.A.  Sim 7 - 29,4 - 435,6 

5 Parque Eólico Ventos de São Januário 05 S.A.  Sim 10 - 42,0 - 239,9 

6 Parque Eólico Ventos de São Januário 06 S.A. Sim 9 - 37,8 - 147,3 

7 Ventos de São Januário Energias Renováveis S.A.  Não - 7 - 29,4 - 

8 Ventos de São Januário Energias Renováveis S.A.  Não - 15 - 63,0 - 

9 Ventos de São Januário Energias Renováveis S.A.  Não - 13 - 54,6 - 

10 Parque Eólico Ventos de São Januário 10 S.A.  Sim 10 - 42,0 - 676,0 

11 Parque Eólico Ventos de São Januário 11 S.A.  Sim 10 - 42,0 - 1162,2 

12 Ventos de São Januário Energias Renováveis S.A.  Não - 7 - 29,4 - 

13 Parque Eólico Ventos de São Januário 14 S.A.  Sim 10 - 42,0 - 578,6 

14 Ventos de São Januário Energias Renováveis S.A.  Não - 12 - 50,4 - 

15 Ventos de São Bento Energias Renováveis S.A. Sim 12 - 50,4 - 84,0 

16 Borealis Comercialização de Energia Ltda Sim 10 - 42,0 - 566,5 

17 Ventos de São Galvão Energias Renováveis S.A. Sim 12 - 50,4 - 28,8 

18 Ventos de Santo Eloy Energias Renováveis S.A.  Sim 12 - 50,4 - 55,0 

   118 59 495,6 247,8 4096 

Fonte: ANEEL (ANEEL, 2022b) 

Na coluna da esquerda observa-se que, na maioria dos casos, os nomes das 

empresas operantes se confundem, diferindo apenas o número sequencial (Parque 

Eólico Ventos de São Januário 01 S.A.; Parque Eólico Ventos de São Januário 02 

S.A....). Já os parques não operantes são propriedade de uma única empresa, cujo 

nome não leva o número sequencial. 

Atualmente, a potência instalada do referido complexo eólico é de quase 500 

MW e ele ocupa uma área (terrestre) de mais de 4 mil hectares, considerando somente 

os parques eólicos em operação. Assim que os demais parques forem implantados 
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(dados ainda não disponibilizados pela ANEEL), o complexo praticamente dobrará seu 

tamanho e atingirá a potência de mais de 740 MW (INEMA, 2022a). 

Analisando o histórico de constituição de cada empresa listada na tabela acima 

a partir dos documentos disponíveis na plataforma SEIA e na base de dados da 

ANEEL, pode-se observar outro padrão: na maioria dos casos, no momento em que 

o parque eólico inicia sua operação, uma nova empresa é formalmente criada, 

desvinculando-o da empresa original. A empresa que, originalmente, tinha um nome 

qualquer, recebe o nome “Parques Eólico Ventos de São Januário...” e, de forma 

complementar, um número sequencial. 

No exemplo citado, as evidências levam a deduzir que se trata de 

fracionamento de um empreendimento de excepcional porte em empreendimentos de 

micro porte, prática vedada pela legislação, conforme demonstrado anteriormente. 

A análise dos documentos disponíveis na plataforma SEIA, notadamente os 

Pareceres Técnicos que fundamentam as licenças ambientais, permite concluir que o 

órgão está ciente do fracionamento de empreendimentos eólicos. Um exemplo é o 

documento denominado “Parecer Técnico Integrado Sertão e Campo F. I” que 

fundamenta a emissão de Licença de Operação18 de duas Centrais Geradoras de 

Eletricidade: “CGE Ventos do Sertão” e “CGE Campo Formoso I”.  

O referido documento apresenta a relação de mais quatro centrais geradoras 

(parques eólicos) que não são objeto do parecer. A Tabela 14, a seguir, mostra como 

a informação é apresentada no documento: 

  

 

18 Vinculado aos processos do INEMA 2015.001.001578/INEMA/LIC-01578 e 2015.001.001577/INEMA/LIC-
01577, disponíveis na plataforma SEIA. 
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Tabela 14 – Centrais Geradoras Elétricas (CGE), números de aerogeradores e potência instalada 
apresentada no “Parecer Técnico Integrado Sertão e Campo Formoso I”. 

Nome da CGE Aerogeradores 
Potência 
instalada 

(MW) 

CGE Ventos da Andorinha 15 30 

CGE Ventos de Morrinhos 15 30 

CGE Ventos de Campo Formoso II 15 30 

CGE Ventos de Campo Formoso I 15 30 

CGE Ventos do Sertão 15 30 

CGE Ventos de Guarás I 15 30 

Fonte: INEMA (2022a) 

O mesmo parecer, que já se assume “integrado”, também assume literalmente 

que todas as Centrais Geradoras estão vinculadas ao Complexo Eólico Morrinhos. 

Logo em seguida ilustra, por meio de mapas, a localização de todos os parques 

eólicos, contíguos, que compõe o Complexo Eólico Morrinhos, evidenciando que se 

trata de um único empreendimento. Ao se referir aos mapas indicados no documento, 

o faz da seguinte forma: 

As figuras abaixo ilustram a disposição ou arranjo geral dos diversos 
parques que compõem o Complexo Eólico Morrinhos, incluindo acessos, 
linhas de média tensão, subestação, linha de transmissão, jazidas licenciadas 
pela prefeitura [...] (INEMA, 2015, grifo nosso). 

Ou seja, no Parecer Técnico, cujo objetivo é o de instruir a Licença Simplificada 

de um empreendimento de micro porte, assume-se que se trata de um complexo 

eólico com 90 (noventa) aerogeradores, o que caracterizaria, conforme Resolução 

CEPRAM 4.180 de 2011, empreendimento de grande porte, cujo rito de licenciamento 

é muito mais complexo do que aquele exigido para empreendimentos menores. No 

entanto, também de forma declarada, assume-se que o empreendimento está sendo 

fracionado em parques eólicos com até 15 (quinze) aerogeradores, limite que 

caracteriza empreendimento de micro porte, dispensado da realização de EIA/RIMA, 

o que, conforme já demonstrado, não é permitido pela legislação vigente, pelo fato de 

que estudos mais aprofundados e com maior esforço amostral deixam de ser exigidos 

quando o empreendimento é fragmentado. 

É importante ressaltar, conforme já foi dito que, mesmo que se tratasse de 

diversas empresas, sem qualquer relação uma com a outra, solicitando licenciamento 

ambiental de empreendimentos de micro porte adjacentes, caberia ao estado 
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considerar os efeitos sinérgicos e cumulativos destes empreendimentos, o que 

também não vem sendo feito pelo INEMA. 

A evidência de se tratar de um único empreendimento de porte maior é tão 

marcante que a própria equipe de licenciamento ambiental do INEMA que subscreve 

o referido Parecer Técnico (Integrado) cometeu o engano de efetuar as análises 

referentes a duas Centrais de Geração (“CGE Ventos do Sertão” e “CGE Ventos de 

Campo Formoso I”) e, ao final do mesmo documento, deu parecer favorável para 

operação de outras três Centrais do mesmo complexo (“CGE Ventos de Andorinhas”, 

“CGE Ventos de Campo Formoso II” e “CGE Ventos de Morrinhos”). 

No IC que investiga a conduta das empresas e do órgão licenciador foram 

exigidas providências no sentido de corrigir o processo administrativo conforme 

orienta a legislação: 

Que exijam dos empreendimentos integrantes originários do Complexo Eólico 
Campo Formoso a realização de EIA-RIMA, e não RAS, com a realização 
também de audiências públicas em todas cidades impactadas, bem como o 
pagamento da compensação ambiental referida no o artigo 36 da Lei n. 
9.985/00, dentre outras compensações devidas, definidas através das 
condicionantes ambientais [...] (MP/BA IC 702.9.129295.2020, p. 162). 

Permanece a dúvida referente à justiça processual no rito de licenciamento 

ambiental promovido pelo estado da Bahia, no caso o INEMA: O que justifica a 

emissão de licença para implantação de parques eólicos por meio de processos 

simplificados em situações em que as legislações federal e estadual vigentes exigem 

que sejam realizados estudos mais aprofundados? 

Para Valença e Bernard (2015), tal simplificação tende a reduzir 

substancialmente a quantidade de informações enviadas aos analistas e, em um ciclo 

vicioso, ao permitir estudos simplificados, os órgãos licenciadores ambientais 

receberão informações menos qualificadas, aumentando a possibilidade de erros na 

avaliação do real impacto dos projetos. 

Outra evidência que indica que se trata de empreendimentos de grande porte 

fracionados em empreendimentos menores são os Pareceres Técnicos, também 

elaborados pelo INEMA, referentes ao ‘Complexo Eólico Ventos de São Januário’. Da 

mesma forma que a descrita, no Parecer Técnico do INEMA19 os analistas que o 

subscrevem reconhecem que o empreendimento é composto por 23 parques eólicos 

 

19 Parecer Técnico indexado aos Processos 2019.001.002469/INEMA/LIC-02469, 2019.001.002470/INEMA/LIC-
02470, 2019.001.001913/INEMA/LIC-01913 dentre outros. 
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homônimos, cada um com 18 aerogeradores, totalizando 414 aerogeradores e 

potência instalada de 703,8 MW. 

O mesmo ocorre na Serra do Tombador, no município de Jacobina. Um 

complexo eólico vinculado à empresa Santa Diana Energias Renováveis S.A., possui 

210 aerogeradores que estão distribuídos em 14 parques. Somente após, e em razão 

de uma recomendação do Ministério Público Estadual, o Instituto do Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos (INEMA) exigiu a realização de EIA/RIMA no processo de 

licenciamento ambiental desse empreendimento, o que foi acatado. 

No entanto, o resultado do estudo, concluído em 2019, não foi disponibilizado 

na plataforma oficial do INEMA do estado da Bahia, conforme determina a legislação 

ambiental. Em resposta a mobilização social articulada pelo Movimento Salve as 

Serras e a cobrança feita pelo Ministério Público da Bahia, exigindo a publicação dos 

referidos estudos, somente a empresa Casa dos Ventos Energias Renováveis S.A., 

não o INEMA, disponibilizou o EIA em seu site. 

Em relação ao Complexo Eólico “Santa Diana”, é importante ressaltar que o 

processo de licenciamento ambiental em curso junto ao INEMA corresponde somente 

a uma parte do empreendimento (entorno dos aerogeradores, acessos internos, 

canteiros de obra, áreas de bota-fora e empréstimo, rede elétrica interna de média 

tensão) o que, de acordo com o EIA, representa uma área total de intervenção de 

1.021,8 hectares, ou 4,87 hectares por aerogerador. 

A outra parte do empreendimento, correspondente à Linha de Transmissão da 

energia de alta tensão (com cerca de 76 Km de extensão), sem a qual é impossível 

fazer com que a energia gerada pelo complexo eólico chegue ao usuário final, não é 

objeto do licenciamento ambiental em curso. De acordo com o EIA disponibilizado 

pela empresa, um processo de licenciamento ambiental independente será realizado 

para subsidiar a implantação e operação dessa Linha de Transmissão. Porém, o 

estudo para instalação da linha de transmissão apresentado pela “Santa Diana”, foi 

do tipo Estudo de Médio Impacto (EMI). 

Observa-se um esforço por parte das empresas eólicas em se camuflar como 

empreendimentos simples, isentos de impactos ambientais significativos, quando, na 

realidade, trata-se de megaempreendimentos fragmentados. Essa fragmentação se 

apresenta, por um lado, separando as fases de geração e transmissão de energia e 

também dividindo a fase de geração em quase uma centena de parques e sub parques 

eólicos com, no máximo, 15 aerogeradores cada. Fragmentados, estes parques são 
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analisados individualmente, ignorando seus efeitos sinérgicos e cumulativos, como 

considera o Promotor de Justiça no IC 702.9.129295.2020: 

O fracionamento de empreendimentos para fins de licenciamento, além de 
prática vedada pela legislação, revela um estratagema do empreendedor 
para tentar ludibriar o Órgão Licenciador, no que concerne à avaliação do 
efetivo potencial de degradação da atividade a ser desenvolvida, 
especialmente em relação aos impactos cumulativos, acumulativos ou 
sinérgicos (MP/BA IC 702.9.129295.2020, p. 37). 

Essa prática, adotada no estado da Bahia, caracteriza fragmentação de um 

empreendimento que, conforme faz questão de enfatizar o promotor de justiça Pablo 

Almeida no IC supracitado, não é somente de excepcional porte, mas sim de porte 

‘absolutamente excepcional’ (MP/BA IC 702.9.129295.2020). 

Ampliando-se a escala para os processos de licenciamento ambiental em 

território nacional, conforme publicações consultadas, pouca ou nenhuma mudança 

se observa (GORAYEB et al., 2016, GORAYEB; MEIRELES, 2019b). O mesmo pode-

se afirmar em relação ao licenciamento ambiental de parques eólicos em outros 

países (NAZIR et al., 2019, 2020; VALENÇA; BERNARD, 2015). 

Valença e Bernard (2015), ao compararem a legislação brasileira com as de 

outros países como Estados Unidos, Canadá e Portugal concluíram que as 

legislações ambientais desses países, de modo geral, são inadequadamente 

permissivas aos empreendimentos que atuam no setor das energias renováveis. No 

entanto, os autores observaram que a legislação brasileira é ainda mais frágil e 

permissiva a este tipo de empreendimento. 

É importante considerar que o fato de o estado exigir a realização de EIA/RIMA 

não significa que o processo de licenciamento ambiental esteja isento de vieses. 

Bernard et al. (2014) chamam a atenção para os Estudos de Impacto Ambiental (EIA) 

que, quando malconduzidos, podem subestimar o real impacto dos parques eólicos 

na vida selvagem voadora como aves e morcegos, como o que os autores 

identificaram na Espanha e nos EUA. 

Observa-se que tanto no Brasil quanto em outros países os Estudos de Impacto 

Ambiental (EIA) de empreendimentos eólicos são insatisfatórios e incapazes de evitar 

erosão, poluição e assoreamento de rios e lagos, danos à flora, à fauna e aos seres 

humanos e, via de regra, também desprezam os efeitos sinérgicos e cumulativos de 

diversos parques eólicos adjacentes (BERNARD et al., 2014; VALENÇA; BERNARD, 

2015). 
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Assim, o processo de licenciamento ambiental de empreendimentos eólicos 

analisados é repleto de falhas, aqui consideradas preocupantes. É importante 

considerar que o rito do processo de licenciamento não se constitui em meras ações 

cartoriais. Cada etapa tem sua relevância e, ao serem ativadas, acionam princípios 

constitucionais ou infraconstitucionais necessários à garantia da democracia, como o 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a transparência e a participação 

social, conforme determina o artigo 225 da Constituição Federal (BRASIL, 1988) no 

capítulo que trata exclusivamente do meio ambiente: 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações. 

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 
potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, 
estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade. (BRASIL, 
1988) 

4.2.2 A convivência dos empreendimentos eólicos com as 
comunidades locais 

Conforme Germani e Oliveira (2020) as características geoambientais oriundas 

do processo de formação rochosa, do relevo e das caraterísticas climáticas, fazem da 

região de Campo Formoso alvo de projetos de exploração mineral e de geração de 

energia solar e eólica. Trata-se de um processo que vem se intensificando nos últimos 

anos e gerando impactos importantes no modo de vida tradicional, intensificando as 

disputas por terra e água e pressionando as terras das comunidades tradicionais, 

sobretudo em função da falta de regularização fundiária das áreas individuais e 

coletivas das Associações de Fundo e Fecho de Pasto. 

Em razão do potencial eólico promissor que a região oferece, as comunidades 

que vivem nas serras passaram a receber representantes das empresas interessadas 

em investir no aproveitamento energético. A convivência é deflagrada quando os 

representantes das empresas iniciam as pesquisas para levantamento de 

informações. 

Nessa fase, chama atenção a forma como as empresas se inserem nos 

territórios tradicionais, assediando os moradores ou as lideranças locais 

individualmente, fazendo promessas de vantagens que não se concretizam com o 
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passar do tempo, como altos rendimentos pela participação no negócio e pelo 

arrendamento ou concessão de uso da terra, oferta de empregos e melhorias na 

infraestrutura comunitária. Situações semelhantes foram constatadas por Bauer 

(2013), Traldi (2019), FETAPE (2021) e Cáritas (2022). 

A estratégia de criar expectativas que não se cumprem com o passar do tempo 

constitui, na realidade, uma narrativa bastante utilizada tanto pela organização 

representativa do setor privado, quanto pelo poder público. Uma matéria recente 

publicada pela presidente da ABEEólica (GANNOUM, 2020) confirma o uso dessa 

narrativa: 

Parques eólicos chegam a regiões remotas do Brasil, especialmente no 
nordeste, impactando positivamente comunidades por meio de, por exemplo, 
empregos diretos e indiretos e geração de renda com os arrendamentos de 
terras dos pequenos proprietários, que seguem com suas criações de animais 
ou plantações, já que apenas uma pequena parcela da área é utilizada para 
colocação dos aerogeradores. Há também impactos de aumento de 
arrecadação de impostos que, com adequado gerenciamento público, podem 
significar melhorias para o município. O desenvolvimento tecnológico que 
chega com as renováveis também significa um novo caminho de atuação 
profissional (GANNOUM, 2020). 

No entanto, o preço a ser pago por essas benfeitorias, a exemplo da perda da 

qualidade de vida e da qualidade ambiental, é incalculável. Além disso, com o passar 

do tempo, as expectativas vão se apresentando frustradas, ao se constatarem, por 

exemplo, a prevalência de contratos individuais de arrendamento de terra abusivos e 

a importação de profissionais qualificados de outras regiões, justificada pela falta de 

qualificação profissional dos moradores locais. Situação também relatada em outros 

trabalhos (TRALDI, 2019; RIBEIRO, 2021; CÁRITAS, 2022). 

Segundo Traldi (2019), antes de solicitar a licença ambiental a empresa 

interessada dá início à prospecção do potencial eólico por meio da instalação de torres 

capazes de medir a velocidade dos ventos, denominadas torres anemométricas. Mas, 

para realizar a instalação dessas torres a empresa busca terrenos com potencial 

eólico na região promissora para fins de aquisição ou arrendamento. De acordo com 

Ribeiro (2021), na fase de estudos preliminares ocorrem as primeiras tratativas entre 

o empreendedor e o proprietário da terra para a possível celebração de contrato de 

arrendamento. O pedido de licença prévia só é feito se as medições indicarem que o 

empreendimento é economicamente viável. 

Traldi (2019a) considera que os contratos de arrendamento de terra para 

implantação de complexos eólicos são bilaterais, regidos pelas normas de direito 
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privado, o que implica que participam de sua celebração somente as partes 

envolvidas, sem interferência de qualquer ente federativo do Estado brasileiro. Esses 

contratos são regidos pelo ordenamento jurídico brasileiro, especificamente pela Lei 

Federal 4.504 de 30 de novembro de 1964, Estatuto da Terra (BRASIL, 1964), 

regulamentada pelo Decreto 59.566 de 14 de novembro de 1966 (BRASIL, 1966). 

Conforme Brasil (1966) arrendamento rural é o contrato agrário pelo qual uma 

pessoa cede o uso e gozo de imóvel rural para que seja exercida diferentes 

modalidades de exploração mediante certa retribuição ou aluguel. 

A concepção do legislador ao elaborar o Estatuto da Terra, de acordo com 

Traldi (2019a), visava proteger a parte hipossuficiente no contrato de arrendamento, 

no caso, o trabalhador rural, que, desprovido de imóvel rural, carecia de proteção na 

relação contratual. No entanto, a autora observa que o que ocorre no caso do 

arrendamento de imóvel para implantação de um empreendimento eólico é o inverso: 

a empresa arrendatária acaba sendo a parte protegida na relação contratual, sendo 

que a parte hipossuficiente é o posseiro / proprietário rural, arrendador. 

Segundo Germani e Oliveira (2020), dentre as ameaças mais recentes ao modo 

de vida e aos territórios das Comunidades Tradicionais de Fechos e Fundos de Pasto 

do TI em que se insere Campo Formoso, os empreendimentos de geração de energia 

eólica são os mais comentados pelas lideranças comunitárias e organizações da 

sociedade civil. Isto ocorre, de acordo com as autoras, por se tratar de um fator de 

desorganização dos territórios por meio de regulamentações impostas pelos 

empreendimentos, gerando diferenciação interna e impedindo o acesso a 

determinadas áreas. 

As autoras também consideram que as ameaças à permanência e reprodução 

dessas comunidades ocorrem em sua maioria, por ausência da ação do Estado no 

que diz respeito a regularização fundiária das áreas de uso comum e que, apesar de 

existirem avanços na regularização das áreas individuais, o mesmo não acontece com 

as áreas de uso comum. 

Elas indicam que são justamente as áreas de uso comum que sofrem a pressão 

do grande capital nacional e internacional. As terras soltas das associações, outrora 

livres, vão sendo capturadas e com elas desaparece também o modo de vida, um 

modo de grande potencial produtivo e altamente integrado ao ambiente semiárido 

(GERMANI; OLIVEIRA, 2020). 
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Ribeiro (2021) argumenta que a insegurança fundiária é uma realidade do 

nordeste brasileiro, normalmente as famílias sertanejas detém a posse do imóvel, mas 

não o título de propriedade, o que, somado à desinformação e falta de acesso à 

assessoria jurídica, acaba fragilizando ainda mais as famílias e favorecendo as 

empresas interessadas em se instalar para implantar seus empreendimentos. 

Brannstrom et al. (2019), analisando a questão fundiária resultante da inserção 

de empresas interessadas na exploração da energia eólica em região de dunas no 

Ceará constataram que a insegurança da posse da terra cria barreiras para uma 

distribuição equitativa dos benefícios da energia eólica e, consequentemente, para o 

desenvolvimento econômico da região. 

Parte da convivência entre as empresas operadoras com as comunidades 

locais é formalizada por contratos de arrendamento ou de concessão de uso de imóvel 

para implantação de um ou mais aerogeradores. O que se observa pela análise da 

documentação analisada é que diversas cláusulas dos contratos de arrendamento de 

terra firmados entre as empresas e as famílias são abusivas, sobretudo quando se 

leva em consideração o modo de vida dessas populações. 

Um exemplo de cláusula abusiva é a que define a vigência dos contratos de 

arrendamento que, dentre os contratos analisados, variou de 30 (minuta de contrato 

da Quinto Energy) a 37 anos com renovação automática por períodos sucessivos de 

22 anos (contratos firmados com as empresas Casa dos Ventos Energias Renováveis 

S.A. e Ventos de São Cristóvão Energias Renováveis S.A.), mesma vigência 

observada por Traldi (2021) em Caetité (BA). 

No caso da minuta de contrato da empresa Quinto Energy Ltda, a depender de 

circunstâncias, absolutamente alheias à vontade ou ao controle das famílias locais, o 

período de 30 anos pode ser estendido por prazo indeterminado. Em Bauer (2013) 

foram constatados contratos com período de vigência de 35 a 50 anos com cláusula 

de renovação automática. Ribeiro (2021), também constatou cláusula de renovação 

automática em contratos de arrendamento com prazo de vigência de até 30 anos e 

em FETAPE (2021) e Cáritas (2022b) 49 anos. 

Outro aspecto recorrente que chama atenção nos contratos de arrendamento 

é uma cláusula de confidencialidade sobre as tratativas, como mostra o trecho de uma 

minuta de contrato a seguir: 

As partes reconhecem que danos causados pela divulgação indevida das 
informações confidenciais ou dos termos deste Contrato podem ser 
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irreparáveis. Dessa forma, qualquer descumprimento das obrigações de 
confidencialidade do presente Contrato ensejará a possibilidade de retenção 
do pagamento do Preço pelo período de 12 (doze) meses, sem prejuízo do 
direito da Parte lesada de buscar indenização justa pelas perdas e danos que 
o descumprimento venha a acarretar direta ou indiretamente, podendo 
recorrer inclusive a medidas cautelares e providências liminares, sem 
prejuízo de quaisquer outras medidas cabíveis. (QUINTO ENERGY LTDA., 
s/d) 

A cláusula de sigilo ou confidencialidade foi constatada em todos os contratos 

de arrendamento que compõe o IC 702.9.119382.2020, bem como em todas as 

matrículas analisadas. Assim como também observou Traldi (2021), em sua análise 

sobre a relação das empresas eólicas junto a comunidades baianas e potiguares e 

Ribeiro (2021), analisando a relação entre as empresas eólicas e comunidades de 

Brotas de Macaúbas no estado da Bahia, ocorrência também relatada nos 

documentários de Bauer (2013) e no da Cáritas (2022b). 

A minuta proposta pela empresa Quinto Energy Ltda. apresenta uma cláusula 

que confere à empresa interessada em explorar o potencial eólico do imóvel 

(cessionária) poderes de procuradora do proprietário ou posseiro (cedente) do imóvel 

a ser arrendado. 

O CEDENTE neste ato nomeia a CESSIONÁRIA, de forma irrevogável e 
irretratável, como sua bastante procuradora para representá-lo perante todas 
e quaisquer autoridades governamentais, municipais ou federais, incluindo, 
mas não se limitando a: Cartórios de Registro de Imóveis, Registro de Títulos 
e Documentos, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, 
Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - INEMA, com todos os 
poderes necessários para efetuar registros da celebração deste Contrato, 
regularização de questões fundiárias, averbação de reserva legal e outras 
medidas necessárias para a Implantação da Usina (QUINTO ENERGY LTDA. 
s/d).  

A multa prevista em razão do descumprimento de alguma cláusula do contrato 

normalmente corresponde a somas que as famílias jamais teriam condições de arcar. 

No caso da minuta proposta pela Quinto Energy a multa corresponde a 70% dos 

gastos já realizados e dívidas já assumidas pela empresa. Traldi (2019a) constatou 

valores de até 5 milhões de reais e Bauer (2013), de até 20 milhões de reais. 

Após assinatura de contratos de arrendamento com vigência extremamente 

prolongada, podendo ultrapassar cinquenta anos, normalmente com cláusulas 

abusivas que reservam mais vantagens e garantias às empresas, a comunidade tem 

sua rotina completamente alterada em razão do aumento do tráfego de veículos e de 

pessoas, da alteração da paisagem e da perda do direito de circular livremente por 

seu território. Na alteração da dinâmica social, o risco de atropelamento (ARAÚJO; 
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MEIRELES, 2019), algo até então desconhecido, se torna um elemento presente no 

cotidiano das famílias. 

Com o passar dos anos vai se confirmando nos municípios baianos a 

materialização de impactos negativos sobre o meio ambiente e sobre o modo de vida 

tradicional dos moradores locais, como constataram de forma generalizada no estado 

do Ceará Gorayeb et al. (2016); Gorayeb e Brannstrom (2019), assim como foi 

relatado em pesquisas realizadas em outros países, como indicam Nazir et al. (2019, 

2020) e Huesca-Pérez et al. (2018), por exemplo. 

Ribeiro (2021) constatou que nas situações em que as comunidades locais se 

organizaram condicionando a assinatura dos contratos de arrendamento de terra ao 

diálogo institucional, não individualizado, entre as empresas e as organizações 

representativas dos moradores, no caso as Associações de Fecho e Fundo de Pasto 

das comunidades Mangabeira e Boa Vista, as condições passaram a ser mais 

vantajosas para as comunidades do que seria caso fosse mantido o contrato original. 

Representantes das empresas eólicas se aproveitam das fragilidades das 

populações locais, dialogando individualmente com os moradores, que são ligados 

entre si por laços de parentesco ou de compadrio (GERMANI, 2020). Há situações de 

conflitos entre familiares, em razão de acordos unilaterais mais vantajosos a uma das 

partes em prejuízo da coletividade (RIBEIRO, 2021; TRALDI, 2019), resultando em 

ameaça ou agressão física, culminando, em alguns casos, em intervenção policial 

(MARQUES et al.). 

Traldi (2019) descreveu situação semelhante em que empresas instaladas em 

Caetité (BA), passaram a se impor junto a integrantes de comunidades tradicionais de 

forma individual na tentativa de adquirir ou arrendar terras de uso coletivo por meio de 

coação e assédio aos moradores e às lideranças populares. 

Tanto nos IC como nos eventos organizados pelo Movimento Salve as Serras 

são comuns os relatos de poluição sonora ocasionada pelo ruído das pás dos 

aerogeradores. Também são comuns os relatos de poluição atmosférica, ocasionada 

pela poeira resultante do trânsito constante de máquinas e pela erosão eólica 

incidente em decorrência da exposição do solo após operações como supressão de 

vegetação nativa, terraplenagem, implantação ou alargamento de estradas, parques 

eólicos e linhas de transmissão, trânsito de máquinas dentre outras. 
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Observa-se que estes eventos são bastante comuns no que diz respeito a esse 

tipo de empreendimento, tendo sido relatada em Bauer (2013), assim como também 

em Mendes (2019), FETAPE (2021) e Cáritas (2022). 

No documentário organizado pela Federação dos Trabalhadores Agricultores e 

Agricultoras Familiares do estado de Pernambuco (FETAPE, 2021) foi relatado que o 

ruído contínuo gerado pelas pás dos aerogeradores ocasionou problemas de saúde 

em adultos e crianças, levando algumas pessoas a utilizarem remédios controlados 

com prescrição médica, culminado com o abandono da propriedade pela família. 

O referido documentário relaciona o ruído dos aerogeradores com a redução 

da produção de ovinos e caprinos, bem como a ocorrência de abortos, e abandono de 

cria, além do afugentamento de pássaros, abelhas nativas e africanizadas, o que 

impacta de forma devastadora a segurança e soberania alimentar e nutricional das 

famílias bem como a economia local. 

O depoimento da sociedade civil tem sido apresentado em diversos eventos de 

forma sistemática por representantes das comunidades atingidas, pela coordenação 

geral do Movimento Salve as Serras e por cientistas, incluindo a exposição dos 

resultados parciais da presente pesquisa. Dentre os resultados desses eventos, vale 

a pena relatar o encaminhamento feito durante a realização da I Reunião 

Extraordinária do Fórum Baiano de Mudanças Climáticas (FBMC) pela promotora de 

justiça representante do Ministério Público da Bahia e acolhido de forma unânime 

pelos seus membros. Foi deliberado que, tão logo o livro “Cárcere dos Ventos: A 

destruição das Serras pelos Complexos Eólicos” (Anexo I - Produto Final da presente 

pesquisa) (MARQUES et al., 2021) estivesse pronto, seria entregue oficialmente e 

analisado pela plenária do FBMC para subsidiar a atuação de seus membros no 

sentido de disciplinar as ações do INEMA no que diz respeito ao Licenciamento 

Ambiental dos empreendimentos eólicos. 

Na fase de licenciamento ambiental, quando a viabilidade econômica do 

empreendimento já foi confirmada, as comunidades locais passam a receber 

empresas de consultoria, responsáveis pelos estudos exigidos pelo órgão estadual 

(INEMA) para subsidiar o licenciamento ambiental do empreendimento. 

A chegada de um empreendimento desse porte num município do interior da 

Bahia provoca alterações no meio ambiente e transformações importantes na 

dinâmica social do território. Para Ribeiro (2021), essa mudança leva ao aumento no 
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número de pessoas circulando na região, aumento no número de casos de gravidez 

precoce nas comunidades rurais, aumento do uso de álcool e drogas ilícitas. 

Araújo e Meireles (2019) observaram que o aumento no número de pessoas 

ocasionou sobrecarga e colapso nos serviços públicos, como saúde, educação, 

segurança pública, originalmente defasados. Além disso, a nova dinâmica agravou 

problemas sociais nas comunidades residentes nas dunas do Ceará, como o uso 

abusivo de drogas entre jovens, aumento da exploração sexual, da violência contra a 

mulher e gravidez indesejada na adolescência. 

Gorayeb e Brannstrom (2020) observaram em comunidades de pescadores do 

Ceará que o processo de mudança incluiu o abandono das atividades pesqueiras 

tradicionais, proliferação do uso de drogas e álcool e a disseminação da prostituição, 

inclusive a infantil. Os autores acrescentam que, dadas as condições a que os 

moradores já se encontram submetidos, como exclusão social, desemprego, moradia 

precária e baixa escolaridade, a exposição das crianças e adolescentes à prostituição 

e uso de drogas passa a ser ainda maior com a inserção desses empreendimentos. 

Observa-se que durante o processo de licenciamento ambiental as famílias que 

deveriam participar de forma efetiva do processo de implantação por meio de 

audiência pública, não são envolvidas. Um exemplo foi noticiado pelo MP/BA (2021) 

em razão da implantação de um empreendimento no município de Canudos (BA) e 

que foi objeto de recomendação do Ministério Público estadual. Dentre outros motivos, 

o empreendimento foi interditado pelo fato de que nenhuma das 600 famílias das 11 

comunidades rurais que habitam a região, utilizada para o desenvolvimento de 

atividades produtivas, culturais e sociais, foi ouvida a respeito da instalação do 

empreendimento (MP/BA, 2021). 

Uma das principais oportunidades para participação efetiva da comunidade é a 

audiência pública. No entanto, a fragmentação de empreendimentos de grande e 

excepcional porte em empreendimentos micro ou de pequeno porte, como foi descrito 

anteriormente, faz com que esse instrumento de participação popular não seja 

acionado. 

Devido à complexidade dos empreendimentos, seria também necessário dar 

publicidade ao processo de licenciamento ambiental de modo que a sociedade civil, 

sobretudo as comunidades do entorno, conheçam os impactos previstos e interfiram 

no processo de licenciamento ambiental. Ademais, o licenciamento ambiental de 

empreendimentos nesse nível de complexidade se constitui em uma das poucas 
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oportunidades em que o empreendedor, ou mesmo entidades científicas ou da 

sociedade civil, são cobrados ou estimulados a apresentarem alternativas técnicas e 

locacionais ao empreendimento proposto originalmente. 

Tendo essas alternativas em mãos, caberia ao órgão licenciador a obrigação 

de comparar as diferentes alternativas apresentadas e exigir do empreendedor a 

tecnologia mais eficiente aliada ao menor impacto possível. No entanto, quando a 

audiência pública é exigida pelo órgão ambiental no processo de licenciamento e 

realizada pela empresa interessada, nota-se que, normalmente, o objetivo é legitimar 

as decisões previamente tomadas. 

Essa constatação também foi feita por Ribeiro (2021) ao descrever o processo 

de licenciamento ambiental em comunidades tradicionais de Brotas de Macaúbas, no 

sertão baiano. Xavier; Gorayeb e Brannstrom (2019), que analisaram os potenciais 

impactos sociais ocasionados por parques eólicos offshore no Brasil, constataram que 

a participação social, por meio das audiências públicas, é, majoritariamente, utilizada 

como simples apresentações de resultados nos estágios finais dos processos de 

licenciamento e, embora existam debates, poucas mudanças são feitas nesses 

espaços. 

Leite, Brannstrom e Gorayeb (2022) ressaltam a importância das audiências 

públicas como oportunidade real de participação e deliberação popular sobre o uso e 

ocupação do território, mas constataram desinformação e pouca participação em 

audiências públicas na maioria das comunidades estudadas. Também relataram 

insatisfação por parte dos moradores locais em relação à organização, divulgação e 

condução de audiências públicas e até relato de fraude na condução de uma delas. 

A necessidade da participação da população nos processos de licenciamento 

ambiental também foi objeto de investigação no âmbito do IC 702.9.129295.2020. O 

Promotor de Justiça considera que 

É princípio de direito ambiental o postulado da “participação comunitária ou 
cidadã”, também denominado de “princípio democrático”, segundo o qual “as 
pessoas têm o direito de participar ativamente das decisões políticas 
ambientais, em decorrência do sistema democrático semidireto, uma vez que 
os danos ambientais são transindividuais” (MP/BA IC 702.9.129295.2020, p. 
51). 
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4.2.3 Concessão de licenças ambientais para operação de parques 
eólicos em Áreas prioritárias para conservação da Caatinga 

A partir do cruzamento dos dados da Portaria 463 de 18 de dezembro de 2018 

do Ministério do Meio Ambiente (BRASIL, 2018), a localização de parques eólicos e 

aerogeradores disponibilizada pela ANEEL (ANEEL, 2022b) e as informações sobre 

os parques eólicos obtidas na plataforma SEIA (INEMA, 2022a) foi possível constatar 

que diversos complexos eólicos licenciados pelo INEMA operam em áreas definidas 

pelo Ministério do Meio Ambiente como prioritárias para conservação da Caatinga. 

Além desses complexos eólicos em operação, também são observados casos 

de empreendimentos não operantes, com processo de licenciamento em curso, 

recebendo aval do estado para darem prosseguimento ao processo de instalação. 

A Figura 25 corresponde ao mapa do município de Campo Formoso e indica 

que dos 5 complexos eólicos, em fase de operação ou de implantação, 3 encontram-

se com seus aerogeradores sobrepostos às áreas prioritárias: ‘Complexo Eólico 

Delfina’ (1), ‘Complexo Eólico Ventos da Boa Vista’ (2) e ‘Complexo Eólico Morrinhos, 

Fase I’ (3). 

O ‘Complexo Eólico Folha Larga’ (5), em que pese o sistema de geração de 

energia não se sobrepor a estas áreas, possui sua rede de transmissão sobre as áreas 

prioritárias de conservação. Já o ‘Complexo Eólico Morrinhos, Fase II’ (4), encontra-

se fora das áreas definidas como prioritárias para conservação pelo MMA. 

Dos 120 aerogeradores que compõe os 6 parques eólicos do Complexo Eólico 

Morrinhos Fase I, além dos 51 que compõe os 4 parques denominados ‘Ventos da 

Andorinha’, ‘Ventos de Guarás I’, ‘Ventos de Morrinhos’, ‘Ventos de Campo Formoso 

I’, encontram-se total ou parcialmente sobre área prioritária para conservação. 
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Figura 25 – Complexos eólicos e Áreas Prioritárias para Conservação no município de Campo Formoso, Bahia. 

 

Fonte: Mapa elaborado por J. A. Peixoto Filho.
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Os Pareceres Técnicos que fundamentam a concessão das licenças de 

operação desses parques20, mesmo que de forma discreta, reconhecem o fato, sendo 

inclusive mencionado em uma das condicionantes da referida licença: 

Os relatórios técnicos deverão contemplar registros fotográficos e outros 
documentos que evidenciem o andamento da execução dos planos e 
programas, devendo ser mantidos disponíveis para fins de fiscalização: (...) i) 
Plano de conectividade entre componentes da paisagem, áreas 
remanescente [sic] de vegetação, reserva legal, áreas prioritárias para 
conservação (Parecer Técnico Licença de Operação, p.61, grifo nosso). 

É curioso notar que a mesma discrição não ocorre quando os parques não se 

sobrepõem às referidas áreas. Isto foi constatado no ‘Complexo Eólico Morrinhos, 

Fase 2’, onde uma parte do Parecer Técnico que fundamenta a concessão da licença 

prévia do empreendimento21 foi dedicada a demonstrar, por meio de mapa inclusive, 

que os 5 parques eólicos do complexo (Ventos de Andorinhas II, Ventos de Guarás II, 

Ventos de Morrinhos II, Ventos do Sertão II e Ventos do Sertão III) encontram-se fora 

das áreas prioritárias para conservação da biodiversidade. 

Já os 114 aerogeradores do Complexo Eólico Delfina, em fase de operação, 

incluindo sua linha de transmissão de energia, encontram-se inseridos em área 

prioritária para conservação da biodiversidade classificada como de importância 

biológica extremamente alta e prioridade de ação muito alta. 

O Complexo Eólico Ventos da Boa Vista, com pedido de Licença Prévia 

aprovada pelo INEMA em 2020 e válida até março de 2025 (Portaria INEMA 

20.191/2020). Com base na localização indicada na referida Portaria, observa-se que 

a Licença Prévia concedida autorizou a implantação de um complexo eólico de grande 

porte em uma área cuja classe de importância biológica é extremamente alta e a 

prioridade de ação muito alta, quando, de acordo com Siqueira Filho e Lira (2021), a 

principal forma de ação indicada pelos principais especialistas no assunto é a criação 

de Unidade de Conservação (UC) de Proteção Integral. 

Conforme a documentação analisada, transcorrido o curso do licenciamento 

ambiental, o empreendimento se fundirá a outro complexo eólico que opera nos 

municípios de Sento Sé e Umburanas, constituindo o que provavelmente será o maior 

 

20 Documento indexado aos Processos: 2015.001.000993/INEMA/LIC-00993/ 2015.001.000992/INEMA/LIC-
00992/ 2015.001.000991/INEMA/LIC-00991. 

21 Documento indexado ao Processo: 2019.001.007962/INEMA/LIC-07962. 
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complexo eólico do Brasil, completamente inserido em área prioritária para 

conservação da biodiversidade. 

O Quadro 5 relaciona o número de aerogeradores, por parque ou complexo 

eólico, e as respectivas classes de importância biológica e de prioridade de ação em 

que se encontram. Em todos os casos de sobreposição com áreas prioritárias no 

município de Campo Formoso a ação indicada por especialistas, conforme MMA 

(2018), é a criação de UC de Conservação de Proteção Integral, a exemplo do Parque 

Nacional Boqueirão da Onça. 

Quadro 5 – Parques eólicos localizados sobre áreas prioritárias para conservação da Caatinga no 
município de Campo Formoso, Bahia. 

Empresa / Complexo Eólico 
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e
 

d
e

 

p
ri

o
ri

d
a
d

e
 

Complexo eólico Delfina 114 Sim 1 2 

Campo Formoso I Energias Renováveis S.A. 15 Sim 3 1 

Ventos dos Guarás I Energias Renováveis S.A. 15 Sim 3 1 

Ventos de Andorinha / Andorinha Energias Renováveis S.A. 14 Sim 3 1 

Ventos de Morrinhos / Morrinhos Energias Renováveis S.A. 7 Sim 3 1 

Complexo Eólico Ventos da Boa Vista 122 Não 3 1 

Total 296  

Importância Biológica Prioridade de Ação 
1- Extremamente Alta 
2- Muito Alta 
3- Alta 

1- Extremamente Alta 
2- Muito Alta 
3- Alta 

Fonte: Elaboração própria com dados da plataforma SEIA (INEMA, 2022a), do MMA (2018) 
e da ANEEL (2021a). 

Neri et al. (2019), com base em dados da ABBEólica e do MMA, quantificaram 

e localizaram geograficamente regiões onde parques eólicos estabelecidos e 

planejados se sobrepõem a áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade 

na Caatinga. Até o início de 2018, havia 6.313 turbinas eólicas operando em território 

brasileiro, das quais 78% estão dentro dos domínios da Caatinga, sendo que 47% 

estão instalados em áreas prioritárias de conservação desse ecossistema, 
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representando mais de cinco milhões de hectares de áreas mapeadas para 

conservação com aerogeradores em operação. 

Ainda segundo Neri et al. (2019), os planos de expansão do setor eólico 

preveem instalação de mais 14.696 novos aerogeradores sendo que, desses, 5.570 

têm previsão para operar nas áreas prioritárias para conservação da biodiversidade 

da Caatinga, a maior parte dessas áreas é caracterizada como de prioridade de 

conservação muito alta e extremamente alta, como ocorre em Campo Formoso. Ao 

todo uma área de 11,6 milhões de hectares de Caatinga (13% do território desse 

ecossistema), caracterizada pelo próprio Estado como prioritária para conservação da 

biodiversidade, serão ocupados por parques eólicos. 

Esses autores afirmam ainda que, embora as leis ambientais tendam a impor 

requisitos, compromissos e compensações adicionais para proteger os ecossistemas, 

o lobby da energia eólica deve agir contra a aplicação da lei ambiental para tornar 

mais barato o estabelecimento de parques eólicos. 

É razoável esperar, portanto, que as empresas de parques eólicos tendam a 

bloquear ou dificultar a criação de qualquer área oficialmente protegida dentro das 

áreas selecionadas para conservação da biodiversidade, especialmente categorias 

mais restritivas ao uso humano como as Unidades de Conservação de Proteção 

Integral, como é o caso de Parques Nacionais e Reservas Biológicas, mais eficazes 

para conservação da Biodiversidade. 

A morosidade na criação do Parque Nacional do Boqueirão da Onça22 ilustra 

bem o conflito de interesses entre a conservação da biodiversidade e a construção de 

novos empreendimentos. O processo iniciado em 2005 preconizava a criação de uma 

UC de proteção integral com cerca de 820.000 hectares. De acordo com Siqueira Filho 

e Lira (2021), após 12 anos de negociações com o setor das eólicas, a área do PARNA 

foi reduzida a 347.557 ha. Segundo os autores, o PARNA apresenta uma poligonal 

atípica em dissonância com a organização das comunidades da biota da Caatinga, 

cujo objetivo central foi o atendimento aos interesses dos empreendimentos eólicos 

nas serras de Sento Sé, Bahia. 

Mas é notório que a outra parcela do que deveria ser parte do PARNA se 

transformou em outra modalidade de UC menos restritiva: Área de Proteção Ambiental 

 

22 O Parque Nacional (PARNA) Boqueirão da Onça foi criado pelo Decreto Federal 9.336 de 05 de abril de 2018, 
para proteção integral da biodiversidade e abrange os municípios de Sento Sé, Juazeiro, Sobradinho e Campo 
Formoso, todos na região do semiárido baiano. 
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(APA) Boqueirão da Onça. Nesta modalidade, não coincidentemente, é permitida 

instalação de empreendimentos eólicos. Na Figura 26 pode-se verificar o mosaico de 

UC com destaque para os complexos eólicos em operação (poligonais em vermelho) 

instalados sobre a APA Boqueirão da Onça. 

Vale lembrar que grande parte dos parques eólicos em processo de 

licenciamento ambiental, cujas poligonais ainda não foram disponibilizadas pela 

ANEEL, também se encontram sobre a APA, a exemplo do ‘Complexo Eólico Boa 

Vista’ que será instalado na divisa dos municípios de Campo Formoso, Sento Sé e 

Umburanas.
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Figura 26 – Área de abrangência da pesquisa com distribuição dos Complexos Eólicos e Unidades de Conservação. 

 

Fonte: Mapa elaborado por J. A. Peixoto Filho (2022) 
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Para Valença e Bernard (2015), as fragilidades legais encontradas nos 

diferentes estados brasileiros fazem com que os operadores de parques eólicos 

escolham quais técnicas e esforço mínimo adotarão, dependendo do estado em que 

seu parque está localizado. Diante de tamanha fragilidade ambiental atribuída à 

região, reconhecida pelo Ministério do Meio Ambiente e pela Secretaria Estadual de 

Meio Ambiente (SIQUEIRA FILHO; LIRA, 2021), chamam atenção o número de 

contradições existentes nos estudos ambientais apresentados pelas empresas 

operadoras e nos pareceres do órgão estadual licenciador. Curiosamente, essas 

evidências passaram desapercebidas pelo órgão licenciador do estado da Bahia, 

assim como tem ocorrido no Ceará (GORAYEB et al., 2016; GORAYEB, 

BRANNSTROM MEIRELES, 2019). É possível reverter a situação nos processos de 

licenciamento ambiental em curso, assim como nos futuros. No entanto, permanece a 

dúvida a respeito das licenças já concedidas: restaria à presente e às futuras gerações 

somente lamentar a perda irreversível da biodiversidade e de espécies ameaçadas de 

extinção e endêmicas? Ou ainda há como atenuar as falhas cometidas? Entende-se 

que o primeiro desafio seja o reconhecimento pelo estado de que houve falhas no 

processo de licenciamento ambiental. 

4.2.4 Concessão de licenças ambientais para operação de parques 
eólicos em áreas de ocorrência de espécies endêmicas e 
ameaçadas de extinção 

Uma das lacunas identificadas nos processos de licenciamento ambiental de 

parques eólicos no município de Campo Formoso e nos demais municípios que 

compõem as Serras do Sertão Norte da Bahia é a liberação de licenças simplificadas 

em situações em que as legislações federal e estadual vigentes exigem que sejam 

realizados estudos mais aprofundados como o EIA/RIMA, bem como audiências 

públicas. Conforme mencionado anteriormente, uma das situações em que é exigida 

a realização de EIA/RIMA é quando o empreendimento eólico estiver localizado em 

áreas de ocorrência de espécies ameaçadas de extinção e áreas de endemismo 

restrito, conforme listas oficiais (CONAMA, 2014). 

Ocorre que essa situação se aplica ao longo das serras do sertão norte da 

Bahia e, em particular no município de Campo Formoso, situação que também vem 

sendo investigada pelo Ministério Público estadual. No IC 702.9.129295.2020, o 
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promotor de justiça questiona o fato de o órgão licenciador não ter exigido o EIA/RIMA 

e também a ausência de espécies ameaçadas de extinção no RAS elaborado por 

empresa contratada para realização de estudos ambientais para fundamentar o 

referido documento: 

Considerando que, de acordo com o Relatório Ambiental Simplificado – RAS, 
e não EIA – RIMA, apresentado pela própria empresa Casa Dos Ventos 
Energias Renováveis, existem, na região do empreendimento, espécies 
ameaçadas de extinção, tais como, o gato-do-mato (considerado vulnerável 
pela lista IUCN e ICMBio) e o tatu bola (classificado como vulnerável pela lista 
da IUCN e em perigo, na lista do ICMBio). [...] 

Considerando que referido estudo deixou de tratar sobre os animais da classe 
felidae, a exemplo da onça-parda e onça-pintada, animais estes que se 
encontram em estado de vulnerabilidade ou ameaçados de extinção, 
conforme lista vermelha do ICMBio (MP/BA, IC 702.9.129295.2020, p. 9). 

O Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (ICMBio, 2018a) 

e a Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN (IUCN, 2021) foram confirmadas 

as informações apresentadas no IC sobre as espécies Tolypeutes tricinctus (tatu-

bola), Leopardus tigrinus (gato-do-mato) e os grandes felinos Panthera onca (onça 

pintada) e Puma concolor (onça-parda). 

De acordo com Siqueira Filho (2012) Tolypeutes tricinctus é uma espécie 

endêmica da Caatinga que foi quase totalmente exterminada há muito tempo pela 

caça. Já os grandes felinos citados correspondem a duas espécies ameaçadas de 

extinção que foram contempladas no Plano de Ação Nacional para a Conservação 

dos Grandes Felinos cujo objetivo é reduzir a vulnerabilidade dessas espécies em 5 

anos com vistas a melhorar o estado de conservação de suas populações (ICMBIO, 

2018b). 

O IC 702.9.129295.2020 ainda relata a importância da conservação da 

biodiversidade local e da conexão entre as UC já existentes na região: 

Os aerogeradores estão instalados no mesmo município onde se encontra 
parte da APA do Boqueirão da Onça e que, apesar de uma distância de cerca 
de 39 km da referida UC, ainda é possível verificar-se a existência de felinos 
no local, devido ao fato de, primeiramente, a referida UC ser refúgio de 
animais, em especial, da classe felidae, e, em segundo lugar, por existirem 
empresas do mesmo ramo instaladas na própria APA do Boqueirão da Onça, 
o que colabora com o afugentamento das espécies para locais diversos, 
como será tratado em seguida, bem como pelo fato de Municípios localizados 
abaixo de Campo Formoso possuírem Unidades de Conservação que servem 
para consolidar corredores ecológicos para a chegada de onças na APA do 
Boqueirão da Onça, como o Parque das Sete Passagens em Miguel Calmon 
e o Parque Estadual de Morro do Chapéu. Dessa forma, diante da existência 
de onças na região e do possível afugentamento destes animais para outros 
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locais, é que se faz necessário um estudo mais aprofundado no local do 
empreendimento para verificar a existência dos mesmos na área de 
instalação dos parques eólicos em análise (MP/BA, p. 9). 

O mesmo IC também chama atenção para os efeitos cumulativos e sinérgicos 

de diversos complexos eólicos sobre a biodiversidade e meio social, econômico e 

cultural em razão da fragmentação de habitat: 

CONSIDERANDO, portanto, que o local pode se tratar de refúgio para 
populações de onças e outros felinos, bem como se trata de local de refúgio 
de aves e outros animais ameaçados de extinção, como já observado 
anteriormente, e que o aumento significativo das empresas de energia eólica 
na região contribui, diretamente, para a redução do número da fauna local, 
seja através de supressões de vegetação, reduzindo os habitats naturais dos 
grandes felinos e outros animais ameaçados, seja através da fragmentação 
excessiva dos remanescentes de mata nativa, a ponto de prejudicar a 
resiliência das espécies, ou pelo aumento do tráfego de veículos, com 
aumento de acidentes com fauna, aumento de atividades antrópicas, de 
forma a afugentar a fauna e favorecer conflitos com as comunidades do 
entorno, seja por conta de ataques de onças a rebanhos ou a pessoas, e 
também com a abertura de estradas facilitando a atividade de caça, extinção 
de corredores ecológicos naturais, inviabilizando a circulação desses grandes 
felinos, que precisam de grandes áreas devido ao seu grande consumo 
energético (MP/BA, p.10) 

Essas informações são confirmadas no RAS do Parque Eólico Ventos da Boa 

Vista disponível na plataforma SEIA23. O referido complexo eólico, em processo de 

licenciamento ambiental, está localizado na região do Boqueirão da Onça, no extremo 

oeste do município de Campo Formoso, adentrando pelo território dos municípios de 

Sento Sé e Umburanas. 

De acordo com o RAS do empreendimento, a região é considerada como uma 

das áreas prioritárias para conservação da Caatinga e corresponde a um dos maiores 

e mais conservados remanescentes do bioma, representando um importante abrigo e 

zona de reprodução para diversas espécies da fauna e flora da região. Constitui um 

importante refúgio para grandes mamíferos de topo de cadeia, como as onças parda 

e pintada (SOWITEC, 2018). 

O Relatório Anual de Rotas e Áreas de Concentração de Aves Migratórias no 

Brasil (CEMAVE / ICMBio, 2020), também considerado uma lista oficial, indica que 

uma das regiões com maior número de espécies ameaçadas de morcegos no Brasil 

são encontradas na Bahia (quadrículas Q11, Q12 e Q13), na fronteira entre Piauí, 

 

23 Correspondente ao processo 2018.001.005655/INEMA/LIC-05655. 
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Ceará, Pernambuco e Paraíba (Q8, R8, R9, S9) e pequenas porções entre os estados 

de Minas Gerais e São Paulo (N16 – 18, O18) (Figura 27). 

Figura 27 – Distribuição potencial de espécies ameaçadas de extinção de morcegos no Brasil com 
destaque para a Caatinga. 

 

Fonte: CEMAVE / ICMBIO (2020) 

Para produção do mapa acima foram consideradas as sete espécies de 

morcegos oficialmente listadas como ameaçadas de extinção no Brasil, conforme 

parâmetros estabelecidos pela UICN (União Internacional para Conservação da 

Natureza): Eptesicus taddeii (VU), Furipterus horrens (VU), Glyphonycteris behnii 

(VU), Lonchorhina aurita (VU), Natalus macrourus (VU), Xeronycteris vieirai (VU), e 



127 
 

  

Lonchophylla dekeyseri (EN). As siglas VU e EN indicam, respectivamente “Espécie 

Vulnerável” e “Espécie em Perigo”. 

Valença e Bernard (2015) avaliam que, apesar de o Brasil possuir legislação 

federal e estaduais recente e específica para este tipo de empreendimento, o sistema 

de licenciamento de parques eólicos tem normas e regulamentações flexibilizadas 

quanto a possíveis impactos sobre a fauna de morcegos. 

Na Bahia, as áreas onde ocorrem as espécies de morcegos ameaçadas de 

extinção coincidem com o local onde a velocidade dos ventos é atrativa ao interesse 

do mercado. Coincidem também com o local onde o INEMA concedeu licença 

simplificada para operação de parques eólicos e vem aprovando a implantação de 

novos, também na modalidade simplificada. Notadamente no município de Campo 

Formoso também há ocorrência das sete espécies de morcegos citadas, conforme a 

relação de espécies contidas no referido relatório. 

Valença e Bernard (2015) ressaltam que a situação é ainda mais grave pela 

ausência de um programa nacional de monitoramento de deslocamento de morcegos 

no Brasil (BRASIL, 2020), similar ao Sistema Nacional de Anilhamento de Aves (SNA).  

Sem esse instrumento, concluem os autores, o real impacto dos empreendimentos 

eólicos é subestimado, já que as rotas migratórias para esse grupo de mamíferos 

ainda não são conhecidas (BRASIL, 2020). 

Outra espécie ameaçada de extinção cuja ocorrência é comprovada na região 

onde esses empreendimentos estão sendo instalados é a arara-azul-de-lear 

(Anodorhynchus leari Bonaparte, 1856), (Figura 28), espécie endêmica do nordeste 

da Bahia, com distribuição geográfica comprovada e restrita aos municípios de 

Canudos, Jeremoabo, Euclides da Cunha, Paulo Afonso, Sento Sé, Campo Formoso, 

Monte Santo e Santa Brígida (LUGARINI; BARBOSA; OLIVEIRA, 2012). 

  



128 
 

  

Figura 28 – População em vida livre de arara azul de lear (Anodorrynchus leari Bonaparte, 1856, 
Pisitacidae) na região de Jeremoabo. 

 

Fonte: J.A. Siqueira. 

A ave é endêmica de uma restrita área na Caatinga baiana e, juntamente com 

seu principal item alimentar, a palmeira licuri (Syagrus coronata (Mart.) Becc., 

constituem as espécies-alvo do Plano de Ação Nacional (PAN) para a conservação 

da arara-azul-de-lear (LUGARINI, BARBOSA; OLIVEIRA, 2012). 

De acordo com esses autores, a inclusão da palmeira licuri no PAN arara-azul-

de-lear tem como objetivo a conservação do licuri e seu uso de forma sustentável para 

garantir o suprimento alimentar dessa ave em longo prazo, assim como a 

sobrevivência de populações tradicionais que têm no extrativismo de frutos e folhas 

da palmeira do licuri (Figura 29) sua principal fonte de renda.   
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Figura 29 – Inflorescência da Palmeira Syagrus coronata (licuri). 

 

Fonte: J.A. Siqueira. 

Segundo o Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (MMA, 

2008), as principais ameaças à espécie são a captura para o comércio ilegal e a perda 

de hábitat. O referido estudo ainda considera que a redução do licuri, principal item 

alimentar da espécie, constitui um dos impactos mais importantes sobre as 

populações dessa arara. Conforme MMA (2008), os licuris não estão se renovando 

por diversas razões, como utilização descontrolada do fruto para nutrição animal e de 

folhas e frutos pelo homem. Como consequência da diminuição da quantidade de licuri 

disponível, as araras buscam alimento em plantações de milho e acabam sendo 

alvejadas pelos agricultores. 

Mas a importância do licuri não se restringe à alimentação das araras. Estudo 

realizado por Castro; Fabricante e Siqueira Filho (2016) no Parque Nacional do 

Catimbau, estado do Pernambuco, revelou mais um motivo para conservação das 

populações de Syagrus coronata: a espécie atua como suporte preferencial para o 

desenvolvimento de epífitas sendo importante amplificadora da riqueza e da 

diversidade epifítica na Caatinga. A Figura 30 ilustra um exemplar da palmeira licuri 

associada a uma espécie epífita.   
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Figura 30 – Palmeira licuri (Syagrus coronata) associada a uma espécie epífita. 

 

Fonte: J.A. Siqueira. 

Conceição; Leão e Carvalho (2018), salientam que a palmeira licuri está sujeita 

a sérias ameaças à manutenção de suas populações naturais no bioma Caatinga, 

especialmente devido ao desmatamento, extrativismo predatório e sobrepastejo do 

gado. As autoras recomendam o desenvolvimento de estudos científicos que visem o 

mapeamento, conservação das populações, diversidade genética, fenologia e biologia 

reprodutiva da planta. 

Gomes et al. (2018) afirmam que o potencial de uso desta planta e sua 

importância socioeconômica para as comunidades do sertão nordestino deveriam 

sensibilizar a criação de políticas que assegurassem sua conservação e utilização 
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sustentável, além de ações de fomento e assistência técnica agroecológica para 

conservação, cultivo, manejo e beneficiamento de frutos. Os autores recomendam a 

realização de pesquisas que investiguem o potencial dos frutos como suplemento 

alimentar para incorporação na alimentação escolar, bem como estudos químicos das 

propriedades do óleo para a produção de biodiesel e da torta para ração animal. 

Esses autores salientam a eficiência do licurizeiro para recuperação de áreas 

degradadas nas regiões em que a espécie ocorre naturalmente, pois a mesma é 

considerada chave para a manutenção de outras espécies. Isto ocorre pelo fato de 

que a planta produz uma biomassa expressiva que mantém o solo protegido e cria 

condições microclimáticas para a germinação e estabelecimento de outras espécies 

nativas. Em relação a área de ocorrência da espécie, os autores indicam que o interior 

da Bahia é uma importante área para cultivo, manejo e coleta de frutos, em particular 

no município de Caldeirão Grande, mas também em Senhor do Bonfim, Pindobaçu, 

Campo Formoso e Umburanas. 

Pela importância reconhecida da espécie, o Ibama instituiu a Instrução 

Normativa 191 de 2008 (IBAMA, 2008) proibindo o corte da palmeira e estabelecendo 

critérios para sua utilização de modo a garantir sua conservação. 

Cabe ressaltar que os próprios estudos elaborados por empresas terceirizadas 

pelas operadoras de parques eólicos reconhecem a ocorrência dessa espécie nas 

áreas onde estão sendo implantados esses empreendimentos. No entanto, esta 

constatação parece não ter sido suficiente para fazer com que o órgão ambiental 

adotasse medidas mais rigorosas no processo de licenciamento ambiental. 

Por exemplo, o Relatório Ambiental Simplificado (RAS) apresentado ao INEMA 

pela empresa Parque Eólico Ventos da Boa Vista, situado no município de Campo 

Formoso, além de reconhecer o alto índice de endemismo do local onde o complexo 

eólico foi implantado, testemunha a ocorrência da espécie Anodorhynchus leari (arara-

azul-de-lear) na região: 

A região alvo do empreendimento está inserida no Bioma Caatinga, na 
Ecorregião [sic] denominada de Boqueirão com importância e prioridade 
extremamente alta para a conservação da biodiversidade, pois apresenta 
remanescentes de caatinga bastante preservados, com alto índice de 
endemismo, além de novas áreas de ocorrência da arara-azul-de-lear. 
(SOWITEC, 2018). 
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Conforme Lugarini, Barbosa e Oliveira (2012), a arara-azul-de-lear tem o hábito 

de realizar longos voos diários de até 80 Km para se alimentar em áreas vizinhas ao 

seu dormitório. Aos pares ou em bandos, a espécie sai ao amanhecer e voa em alta 

velocidade em alturas relativamente elevadas, entre 80 e 150 metros. Ao final da 

tarde, retornam de várias direções. 

No levantamento feito até o presente momento foram contabilizados 1.300 (mil 

e trezentos) aerogeradores na Serra do Tombador, o que corresponde a um espaço 

aéreo de cerca de 2.600 (dois mil e seiscentos) hectares, além dos 868 hectares já 

contabilizados em Campo Formoso. 

A altura total de cada torre pode chegar a 200 metros a partir do nível do solo, 

o que significa que este espaço aéreo, varrido permanentemente pelas pás, está 

localizado a uma faixa de altura, em relação ao nível do solo, entre 40 e 200 metros. 

Considerando que a região é utilizada como rota migratória de aves e morcegos, 

incluindo espécies ameaçadas de extinção, pode-se concluir que todas as espécies 

de aves que voam nesta faixa de altura estão em rota de colisão com as pás. Quanto 

maior o número de aerogeradores, maior a probabilidade de colisão. Devido ao porte 

da arara-azul-de-lear e seu comportamento de voo, diversos indivíduos podem ser 

mortos por colisão de uma só vez. 

Reconhecendo a importância da arara-azul-de-lear, símbolo da Caatinga 

brasileira, o Ministério Público estadual expediu em julho de 2021, uma recomendação 

ao Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia (INEMA) e à empresa 

Voltalia Energia do Brasil Ltda. de suspensão das atividades de implementação de um 

parque eólico no município de Canudos (BA).  

A Central Integrada de Comunicação Social do Ministério Público da Bahia 

(CECOM – MP/BA), indica que a recomendação apresentada pelo órgão teve como 

fundamento o fato de que o 

Licenciamento ambiental do INEMA desconsiderou ser a área de instalação 
do parque indispensável para a arara-azul-de-lear, uma ave ameaçada de 
extinção exclusiva da caatinga baiana, considerada “símbolo da região”. A 
recomendação destaca também que, conforme relatório anual de rotas e 
áreas de concentração de aves migratórias no Brasil, do Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), os parques eólicos têm 
sido uma ameaça a esses animais. Conforme a recomendação, a instalação 
do empreendimento pode causar “impactos irreversíveis para a fauna da 
região e para as comunidades tradicionais” (MP/BA, 2021). 

Ainda de acordo com MP/BA (2021) o órgão recomendou que o INEMA 
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Suspenda ou anule a licença ambiental do parque, para que seja exigida da 
empresa a elaboração de Estudo e Relatório de Impacto Ambiental 
(EIA/RIMA), com posterior realização de audiência [pública] ou reunião 
técnica com ampla participação da população e comunidades afetadas, 
conforme prevê a Resolução Conama 462/2014. À empresa, foi 
recomendado que deixe de realizar qualquer medida para implantação do 
parque até que sejam sanados os problemas quanto às autorizações dadas 
pelo INEMA; realize o EIA/Rima e promova a audiência pública desde que 
provocado pelo órgão ambiental (MP/BA, 2021). 

Outra espécie endêmica da região é a ararinha azul (Cyanopsitta spixii, Wagler, 

1832), considerada uma das espécies mais ameaçadas de extinção do mundo 

(CEMAVE / ICMBIO, 2020). Este psitacídeo está sendo reintroduzido a partir da vinda 

de cerca de 50 indivíduos da Alemanha. Um Plano de Ação Nacional para 

conservação da ararinha azul (PAN Ararinha Azul) foi criado pelo Instituto Chico 

Mendes (ICMBio), por meio da Portaria 53 de julho de 2019 e tem como objetivo o 

aumento populacional contínuo da espécie e a conservação de hábitats com 

envolvimento comunitário em práticas sustentáveis. 

Para o ICMBio (2020), a ararinha azul é uma espécie endêmica de uma 

pequena região no semiárido, o último indivíduo selvagem desapareceu da Caatinga 

baiana em outubro de 2000, o que levou a espécie a ser classificada como 

Criticamente em Perigo (CR) e Extinta na Natureza (EW). Desde 2000, os poucos 

exemplares que restaram em coleções particulares ao redor do mundo vêm sendo 

usados para reproduzir a espécie em cativeiro. Os aerogeradores também podem ser 

considerados fatores de ameaça à reintrodução da espécie, cujo comportamento em 

seu ecossistema original é desconhecido, visto que todos os indivíduos, atualmente, 

encontram-se em fase de aclimatação em cativeiro. 

O Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (MMA, 2008) 

aponta que, apesar de a espécie estar em fase terminal, ainda há esperança de que 

seja reestabelecida no ambiente de onde foi erradicada, mas este retorno depende de 

esforços e decisões políticas que viabilizem o complexo processo de soltura e 

readaptação. Na avaliação mais atual sobre a fauna ameaçada (ICMBIO, 2018a) 

Cyanopsitta spixii categorizada como CR (PEX) (criticamente em perigo, 

possivelmente extinta), por se considerar que o esforço de busca por indivíduos da 

espécie no ambiente natural ainda não foi suficiente para considerá-la extinta na 

natureza. 
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Conforme indica a Figura 31, a área de ocorrência confirmada da ararinha azul 

atinge os municípios baianos de Curaçá, Abaré, Chorrochó, Macururé e Rodelas e 

dos municípios pernambucanos de Santa Maria da Boa Vista, Orocó e Cabrobó. Mas 

a ocorrência da espécie pode se estender (área de ocorrência hipotética provável), de 

acordo com MMA (2012), para outros municípios baianos, incluindo aqueles onde 

estão sendo implantados parques eólicos, como Sento Sé e Campo Formoso. 

Figura 31 – Área de ocorrência pretérita da espécie Cyanopsitta spixii (Psittacidae). 

 

Fonte: Plano de Ação Nacional para Conservação da Ararinha Azul (MMA, 2012) 

Insistindo nos potenciais impactos dos empreendimentos eólicos sobre a 

biodiversidade, as condicionantes das licenças ambientais devem ser objeto de 

atenção redobrada. Algo que chama a atenção nos processos vinculados ao 

licenciamento de todos os parques ligados ao complexo eólico Ventos de São 

Januário24, por exemplo, foi a Revisão de Condicionante (RC) das Licenças de 

 

24 Portarias 18.794/2019, 18791/2019, 18.795/2019, 18.792/2019, 18.793/2019, 21.794/2020, 21.795/2020, 
21.799/2020, 21.800/2020, 21.801/2020, 22.459/2020, 22.459/2021, 22.460/2021, 22.47/2021, 22.786/2021, para 
citar alguns exemplos. 
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Instalação que determinava o plantio compensatório de 15 exemplares de algumas 

espécies, incluindo S. coronata (licuri), para cada espécimen suprimido. 

Na redação original, a condicionante determinava que: 

Fica autorizado o corte das espécies Handroanthus spongiosus (Ipê/Pau de 
Casca) Anadenanthera colubrina (Angico) Espostoopsis dybowskií (cacto) 
Syagrus coronata (licuri) e Spondias tuberosa (umbuzeiro) Anadenanthera 
macrocarpa, (umburana-de-cambão) Myracrodruon urundeuva (aroeira), 
Schinopsis brasiliensis (braúna) mediante plantio compensatório na 
proporção de 1:15 (um para quinze) exemplares da espécie suprimida, na 
mesma sub-bacia hidrográfica, no espaçamento tecnicamente recomendado 
para o adensamento florístico descrito em Projeto de Plantio Compensatório 
aprovado pelo órgão ambiental competente. (INEMA, 2020) 

Um dos argumentos apresentados pela equipe de consultoria da empresa 

operadora (Papyrus Consultoria Ambiental Ltda.) para reduzir a proporção do plantio 

compensatório de S. coronata25 se refere ao risco de se “gerar um problema de 

monocultura regional” ao se compensar a espécie na proporção definida pela 

condicionante. A equipe de consultoria esclarece que: 

(...) modificar o padrão de distribuição espacial natural da espécie poderá 
provocar desequilíbrios ambientais sendo, de acordo com o princípio da 
precaução ambiental, desaconselhável. (PAPYRUS CONSULTORIA 
AMBIENTAL LTDA., 2020, p. 3) 

A equipe de consultores, argumentando contra o plantio compensatório da 

referida espécie na proporção de 1:15, também alega dificuldades operacionais para 

atender a condicionante em sua redação original. 

Curiosamente, baseado nestes e em outros argumentos desprovidos de 

qualquer estudo populacional, o INEMA atendeu à solicitação das empresas 

reduzindo não só a proporção de S. coronata, objeto da solicitação por parte das 

empresas, de 15 para 3 exemplares, como também estendeu a mesma redução para 

as demais espécies que não eram objeto da solicitação de alteração da licença. 

Fica autorizado o corte das espécies Handroanthus spongiosus (Ipê/Pau de 
Casca), Anadenanthera colubrina (Angico), Espostoopsis dybowskii (cacto), 
Syagrus coronata (licuri) e Spondias tuberosa (umbuzeiro), mediante plantio 
compensatório na proporção de 1:3 (um para três) exemplares da espécie 
suprimida, na mesma sub-bacia hidrográfica, no espaçamento tecnicamente 
recomendado para o adensamento florístico descrito em Projeto de Plantio 
Compensatório aprovado pelo órgão ambiental competente. (INEMA, 2021) 

 

25 Comunicações Externas – CEs 070 e 071 de 20 de novembro de 2019 de autoria da Empresa de Consultoria 
Papyrus enviada para a Coordenação de Infraestrutura e Energia (COINE) do INEMA e para a Diretoria Geral 
(DIREG) do INEMA. 
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A decisão tomada pelo INEMA se estendeu a pelo menos 23 parques com 414 

aerogeradores que compõe o Complexo Eólico Folha Larga, correspondente a cerca 

de 20 mil hectares de Caatinga, conforme se pode deduzir do Parecer26 que 

fundamenta, dentre outras solicitações, o pedido de ampliação do referido complexo 

eólico para 19.697 hectares.  

A implantação de aerogeradores, da forma como vem ocorrendo no município 

de Campo Formoso e, de forma extensiva, nos demais parques eólicos analisados, 

expõe a espécie arara-azul-de-lear ao risco de morte por colisão e falta de alimento 

e, ainda, restringe o desenvolvimento das populações pela reposição insatisfatória de 

seu principal item alimentar, o licuri, quando o mesmo é suprimido. Assim como 

também compromete o desempenho do processo de reintrodução da ararinha azul ao 

seu hábitat natural e as demais espécies da fauna e flora já ameaçadas de extinção. 

  

 

26 Parecer técnico vinculado ao processo 2014.001.000285/INEMA/LIC-00285. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As análises feitas no decorrer dessa pesquisa levam a concluir que as falhas 

observadas no processo de licenciamento ambiental de empreendimentos eólicos no 

estado da Bahia, se expressam por meio da flexibilização das normas vigentes e não 

são fatos isolados. Tais falhas refletem em maior ou menor intensidade às políticas, 

consideradas aqui como equivocadas, que vêm sendo adotadas em outros estados e 

em outras nações, conforme atestam outros cientistas. 

Para a gestão ambiental do estado são consideradas falhas graves, 

particularmente no que diz respeito ao licenciamento ambiental de empreendimentos 

eólicos que, negligenciando o princípio da precaução, coloca em risco os frágeis 

ecossistemas onde estes empreendimentos estão sendo instalados com destaque 

para nascentes, córregos e rios de água doce nessa região que convive com escassez 

hídrica e onde se encontram importantes bacias hidrográficas como Itapicuru, Salitre, 

Paraguaçu e São Francisco. 

A fragmentação de empreendimentos de grande e excepcional porte em 

empreendimentos de micro e pequeno porte deve ser entendida como uma das falhas 

no processo de licenciamento cujos reflexos são mais abrangentes. 

Um planejamento criterioso deve pautar a estruturação do aproveitamento 

eólico do estado da Bahia. Nesse sentido, o aspecto tecnológico deve ser objeto de 

análise aprofundada e que não pode ser delegado exclusivamente aos interesses das 

empresas, considerando que a opção por uma ou outra tecnologia implicará na 

convivência por décadas a fio com a respectiva tecnologia e as consequências que 

dela advém. 

Pode-se afirmar que a importância do INEMA no que diz respeito à mudança 

do paradigma energético nacional e, mais especificamente, estadual, não pode ser 

ignorada. O potencial eólico privilegiado somado à extensão territorial do estado da 

Bahia eleva o INEMA a uma posição de vanguarda, incumbindo ao órgão a importante 

missão de apontar caminhos que sirvam de referência para outros estados da 

federação. 

Os dados apresentados e discutidos indicam que a questão imperativa não é 

mais se haverá uma mudança de paradigma energético mundial ou se a mesma há 

de surtir efeito no Brasil e, em particular, no estado da Bahia. A mudança de 
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paradigma energético se apresenta em pleno curso e em ritmo acelerado.  Entende-

se que a questão emergente é: qual a postura mais apropriada dos órgãos de 

comando e controle diante dessa mudança? 

Não resta dúvida de que a ampliação do aproveitamento das fontes de energia 

renovável deve permanecer na agenda do estado, mas isso não pode ser feito a 

qualquer custo. Os entes federativos devem assumir o papel de controle planejando 

o uso e ocupação do solo, ouvindo a população local e intermediando a relação das 

famílias com as empresas operadoras, determinando a realização de estudos técnicos 

condizentes com o real porte dos empreendimentos, impedindo a exploração de áreas 

prioritárias para conservação e reconhecendo os efeitos sinérgico e cumulativo de 

diferentes empreendimentos sobre a biodiversidade e a população. 

A partir das imersões para subsidiar a presente pesquisa, somado à troca de 

impressões com outros cientistas e lideranças comunitárias, foi possível avançar não 

só em apontar o que se entende como falhas no processo de licenciamento ambiental 

de empreendimentos eólicos, mas também em tentar propor soluções fundamentadas 

que possam servir de base às entidades mistas para aprimoramentos da gestão 

ambiental no estado da Bahia. 

Relaciona-se a seguir as recomendações as quais, entende-se, podem 

contribuir com os debates do aproveitamento da energia eólica no estado da Bahia: 

• Reconhecimento, por parte do Estado, do real porte dos empreendimentos 

eólicos; 

• Exigência de estudos ambientais compatíveis com o real porte dos 

empreendimentos; 

• Exigência de audiências públicas no processo de licenciamento, considerando 

o real porte dos empreendimentos, a importância ecológica da área em 

questão, possível ameaça a espécies protegidas da fauna ou flora, patrimônio 

cultural ou comunidades locais; 

• Reconhecimento dos efeitos sinérgicos e cumulativos de parques eólicos 

adjacentes, mesmo quando caracterizados como empreendimentos de micro e 

pequeno porte, exigindo, como condição para seu licenciamento, estudos mais 

aprofundados (EIA/RIMA) e audiências públicas; 
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• Disponibilização permanente e com acesso irrestrito dos estudos realizados 

pelas empresas ao público, de modo que sociedade civil tenha acesso antes 

mesmo da efetiva implantação dos empreendimentos; 

• Realização de parcerias e convênios a título de compensação, sem prejuízo de 

outras compensações, com centros de pesquisa, a exemplo do 

CRAD/UNIVASF27, para construir soluções às limitações técnicas apontadas 

pelas equipes de consultoria, como quebra de dormência, cultivo e manejo de 

espécies nativas. As limitações técnicas alegadas pelas empresas operadoras, 

ao invés de ser objeto de mais flexibilização por parte do INEMA, devem se 

constituir em oportunidades de desenvolvimento científico e tecnológico; 

• Realização de parcerias e convênios a título de compensação, sem prejuízo de 

outras compensações, com centros de pesquisa com intuito de oferecer 

respostas às lacunas científicas, relacionadas às dimensões antrópica, biótica 

e física, identificadas nas áreas de interesse, impedindo a implantação de 

parques eólicos onde haja lacunas de conhecimento e, portanto, dúvidas sobre 

o real impacto desses empreendimentos; 

• Promoção de um debate profundo e abrangente acerca das tecnologias 

disponíveis de aerogeradores, envolvendo cientistas, setor público, setor 

privado, Ministério Público e sociedade civil organizada a fim de se avaliar de 

forma criteriosa as opções disponíveis mais apropriadas para as condições 

impostas pelas serras do sertão da Bahia; 

• Promoção de debates em todo o território baiano com a participação de 

cientistas da área da saúde para definir a distância mínima entre aerogeradores 

e moradias isoladas ou aglomerações urbanas; 

• Suspensão da operação ou, se for o caso, deslocamento, dos parques eólicos 

instalados nas proximidades de comunidades rurais ou urbanas; 

• Exigência de soluções por parte das empresas operadoras no sentido de 

mitigar os problemas advindos da instalação dos aerogeradores, como 

eliminação da mortalidade de aves por colisão, alterando o local de instalação 

dos parques, proibindo a instalação de aerogeradores em rotas de migração e 

 

27 Centro de Referência para Recuperação de Áreas Degradadas da Caatinga da Universidade Federal do Vale 
do São Francisco (CRAD/UNIVASF), localizado no município de Petrolina, PE, a cerca de 170 Km de Campo 
Formoso. 
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em áreas de concentração de aves migratórias, interrompendo o 

funcionamento de aerogeradores nos horários de maior probabilidade de 

colisão com aves e outras que se apresentem efetivas; 

• Suspensão da operação ou, se for o caso, deslocamento, dos parques eólicos 

cuja localização intercepte a rota migratória de aves; 

• Suspensão da operação ou, se for o caso, deslocamento, dos parques eólicos 

que estejam causando impactos sobre córregos, nascentes e rios do Semiárido 

(área de intensa escassez hídrica); 

• Suspensão da operação ou, se for o caso, deslocamento, dos parques eólicos 

cuja localização coincidir com áreas de ocorrência de manchas de Mata 

Atlântica, amparadas pela Lei da Mata Atlântica; 

• Que o estado, representado pela Coordenação do Desenvolvimento Agrário 

(CDA), promova a regularização de todas as áreas com potencial eólico, no 

sentido de impedir a especulação fundiária, a expropriação dos moradores 

locais e a grilagem de terras, conforme vem ocorrendo e sendo relatado pelos 

movimentos sociais; 

• Supervisão, pelo Ministério Público, de todos os contratos de arrendamento ou 

de concessão de uso de imóvel já assinados e definição, com as empresas 

operadoras, de uma minuta a ser seguida em contratos futuros, de modo a se 

extinguir por completo a execução de contratos abusivos no estado da Bahia, 

em particular aqueles que formalizam a concessão de uso de imóvel pelas 

empresas operadoras. 

As recomendações aqui listadas não têm a intenção de esgotar o assunto, mas 

sim estimular diálogos institucionais. 

  



141 
 

  

REFERÊNCIAS 

AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI). Atualização do 
Mapeamento da Cadeia Produtiva da Indústria Eólica no Brasil, 2018.  

ALMEIDA, R. B. Impactos ambientais de parques eólicos no semiárido baiano: do 
licenciamento atual a novas perspectivas. Cadernos IHU ideias. Universidade do Vale do Rio 
dos Sinos - UNISINOS, v. 18, n. 306, p. 23, 2020.  

AMARANTE, O. A. C. DO; BROWER, M.; ZACK, J.; SÁ, A. L. DE. Atlas do Potencial Eólico 
Brasileiro. Brasília, DF: [s.n.].  

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL). ANEEL bate meta de expansão 
da matriz elétrica em 2021, três meses antes do previsto - Sala de Imprensa - ANEEL. 
Disponível em: <https://www.aneel.gov.br/sala-de-imprensa-exibicao/-
/asset_publisher/XGPXSqdMFHrE/content/aneel-bate-meta-de-expansao-da-matriz-eletrica-
em-2021-tres-meses-antes-do-previsto/656877?inheritRedirect=false>. Acesso em: 30 jan. 
2022.  

____________ ANEEL reforça protagonismo do Brasil em fontes renováveis no 
Energyear 2022. Disponível em: <https://www.aneel.gov.br/sala-de-imprensa/-
/asset_publisher/zXQREz8EVlZ6/content/id/23439397>. Acesso em: 1 mar. 2022a.  

____________ Agência Nacional de Energia Elétrica. Dados Georreferenciados. Disponível 
em: <https://sigel.aneel.gov.br/Down>. Acesso em: 9 mar. 2022b.  

____________ Sistema de Informações da ANEEL SIGA. Disponível em: 
<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNjc4OGYyYjQtYWM2ZC00YjllLWJlYmEtYzdkNTQ1
MTc1NjM2IiwidCI6IjQwZDZmOWI4LWVjYTctNDZhMi05MmQ0LWVhNGU5YzAxNzBlMSIsI
mMiOjR9>. Acesso em: 31 jan. 2022c.  

ARAÚJO, E. R.; SILVA, M.; RIBEIRO, R. Sustentabilidade e descarbonização: desafios 
práticos. 1. ed. Braga: Universidade do Minho. Centro de Estudos de Comunicação e 
Sociedade (CECS), 2020. v. 1 

ARAÚJO, J. C. H.; MEIRELES, A. J. DE A. Entre expropriações e resistências: mapas das 
desigualdades ambientais na zona costeira do Ceará, Brasil. In: GORAYEB, A.; 
BRANNSTROM, C.; MEIRELES, A. J. DE A. (Eds.). Impactos socioambientais da 
implantação dos parques de energia eólica no Brasil. 1. ed. Fortaleza, CE: Universidade 
Federal do Ceará - UFC, 2019. v. 1p. 61–82.  

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENERGIA EÓLICA (ABEEÓLICA). Is time for net zero. 
Disponível em: <http://abeeolica.org.br/>. Acesso em: 11 jan. 2021.  

____________ Cidades e Soluções: Eólica já ocupa o segundo lugar como fonte de geração 
de energia no Brasil. Disponível em: <http://abeeolica.org.br/noticias/cidades-e-solucoes-
cidades-e-solucoes-eolica-ja-ocupa-o-segundo-lugar-como-fonte-de-geracao-de-energia-no-
brasil/>. Acesso em: 31 jan. 2022a.  

____________ Energia Eólica: Os bons ventos do Brasil. Infovento, v. 21, 15 jun. 2021b.  

____________ Energia Eólica: Os bons ventos do Brasil. Infovento, v. 23, 23 nov. 2021c.  



142 
 

  

____________ Energia Eólica: Os bons ventos do Brasil. Infovento, v. 24, 18 jan. 2022.  

AZAMAR ALONSO, A.; GARCÍA BELTRÁN, Y. Diagnóstico y riesgos de la energía eólica en 
México. Revista de Geografía Agrícola, n. 67, p. 27–45, 7 dez. 2021.  

BAHIA. Sistema Estadual de Informações Ambientais e de Recursos Hídricos (SEIA). 
Salvador, Ba, Brasil. Lei 10.431 de 20 de dezembro de 2006. Dispõe sobre a Política de Meio 
Ambiente e de Proteção à Biodiversidade do Estado da Bahia e dá outras providências. 
Disponível em: 
<http://www.seia.ba.gov.br/sites/default/files/legislation/Lei%2010431_2006.pdf> Acesso em: 
10 mar. 2022 

____________ Decreto no 14.024 de 06 de junho de 2012. Aprova o Regulamento da 
Lei nº 10.431, de 20 de dezembro de 2006, que instituiu a Política de Meio Ambiente e de 
Proteção à Biodiversidade do Estado da Bahia e dá outras providências. Disponível em 
http://www.seia.ba.gov.br/legislacao-
ambiental/decretos?title=pol%C3%ADtica+de+meio+ambiente&x=0&y=0&search_box_optio
n=on Acesso em: 10 mar. 2022.  

____________ SECRETARIA DO PLANEJAMENTO; SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. 
Zoneamento Ecológico-Econômico do estado da Bahia (Preliminar). Salvador, BA, 2013. 

____________ Perfil dos Territórios de identidade da Bahia. Série Terr ed. Salvador, Bahia: 
2018.  

____________ Mesoregiões geográficas Estado da Bahia. Disponível em: 
<https://www.sei.ba.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2659&Itemid=67

8> Acesso em: 10 mar. 2022. 

____________ Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE): relatório da comissão técnica. 
Salvador, BA: 2020.  

BARDIN, L. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2002.  

BARIFOUSE, R. Tragédia em Petrópolis: chuvas de verão extremas são reflexo das 
mudanças climáticas? Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/geral-60411363>. 
Acesso em: 1 mar. 2022.  

BARRERO, F. M. C.; FILHO, J. A. DE S.; FREITAS, H. R.; MARQUES, J. Wind Complexes 
Environmental Licensing in Bahia backwoods ridges, Brazilian Semiarid. International 
Journal of Advanced Engineering Research and Science, v. 9, n. 2, p. 057–065, 2022.  

BARRERO, F. M. C.; MARQUES, J.; FREITAS, H. R. Complexo Eólico de Campo Formoso: 
Asas no chão - Norte e Sul. In: MARQUES, J.; BARRETO, A.; BARRERO, F. M. C.; MAIA, Í. 
(Eds.). Cárcere dos Ventos: A destruição das Serras pelos Complexos Eólicos. 1. ed. 
Paulo Afonso, Ba: SABEH, 2021. v. 3p. 87–148.  

BARRERO, F. M. C.; MARQUES, J.; OLIVEIRA, A. M. DE; BARRETO, A. Parques Eólicos na 
Serra do Tombador ou “Santos unidos na Casa dos Ventos.” In: MARQUES, J.; BARRETO, 
A.; BARRERO, F. M. C.; MAIA, Í. (Eds.). Cárcere dos Ventos: A destruição das Serras 
pelos Complexos Eólicos. 1. ed. Paulo Afonso: SABEH, 2021. v. 3p. 273–302.  

BARROS, A. J. P.; LEHFELD, N.A.S. Projeto de Pesquisa: propostas metodológicas. 
Petrópolis, RJ: Vozes,1990. 

http://www.seia.ba.gov.br/legislacao-ambiental/decretos?title=pol%C3%ADtica+de+meio+ambiente&x=0&y=0&search_box_option=on
http://www.seia.ba.gov.br/legislacao-ambiental/decretos?title=pol%C3%ADtica+de+meio+ambiente&x=0&y=0&search_box_option=on
http://www.seia.ba.gov.br/legislacao-ambiental/decretos?title=pol%C3%ADtica+de+meio+ambiente&x=0&y=0&search_box_option=on


143 
 

  

BAUER, T. Energia Eólica: A caçada pelos ventos. Brasil, 2013. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=s90nKSlbgoQ> 

BERNARD, E.; PAESE, A.; MACHADO, R. B.; AGUIAR, L. M. DE S. Blown in the wind: Bats 
and wind farms in Brazil. Natureza e Conservação, v. 12, n. 2, p. 106–111, 2014.  

BONFIM, A. F.; SILVA, K. G. DA. A transformação da Caatinga num açougue de espécies 
raras: sucos e bifes de araras, morcegos e onças. In: MARQUES, J.; BARRETO, A.; 
BARRERO, F. M. C.; MAIA, Í. (Eds.). O Cárcere dos Ventos: Destruição das Serras pelos 
Complexos Eólicos. 1. ed. Paulo Afonso, BA: SABEH, 2021. v. 3p. 155–189.  

BRANNSTROM, C.; GORAYEB, A.; LOUREIRO, C. V.; MENDES, J. DE SO. Processos 
políticos e impactos socioambientais da energia eólica no litoral cearense. In: GORAYEB, A.; 
BRANNSTROM, C.; MEIRELES, A. J. DE A. (Eds.). Impactos socioambientais da 
implantação de parques de energia eólica no Brasil. Fortaleza, CE: Universidade Federal 
do Ceará - UFC, 2019. p. 62–71.  

BRANNSTROM, C.; GORAYEB, A.; SOUSA MENDES, J. DE; LOUREIRO, C.; MEIRELES, 
A. J. DE A.; SILVA, E. V. DA; FREITAS, A. L. R. DE; OLIVEIRA, R. F. DE. Is Brazilian wind 
power development sustainable? Insights from a review of conflicts in Ceará state. Renewable 
and Sustainable Energy Reviews, v. 67, p. 62–71, 2017.  

BRASIL. Lei 4.504 de 30 de novembro de 1964. Brasília, 1964. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4504.htm>. Acesso em: 21 fev. 2022 

____________ Decreto 59.566 de 14 de novembro de 1966. Brasília, 1966. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d59566.htm>. Acesso em: 21 fev. 2022 

____________ Lei 6.938 de 31 de agosto de 1981. Brasília, DF, 1981.  

____________ Lei n° 10.438, de 26 de abril de 2002. Brasília, DF, 2002. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10438.htm>. Acesso em: 2 fev. 2022 

____________ Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011. Brasília, DF, 18 nov. 2011.  

____________ Ministério do Meio Ambiente (MMA). Portaria 463 de 18 de dezembro de 2018. 
Áreas Prioritárias para a Conservação, Utilização Sustentável e Repartição de Benefícios da 
Biodiversidade Brasileira ou Áreas Prioritárias para a Biodiversidade. Disponível em: 
<https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/55881195/do1-
2018-12-19-portaria-n-463-de-18-de-dezembro-de-2018-55880954>. Acesso em: 14 jul. 
2021.  

CABRERA-CRUZ, S. A.; CERVANTES-PASQUALLI, J.; FRANQUESA-SOLER, M.; MUÑOZ-
JIMÉNEZ, Ó.; RODRÍGUEZ-AGUILAR, G.; VILLEGAS-PATRACA, R. Estimates of aerial 
vertebrate mortality at wind farms in a bird migration corridor and bat diversity hotspot. Global 
Ecology and Conservation, v. 22, 2020.  

CALADO, S. DOS S.; FERREIRA, S. C. DOS R. Análise de documentos: método de 
recolha e análise de dados n. 2005, p. 1–13, 2005.  

CAMARGO SCHUBERT ENGENHARIA EÓLICA. Potencial Eólico Potencial Eólico do 
Estado do Rio Grande do Norte. Natal, RN: 2003.  

____________ Atlas Eólico: Bahia. Salvador, BA: 2013.  



144 
 

  

____________ Atlas eólico do Ceará. Fortaleza, CE: 2019.  

CAPES. Produção técnica. Brasília, DF: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior, 2019.  

CÁRITAS. Para Quem Sopram os Ventos? Episódio 02. Cáritas NE 2, 2022a. Disponível 
em: <https://www.youtube.com/watch?v=jRm__b-lLEE>. Acesso em: 27 fev. 2022 

____________ Para Quem Sopram os Ventos? Episódio 01, 2022b. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=MCBvGGDS7zs>. Acesso em: 21 fev. 2022 

CARVALHO, A.; IMAGINOSFERA. Mapa da Serra do Espinhaço. Disponível em: 
<http://www.serradoespinhaco.com.br/mapa>. Acesso em: 9 fev. 2022.  

CASA DOS VENTOS. Sustentabilidade. Disponível em: <https://casadosventos.com.br/>. 
Acesso em: 3 fev. 2022.  

CASTRO, R. A. DE; FABRICANTE, J. R.; SIQUEIRA FILHO, J. A. DE. A importância da 
palmeira Syagrus coronata (Mart.) beec. para a conservação da riqueza e diversidade de 
espécies epífitas vasculares na caatinga. Revista Árvore, v. 40, n. 1, p. 1–12, 1 jan. 2016.  

CEMAVE / ICMBIO. Relatório de Rotas e Áreas de Concentração de Aves Migratórias no 
Brasil. Cabedelo, PB: [s.n.].  

COMISSÃO PASTORAL DA TERRA (CPT). O avanço do capital e sua influência nos 
modos de vida das populações tradicionais no município de Caetité (BA). Disponível em: 
<https://www.cptnacional.org.br/index.php/publicacoes-2/noticias-2/15-artigos/1676-o-
avanco-do-capital-e-sua-influencia-nos-modos-de-vida-das-populacoes-tradicionais-no-
municipio-de-caetite-ba>. Acesso em: 1 fev. 2022.  

CONCEIÇÃO, A. C. R. DA; LEÃO, M. A.; CARVALHO, R. F. Syagrus cononata Licuri. In: 
CORADIN, L.; CAMILI, J.; PAREYN, F. G. C. (Eds.). Espécies nativas da flora brasileira de 
valor econômico atual ou potencial: plantas para o futuro: Região Nordeste. Brasília, DF: MMA, 
2018. p. 462–470.  

CONCEIÇÃO, E. Ecocídio: a morte das serras do sertão. In: MARQUES, J.; WAGNER, A. 
(Eds.). Ecocídio das serras do sertão. Paulo Afonso, BA: Sociedade Brasileira de Ecologia 
Humana, 2021. v. 1p. 185–207.  

CONSELHO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE (CEPRAM). Resolução 4.180 de 29 de abril 
de 2011. Salvador, Ba, Brasil.  

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (CONAMA). Resolução n° 01 de 23 de janeiro 
de 1986. Brasília, DF, 23 jan. 1986.  

____________ Resolução n° 279 de 27 de junho de 2001. Brasília, DF, 2001. Disponível em: 
<http://conama.mma.gov.br/atos-normativos-sistema>. Acesso em: 2 fev. 2022 

____________ Resolução 09 de 03 de dezembro de 1987. Brasília, DF. 1987. Disponível em: 
<http://conama.mma.gov.br/atos-normativos-sistema>. Acesso em: 1 mar. 2022 

____________ Resolução n° 237 de 22 de dezembro de 1997. Brasília, DF, 22 dez. 1997. 
Disponível em: <http://conama.mma.gov.br/atos-normativos-sistema>. Acesso em: 1 mar. 
2022 



145 
 

  

____________ Resolução n° 462 de 24 julho de 2014. Brasília, DF, 2014. Disponível em: 
<http://conama.mma.gov.br/atos-normativos-sistema>. Acesso em: 1 mar. 2022 

DAI, K.; BERGOT, A.; LIANG, C.; XIANG, W. N.; HUANG, Z. Environmental issues associated 
with wind energy - A review. Renewable Energy, v. 75, p. 911–921, 2015.  

FALAVIGNA, T. J.; PEREIRA, D.; RIPPEL, M. L.; PETRY, M. V. Changes in bird species 
composition after a wind farm installation: A case study in South America. Environmental 
Impact Assessment Review, v. 83, n. February 2019, p. 106387, 2020.  

FERREIRA, D.; FREIXO, C.; CABRAL, J. A.; SANTOS, M. Is wind energy increasing the 
impact of socio-ecological change on Mediterranean mountain ecosystems? Insights from a 
modelling study relating wind power boost options with a declining species. Journal of 
Environmental Management, v. 238, n. October 2018, p. 283–295, 2019.  

FETAPE. A Armadilha da Energia Eólica: os impactos desses grandes 
empreendimentos em Pernambuco. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=IeQ2UA_3v_8>. Acesso em: 22 fev. 2022.  

FRATE, C. A.; BRANNSTROM, C.; MORAIS, M. V. G. DE; CALDEIRA-PIRES, A. DE A. 
Procedural and distributive justice inform subjectivity regarding wind power: A case from Rio 
Grande do Norte, Brazil. Energy Policy, v. 132, p. 185–195, 1 set. 2019.  

FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES. Comunidades Remanescentes de Quilombos 
(CRQ’s). Disponível em: <https://www.palmares.gov.br/?page_id=37551>. Acesso em: 3 mar. 
2022.  

GANNOUM, E. Transição Energética: Uma Oportunidade para a Transformação da 
Sociedade Brasileira. Disponível em: <http://abeeolica.org.br/noticias/transicao-energetica-
uma-oportunidade-para-a-transformacao-da-sociedade-brasileira/>. Acesso em: 1 mar. 2022.  

GARCÍA-BELTRÁN, Y. M. La implantación de centrales de energía eólica: impactos 
territoriales e identitarios en la población indígena de Baja California. 2021. 313 f. Tese 
(Doutorado em Ciências Sociais). Universidade Autónoma Metropolitana, Unidade 
Xochimilco, Ciudad de México, 2021. 

GEOGRAFAR. Comunidades negras rurais e quilombolas identificadas por 
município, estado da Bahia. Salvador, BA. Grupo de Pesquisa Geografar : 
Universidade Federal da Bahia, 2010.  

GEOGRAFAR. Comunidades de Fundo e Fecho de Pasto autoidentificadas e 
certificadas junto à SEPROMI. Salvador, BA. UFBA, 2018.  

GERMANI, G. I. Ecocídio das Serras do Sertão. In: MARQUES, J.; WAGNER, A. 
Ecocídio das Serras do Sertão. Paulo Afonso, BA: SABEH, 2021. v. 1.  

GERMANI, G. I.; OLIVEIRA, G. G. Mapeamento das comunidades de Fundos e Fechos de 
Pasto (CFFP) no estado da Bahia. Salvador, BA: 2020.  

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social.4.ed São Paulo: Atlas, 1994. 

GIOVANAZ, D. Matéria - Dia Mundial do Vento (trechos do MAB). Brasil de Fato, p. 1–6, 15 
jun. 2020.  



146 
 

  

GOMES, F. M.; BATISTA, M. E. P.; RIBEIRO, R. T. M.; SOUZA, E. B.; SIQUEIRA FILHO, J. 
A.; PORTELA, S.; CASTRO, R.; LOIOLA, M. I. B. Syagrus coronata - Licuri. In: CORADIN, L.; 
CAMILLO, J.; PAREYN, F.G.C. (Eds.). Espécies nativas da flora brasileira de valor 
econômico atual ou potencial: plantas para o futuro: região Nordeste. 1ed. Brasília: 
Ministério do Meio Ambiente, Secretaria de Biodiversidade, 2018, v. 51, p. 1056-1072. 

GONSALVES, E. P. Conversas sobre iniciação à pesquisa científica. Campinas, SP: 
Alínea, 2001.  

GORAYEB, A.; BRANNSTROM, C. Licenciamento ambiental e oposição social à energia 
eólica: estudo de caso com foco no social GAP em comunidade litorânea do Ceará, Brasil. 
Revista de Geografia, v. 37, n. 3, p. 28, 2020.  

GORAYEB, A.; BRANNSTROM, C.; MEIRELES, A. J. DE A. Impactos socioambientais da 
implantação dos parques de energia eólica no Brasil. Fortaleza, CE: Universidade Federal 
do Ceará, 2019.  

GORAYEB, A.; MENDES, J. DE S.; MEIRELES, A. J. DE A.; BRANNSTROM, C.; SILVA, E. 
V. DA; FREITAS, A. L. R. DE. Wind-energy development causes social impacts in coastal 
Ceará state, Brazil: The case of the Xavier community Journal of Coastal Research. 
Anais...Coastal Education Research Foundation Inc., 1 mar. 2016 

GRANZIERA, M. L. M. Direito Ambiental. São Paulo, SP: Atlas, 2009.  

GURUSWAMY, L. Energy Justice and Sustainable Development. Colorado Journal of 
International Environmental Law and Policy, v. 21, n. 2, p. 231–275, 2010.  

HUESCA-PÉREZ, M. E.; SHEINBAUM-PARDO, C.; KÖPPEL, J. From global to local: Impact 
assessment and social implications related to wind energy projects in Oaxaca, Mexico. Impact 
Assessment and Project Appraisal, v. 36, n. 6, p. 479–493, 2018.  

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 
RENOVÁVEIS (IBAMA). Instrução Normativa 191, de 24 de Setembro de 2008. Brasília, DF, 
Brasil, 2008.  

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE (ICMBIO). Livro 
vermelho da fauna brasileira ameaçada de extinção. Brasília, DF: 2018. Disponível em: 
<https://www.icmbio.gov.br/portal/component/content/article/7113-mamiferos-tolypeutes-
tricinctus-tatu-bola > Acesso em 28 fev. 2022. 

____________ Plano de ação nacional para a conservação dos grandes felinos. Disponível 
em: <https://www.icmbio.gov.br/portal/faunabrasileira/planos-de-acao/9326-plano-de-acao-
nacional-para-a-conservacao-dos-grandes-felinos>. Acesso em: 27 fev. 2022b. 

____________ Curaçá comemora o Dia Municipal da Ararinha-azul. Disponível em: 
<https://www.icmbio.gov.br/portal/ultimas-noticias/20-geral/11386-curaca-comemora-o-dia-
municipal-da-ararinha-azul>. Acesso em: 13 jan. 2022.  

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS (INEMA). SEIA 4.21.0. 
Disponível em: <http://sistema.seia.ba.gov.br/>. Acesso em: 10 fev. 2022a.  

____________ EIA/RIMA. Disponível em: <http://www.inema.ba.gov.br/estudos-
ambientais/avaliacao-ambiental/eia-rima/>. Acesso em: 10 fev. 2022b.  

https://www.icmbio.gov.br/portal/component/content/article/7113-mamiferos-tolypeutes-tricinctus-tatu-bola
https://www.icmbio.gov.br/portal/component/content/article/7113-mamiferos-tolypeutes-tricinctus-tatu-bola


147 
 

  

INTERNATIONAL UNION FOR THE CONSERVATION OF NATURE (IUCN). A Lista 
Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN. Versão 2021-3. Disponível em: 
<https://www.iucnredlist.org>. Acesso em: 27 fev. 2022. 

JENKINS, K. Setting energy justice apart from the crowd: Lessons from environmental and 
climate justice. Energy Research & Social Science, v. 39, p. 117–121, 2018.  

JUÁREZ, A. A.; ARAÚJO, A. M.; ROHATGI, J. S.; OLIVEIRA FILHO, O. D. Q. DE. 
Development of the wind power in Brazil: Political, social and technical issues. Renewable 
and Sustainable Energy Reviews, v. 39, p. 828–834, 2014.  

KRAMARZ, T.; PARK, S.; JOHNSON, C. Governing the dark side of renewable energy: A 
typology of global displacements. Energy Research and Social Science, v. 74, p. 11, 1 abr. 
2021.  

LEITE, N. S.; BRANNSTROM, C.; GORAYEB, A. Justiça processual e respostas de 
comunidades tradicionais à implantação de parques eólicos no litoral oeste do Ceará, Brasil. 
Boletim Goiano de Geografia, v. 42, 2 fev. 2022.  

LÓPEZ, A.; MARQUES, J. Ecologia humana em ambientes de montanha. In: MARQUES, J.; 
WAGNER, A. (Eds.). Ecocídio nas serras do sertão. Paulo Afonso, BA: Sociedade 
Brasileira de Ecologia Humana, 2021. v. 1p. 109–163.  

MARCONI, M. DE A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 5. ed. São 
Paulo, SP: Atlas, 2003.  

MARQUES, J.; ANTONINO, L. Z.; MONTALVÃO, P. Amputações das montanhas do 
Sertão: Ecocídio e mineração na Bahia. Paulo Afonso, BA: Sociedade Brasileira de 
Ecologia Humana SABEH, 2021. v. 2 

MARQUES, J.; BARRETO, A.; BARRERO, F. M. C.; MAIS, Í. (Orgs.). O Cárcere dos Ventos: 
Destruição das Serras pelos Complexos Eólicos. 1. ed. Paulo Afonso, Ba: SABEH, 2021. 
v. 3 

MARQUES, J.; WAGNER, A. (Orgs.) Ecocídio das Serras do Sertão. Paulo Afonso, Bahia: 
SABEH, 2021. v. 1 

MARTÍNEZ-ALIER, J. O Ecologismo dos pobres: conflitos ambientais e linguagens de 
valoração. 2. ed. São Paulo, SP: Contexto, 2018. v. 1 

MATSUMURA, E.; AZEVEDO, M. O desafio da descarbonização da matriz energética 
mundial. Disponível em: <https://epbr.com.br/o-desafio-da-descarbonizacao-da-matriz-
energetica-mundial-por-emilio-matsumura-e-marina-azevedo/>. Acesso em: 1 mar. 2022.  

MAY, T. Pesquisa Social: Questões, Métodos e Processos. 3. ed. Porto Alegre, R.S.: 
Artmed, 2004.  

MEIRELES, A. J. DE A. Danos socioambientais originados pelas usinas eólicas nos campos 
de dunas do Nordeste brasileiro e critérios para definição de alternativas locacionais. In: 
GORAYEB, A.; BRANNSTROM, C.; MEIRELES, A. J. DE A. (Eds.). Impactos 
Socioambientais da implantação dos parques de energia eólica no Brasil. 1. ed. 
Fortaleza, CE: Edições UFC, 2011. v. 1p. 83–105.  



148 
 

  

MELO, F. P. L. The socio-ecology of the Caatinga: Understanding how natural resource use 
shapes an ecosystem. Caatinga: The Largest Tropical Dry Forest Region in South America, 
p. 369–382, 2018.  

MENDES, J. DE S. Contradições do discurso sustentável da energia limpa: problemas locais 
versus soluções regionais. In: GORAYEB, A.; BRANNSTROM, C.; MEIRELES, A. J. DE A. 
(Eds.). Impactos socioambientais da implantação dos parques de energia eólica no 
Brasil. Fortaleza, CE: Universidade Federal do Ceará, UFC, 2019. p. 159–178.  

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (MMA). Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada 
de Extinção. 1. ed. Brasília, DF: [s.n.]. v. I 

____________ Portaria 463, de 18 de dezembro 2018. Ministério do Meio Ambiente. Brasília, 
2018. Disponível em: <https://www.in.gov.br/materia/-
/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/55881195/do1-2018-12-19-portaria-n-463-de-18-
de-dezembro-de-2018-55880954>. Acesso em: 22 fev. 2022 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA (MP/BA). MP recomenda suspensão da 
instalação de parque eólico em Canudos. Disponível em: 
<https://www.mpba.mp.br/noticia/58211>. Acesso em: 13 jan. 2022.  

____________ Portal da Transparência. Disponível em: 
<https://www.mpba.mp.br/portaltransparencia>. Acesso em: 10 fev. 2022.  

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF). Deficiências em estudos de impacto ambiental: 
síntese de uma experiência. Brasília, DF: IV Câmara de Coordenação e Revisão : Escola 
Superior do Ministério Público da União, 2004.  

MOREIRA, H.; CALEFFE, L.G. Metodologia da pesquisa para o professor pesquisador. 2.ed. 
Rio de Janeiro: Lamparina, 2008. 

MORKŪNĖ, R.; MARČIUKAITIS, M.; JURKIN, V.; GECEVIČIUS, G.; MORKŪNAS, J.; 
RAUDONIKIS, L.; MARKEVIČIUS, A.; NARŠČIUS, A.; GASIŪNAITĖ, Z. R. Wind energy 
development and wildlife conservation in Lithuania: A mapping tool for conflict assessment. 
PLoS ONE, v. 15, n. 1, p. 1–23, 2020.  

NAZIR, M. S.; ALI, N.; BILAL, M.; IQBAL, H. M. N. Potential environmental impacts of wind 
energy development: A global perspective. Current Opinion in Environmental Science and 
Health, v. 13, p. 85–90, 2020.  

NAZIR, M. S.; MAHDI, A. J.; BILAL, M.; SOHAIL, H. M.; ALI, N.; IQBAL, H. M. N. Environmental 
impact and pollution-related challenges of renewable wind energy paradigm – A review. 
Science of the Total Environment, v. 683, p. 436–444, 2019.  

NERI, M.; JAMELI, D.; BERNARD, E.; MELO, F. P. L. Green versus green? Adverting potential 
conflicts between wind power generation and biodiversity conservation in Brazil. Perspectives 
in Ecology and Conservation, v. 17, n. 3, p. 131–135, 2019.  

NUNES, G.C.; NASCIMENTO, M.C.D.; LUZ, M.A.C.A. Pesquisa Científica: conceitos básicos. 
Revista de Psicologia. v.10, n. 29. p. 144-151. 2016. ISSN 1981-1179. 

OLIVEIRA, G. M.; VIDAL, D. G.; MAIA, R. L.; ESTRADA, R.; SOUZA, M. J. L. DE. O que 
significa descarbonizar? Uma visão da sociedade atual sem energia fóssil. In: ARAÚJO, E.; 
SILVA, M.; RIBEIRO, R. (Eds.). Sustentabilidade e descarbonização: desafios práticos. 



149 
 

  

Braga, Portugal: Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade CECS Universidade do 
Minho, Portugal, 2020. p. 9–28.  

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Decisión 1/CP.21 Aprobación del Acuerdo 
de París Convención Marco sobre el cambio climático. Paris, França. 2015.  

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). COP26: Together for our planet. 
Disponível em: <https://www.un.org/en/climatechange/cop26>. Acesso em: 1 fev. 2022.  

PREFEITURA DE CAMPO FORMOSO. História de Campo Formoso. Disponível em: 
<http://campoformoso.ba.gov.br/>. Acesso em: 6 mar. 2022.  

QUINTO ENERGY. Desenvolvimento sustentável. Disponível em: 
<https://quintoenergy.com/>. Acesso em: 3 fev. 2022.  

RIBAS, V. E.; SIMÕES, A. F. (In)Justiça energética: definição conceitual, parâmetros e 
aplicabilidade no caso do Brasil. Revista Brasileira de Energia, v. 26, n. 4, 16 dez. 2020.  

RIBEIRO, C. S. Uma análise dos impactos socioeconômicos de empreendimentos 
eólicos no semiárido baiano. 2021. 308 f. Tese (Doutorado em Economia) – Universidade 
Federal da Bahia, UFBA, Salvador, BA: 2021. 

SALVE AS SERRAS. Salve as Serras. Disponível em: <http://salveasserras.org/>. Acesso 
em: 2 mar. 2022.  

SÁ-SILVA, J. R.; ALMEIDA, C. D. DE; GUINDANI, J. F. Pesquisa documental: pistas teóricas 
e metodológicas. Revista Brasileira de História & Ciências Sociais, v. 1, n. 1, p. 1–15, 2009.  

SIQUEIRA FILHO, J. A. DE. A extinção inexorável do Rio São Francisco. In: SIQUEIRA 
FILHO, J. A. DE (Ed.). Flora das Caatingas: história natural e conservação. 1. ed. Rio de 
Janeiro, RJ: Andrea Jakobsson Estúdio, 2012. p. 26–64.  

SIQUEIRA FILHO, J. A. DE; LIRA, M. M. Conservação das Serras da Jacobina: o Encontro 
das Serras do Brasil. In: MARQUES, J.; WAGNER, A. (Orgs.). Ecocídio das Serras do 
Sertão. 1. ed. Paulo Afonso, Bahia: SABEH, 2021. p. 409–458.  

SOBREIRA, V. Noites em claro, antidepressivos e casas destruídas: o drama de famílias nos 
parques eólicos. Brasil de Fato, out. 2021a. Disponível em 
<https://www.brasildefatope.com.br/2021/10/18/noites-em-claro-antidepressivos-e-casas-
destruidas-o-drama-de-familias-nos-parques-eolicos> Acesso em 10 mar. 2022. 

____________ Parques eólicos destroem plantações, criação de animais e forçam 
agricultores para êxodo rural. Brasil de Fato, 21 out. 2021b. Disponível em < 
https://www.brasildefatope.com.br/2021/10/21/parques-eolicos-destroem-plantacoes-
criacao-de-animais-e-forcam-agricultores-para-exodo-rural> Acesso em 10 mar. 2022.  

SOUZA, W. F. DE. Implicações socioambientais dos estudos ambientais (RAS) utilizados no 
licenciamento ambiental de parques eólicos no Ceará - Brasil. 2020. 269 f. Tese (Doutorado 
em Geografia). Universidade Federal do Ceará, UFC, Fortaleza, CE: 2020. 

SOVACOOL, B. K. Who are the victims of low-carbon transitions? Towards a political ecology 
of climate change mitigation. Energy Research and Social Science, v. 73, n. November 2020, 
p. 101916, 2021.  



150 
 

  

SOVACOOL, B. K.; BURKE, M.; BAKER, L.; KOTIKALAPUDI, C. K.; WLOKAS, H. New 
frontiers and conceptual frameworks for energy justice. Energy Policy, v. 105, n. January, p. 
677–691, 2017.  

SOVACOOL, B. K.; DWORKIN, M. H. Energy justice: Conceptual insights and practical 
applications. Applied Energy, v. 142, p. 435–444, 2015.  

SOWITEC. Relatório Ambiental Simplificado (RAS) do Parque Eólico Ventos da Boa Vista. 
Sowitec do Brasil Energias Alternativas Ltda. Salvador, BA, 2018.  

SUPERINTENDÊNCIA DE ESTUDOS ECONÔMICOS E SOCIAIS DO ESTADO DA BAHIA 
(SEI). Análise dos atributos climáticos do estado da Bahia. Salvador (Série estudos e 
pesquisas). Salvador, BA: 1998.  

____________ Perfil dos territórios de identidade da Bahia. Salvador, BA: 2018. v. 3 

TOLLEFSON, J. COP26 climate summit: A scientists’ guide to a momentous meeting. 
Disponível em: <https://www.nature.com/immersive/d41586-021-02815-
w/index.html?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=bf9b18053b-briefing-dy-
20211101&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-bf9b18053b-46413050>. Acesso 
em: 1 fev. 2022.  

TRALDI, M. Acumulação por despossessão: a privatização dos ventos para produção de 
energia eólica no semiárido brasileiro. 2019. 378 f. Tese (Doutorado em Geografia). 
Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP, São Paulo, SP: 2019. 

____________ TRALDI, M. Impactos socioeconômicos e territoriais da implantação de 
parques eólicos nos municípios de Caetité (BA) e João Câmara (RN). In: GORAYEB, A.; 
BRANNSTROM, C.; MEIRELES, A. J. DE A. (Eds.). Impactos socioambientais da implantação 
dos parques de energia eólica no Brasil. Fortaleza, CE: Universidade Federal do Ceará - UFC, 
2019b. p. 265–286.  

____________ Accumulation by dispossession and green grabbing: wind farms, lease 
agreements, land appropriation in the Brazilian semiarid. Ambiente & Sociedade, v. 24, 2021.  

TRIVIÑOS, A. N. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa 
em educação. São Paulo: Atlas, 1987. 

TV UNEB SEABRA. Lançamento do livro “O Cárcere dos Ventos” Salve as Serras - YouTube. 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=l4XN5RSjREs>. Acesso em: 2 mar. 2022.  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO (UNIVASF). Resolução n° 003 
de 2021. Regimento Interno do Programa de Pós-Graduação em Agroecologia e 
Desenvolvimento Territorial (PPGADT). Universidade Federal do Vale do São Francisco, 
Juazeiro, BA, 2021. Disponível em: <https://ppgadt.univasf.edu.br/wp-
content/uploads/2021/03/RESOLUO_003_2021__REGIMENTO_INTERNO_DOUTORADO_
PPGADT.pdf>. Acesso em: 10 fev. 2022. 

VALENÇA, R. B.; BERNARD, E. Another blown in the wind: Bats and the licensing of wind 
farms in Brazil. Natureza e Conservacao, v. 13, n. 2, p. 117–122, 2015.  

VAUGHAN, A. COP26: World agrees to phase out fossil fuel subsidies and reduce coal. 
Disponível em: <https://www.newscientist.com/article/2297452-cop26-world-agrees-to-
phase-out-fossil-fuel-subsidies-and-reduce-coal/>. Acesso em: 20 jan. 2022.  



151 
 

  

WACKERNAGEL, M.; BEYERS, B. Ecological Footprint – Managing our biocapacity budget. 
Disponível em: <https://newsociety.com/books/e/ecological-
footprint?_ga=2.91727258.1860903922.1644493652-
1035139399.1644493652&sitedomain=row>. Acesso em: 9 fev. 2022.  

XAVIER, T.; GORAYEB, A.; BRANNSTROM, C. Parques eólicos offshore no Brasil e os 
potenciais impactos sociais: aplicação de matrizes SWOT. In: GORAYEB, A.; 
BRANNSTROM, C.; MEIRELES, A. J. DE A. (Eds.). Impactos socioambientais da implantação 
dos parques de energia eólica no Brasil. Fortaleza, CE: Universidade Federal do Ceará - UFC, 
2019. p. 146–156.  

  



152 
 

  

ANEXO - PRODUTO FINAL 

 


