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Avaliação de Impacto Ambiental em projetos eólicos no Brasil: uma análise a partir de 

estudos ambientais de empreendimentos vencedores nos Leilões de Energia 
 
 

RESUMO 
 

O caráter renovável, o baixo potencial poluidor e, mais recentemente, o custo 
competitivo contribuíram para a expansão contínua e crescente da geração eólica no 
Brasil e no mundo nos últimos anos. Atualmente, a potência eólica instalada no Brasil 
gira em torno de 12 GW, distribuídos principalmente no Nordeste e Sul do país. Sobre 
os impactos da geração eólica, a literatura destaca as interferências sobre os meios 
biótico (sobretudo sobre aves e morcegos) e socioeconômico (alteração na paisagem e 
produção de ruído), que mereceram destaque na Resolução Conama 462/2014, a qual 
impôs novo regramento para o licenciamento ambiental. Este trabalho objetivou analisar 
a Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) nos estudos ambientais, relativos a 
empreendimentos eólicos vencedores em Leilões de Energia entre 2012 e 2017. O 
número de impactos identificados nos estudos consultados variou entre 16 e 195, sendo 
que até 33% dos impactos em cada estudo corresponderam a questões associadas a 
aspectos ambientais, atividades do parque eólico, externalidades ou medidas 
mitigadoras (denominados “Não correspondente”). Dentre os impactos considerados 
autênticos, os mais frequentes foram relacionados a geração de emprego e renda, 
perda de cobertura vegetal, qualidade do ar, poluição sonora e paisagem. De modo 
geral, observou-se que os estudos ambientais não consideraram todos os atributos para 
a AIA elencados na Resolução Conama 001/86. Diante disso, tornam-se necessários 
aprimoramentos na aplicação da AIA nos estudos ambientais de projetos eólicos para 
uma melhor identificação dos impactos e, consequentemente, para o adequado 
dimensionamento das medidas de mitigação e compensação indicadas para cada caso. 

 
PALAVRAS-CHAVE: geração de energia elétrica; energia eólica; licenciamento 
ambiental; classificação de impactos. 
 
 

 
ABSTRACT 

Wind power owes its growth in Brazil and worldwide to a renewable power source, few 
environmental impacts and, recently, competitive cost. National installed wind power 
reached almost 12 gigawatts, mainly in the northeast and southern Brazil. Concerning 
the environmental impacts, literature highlights interferences on biota (especially on 
birds and bats) and socioeconomy (landscape and noise), focus of the latest nation 
regulation for environmental licensing (Resolução Conama 462/2014). The present work 
aimed to analyze the Environmental Impact Assessment (EIA) contained in 
environmental studies presented by wind power projects that won energy auctions 
between 2012 and 2017. Studies listed between 16 and 195 impacts, although 3 to 33% 
(impacts in each study) were considered aspect, activity, externality or mitigation 
measure. In addition, 98% of the studies listed at least one impact considered “non-
applicable”. Those results show a great variation in impact identification accuracy. 
Among “authentic” impacts, the more frequent ones were related to jobs and income 
generation, loss of vegetation cover, air quality, noise, and landscape. In general, the 
environmental studies did not fulfill all attributes required by EIA main regulation 
(Resolução Conama 001/1986). Therefore, EIA for wind power projects deserve 



                                                     
     

 

improvements to allow better impact identification and, consequently, appropriate 
mitigation measures and offsetting. 

 
KEYWORDS: electric power generation; wind power; environmental licensing; impact 
classification. 
 
INTRODUÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO 

 
Inicialmente estimulada pelo Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de 

Energia Elétrica (Proinfa), a geração de energia elétrica através da fonte eólica tem sido 
difundida de forma contínua e crescente no Brasil, onde esteve presente em 15 Leilões 
de Energia entre 2009 e 2015 (TOLMASQUIM, 2016). Atualmente existem mais de 500 
parques eólicos implantados no Brasil, totalizando 12GW de potência instalada (EPE, 
2018). Tal crescimento se explica por diversos fatores positivos característicos desse 
tipo de fonte, dentre eles o caráter renovável, a ausência de emissões de gases 
poluentes em seu processo de conversão de energia, a possibilidade de 
compatibilização dos parques eólicos com outros usos do solo, a implantação rápida 
dos parques, e seu custo cada vez mais competitivo, dentre outros (TOLMASQUIM, 
2016).  

Apesar de serem comumente considerados empreendimentos de baixo potencial 
poluidor, os impactos negativos associados à geração eólica em superfície terrestre não 
devem ser negligenciados. No Brasil, tal questão foi evidenciada com a publicação da 
Resolução Conama 462/2014, que estabeleceu os procedimentos para o licenciamento 
ambiental de empreendimentos eólicos terrestres. Dentre as novidades trazidas por esta 
resolução, tem-se o enquadramento do parque/complexo eólico para definir o tipo de 
estudo ambiental (EIA/Rima ou RAS) a ser apresentado ao órgão ambiental de acordo 
com o porte, a localização e o potencial poluidor da atividade. 

Diante deste contexto de expansão da fonte no País (EPE, 2017), o presente 
trabalho objetivou caracterizar a Avaliação de Impactos Ambientais (AIA) apresentada 
nos estudos ambientais dos empreendimentos eólicos que venceram os leilões de 
energia realizados entre 2012 e 2017 no Brasil. Na caracterização, buscou-se organizar 
os impactos apresentados nos estudos em categorias que atendessem o conceito de 
impacto ambiental definido da Resolução Conama 001/86, além de sinalizar fragilidades 
conceituais e metodológicas que precisam ser superadas para que as medidas de 
mitigação e compensação indicadas para cada caso sejam adequadas.  
 
METODOLOGIA 

 
Neste trabalho foram consultados 138 estudos ambientais, concluídos entre 

2011 e 2017, relativos a 269 parques eólicos vencedores dos leilões de energia 
realizados no Brasil entre 2012 e 2017. Além das informações sobre as características 
gerais de cada empreendimento eólico, foram inseridas, em uma base de dados, as 
informações contidas no quadro de Avaliação de Impactos Ambientais (AIA) de cada 
estudo, considerando os atributos para AIA descritos na Resolução Conama 001/86. 
Durante a compilação das informações, observou-se que vários estudos apresentaram 
quadros idênticos de AIA, apesar de se referirem a empreendimentos diferentes. 
Nesses casos, optou-se por considerar somente uma vez a AIA e agrupar os 
empreendimentos que apresentavam análises coincidentes. Em virtude desse ajuste, o 
universo amostral considerado nas análises apresentadas neste trabalho foi 
redimensionado para 66 estudos.  

A etapa seguinte consistiu na categorização dos impactos extraídos dos estudos, 
orientada pelas seguintes premissas: (i) manter ao máximo a fidelidade do nome original 



                                                     
     

 

do impacto; (ii) procurar identificar sobre qual receptor ambiental o efeito do impacto 
originalmente apresentado estaria se refletindo; (iii) utilizar a classificação de natureza 
do impacto (positivo ou negativo) como apoio à interpretação; e (iv) quando necessário, 
considerar que o impacto trazido pelo estudo se traduzia em dois efeitos distintos e 
atribuir dois impactos categorizados. Além disso, os impactos categorizados também 
foram organizados por meio (biótico, físico ou socioeconômico) e em 10 temas distintos, 
a saber: Água, Ar, Conhecimento, Economia, Fauna, Flora, Paisagem, Recursos 
Hídricos, Sociocultural ou Solo. Após a compilação das informações anteriormente 
citadas e visando identificar padrões e tendências, toda a base de dados foi submetida 
a análises qualiquantitativas. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A maior parte dos 66 estudos ambientais considerados nas análises foi concluída 

em 2013 (n = 29) e refere-se a projetos de empreendimentos eólicos a serem instalados 
na região Nordeste, com destaque para o Rio Grande do Norte (n = 17). A maioria dos 
estudos, 89%, foi enquadrada como Relatório Ambiental Simplificado (RAS) e somente 
11% como Estudo de Impacto Ambiental (EIA/Rima).  

Originalmente, o número de impactos identificados nos estudos consultados 
variou entre 16 e 195. No entanto, de 3 a 33% dos impactos originalmente trazidos pelos 
estudos ambientais consultados foram incluídos na categoria “Não correspondente” por 
terem considerado como impacto questões associadas a aspectos ambientais, 
atividades do parque eólico, medidas de mitigação ou externalidade (Quadro 1). Esse 
padrão se fez presente em 98% dos estudos, demonstrando uma grande variação na 
acurácia e nos critérios adotados para a identificação de impactos.  
 

Quadro 1. Questões incluídas na categoria “Não correspondente” 

 
 
Foram identificados 53 impactos categorizados, sendo que os mais frequentes 

foram relacionados a perda de cobertura vegetal nativa, geração de emprego e renda, 
poluição sonora, alteração da qualidade do ar, alteração da paisagem e aumento da 
arrecadação tributária (Figura 1). 

 

Classificação Questões incluídas

Aspecto ambiental

Acidentes, acúmulo de água, atropelamento, aumento do consumo de água e energia elétrica, contato de morcegos e aves com moradores, 

danos à saúde do colaborador, continuidade ou decréscimo de impactos associados a fases anteriores, degradação ambiental ou da fauna, 

demissões, desconforto ambiental, desemprego, formação de áreas degradadas, manutenção dos ecossistemas, mortandade da fauna, 

ocupação antrópica em área com vegetação nativa, problemas sociais, repelente e/ou atrativo para a fauna, risco de queda de animais nas cavas 

das fundações

Atividade do parque eólico

Geração de dados para o projeto, abertura de estradas, análise da viabilidade do projeto, análise de custos e benefícios, aproveitamento de 

fonte de energia ou do potencial eólico local, arrendamento de áreas, averbação ou regularização da reserva legal, caracterização das 

potencialidades da região, compartimentação ordenada, racional ou planejada do terreno, confiabilidade do projeto, conhecimento do 

potencial eólico, constituição de acervo técnico, consumo de recursos não renováveis, continuidade do processo produtivo, controle da 

qualidade, definição da área do projeto ou do potencial eólico, deposição de materiais, desmobilização da obra, desmontagem e transporte de 

equipamentos, dimensionamento do projeto eólico, efetivação das condições de segurança, eficiência da produtividade ou dos equipamentos, 

presença da linha de transmissão como atrativo à avifauna, esgotamento de recursos naturais, identificação e avaliação de impactos ambientais, 

levantamento da demanda de energia ou de dados climáticos, limpeza e recuperação da área, mudanças em aspectos técnicos do projeto, oferta 

de alternativa, proposição de medidas mitigadoras, proposta de conforto ambiental ou de controle e monitoramento ambiental, queda na 

produção de energia, regularização fundiária dos imóveis ou propriedades, retirada das estruturas do parque eólico, segurança contra acidentes 

ou operacional, confiabilidade no investimento

Externalidade

Agregação ao valor socioambiental regional, alteração da qualidade de vida, atração de investimentos pela existência de novos acessos ou 

melhoria de antigos, empreendimento como indutor de desenvolvimento sustentável na operação, diversificação da matriz energética nacional, 

iluminação pública, expectativas de mercado, geração de créditos de carbono, de empregos na indústria ou de energia limpa e renovável, 

incremento tecnológico, indução ao desenvolvimento industrial, instalação de instituições de ensino, lazer e qualidade de vida, melhoria nas 

condições de saúde, dos índices socioeconômicos, "não emissão de poluentes", oferta de fonte alternativa de energia, preservação de áreas de 

interesse ambiental ou das características ambientais ou dos recursos ambientais presentes na área, proposta de desenvolvimento sustentável

Medida de mitigação

Recuperação paisagística da área do canteiro de obras, atração de espécies da fauna, aumento da escolaridade ou da qualificação e treinamento 

da mão de obra, benefícios sociais, capacitação da força de trabalho, concepção de planos de controle ambiental, conforto ambiental, controle 

de efluentes ou de vetores ou ambiental, destinação adequada de resíduos, devolução de áreas, mitigação das emissões sonoras, dos impactos 

sobre os solos, dos riscos ambientais, promoção da conscientização ambiental, recomposição da vegetação, recuperação de áreas degradadas, 

redução de processos erosivos pela recuperação da área, reuso da água, tratamento de efluentes



                                                     
     

 

 
Figura 1. Frequência dos 53 impactos categorizados a partir dos estudos analisados 

 
 De modo geral, observou-se que alguns estudos ambientais não consideraram 
todos os atributos para a AIA elencados na Resolução Conama 001/86 (ver 
detalhamento no Quadro 2). A ausência dessas informações prejudica o pleno 
dimensionamento dos impactos causados pelos empreendimentos eólicos. Chama a 
atenção o fato de que poucos estudos realizaram análises de cumulatividade (7,6%) e 
sinergia (10,6%) para os impactos identificados para cada empreendimento. Em relação 
a este tema, convém destacar que não se pode negligenciar a importância de uma 



                                                     
     

 

abordagem mais abrangente do conjunto de empreendimentos, que considere 
eventuais cumulatividades ou sinergias de impactos entre empreendimentos eólicos 
próximos, conforme consta no art. 14 da Resolução Conama 462/2014. No art. 14, os 
incisos 1 e 2 estabelecem, respectivamente: a necessidade de considerar o impacto 
ambiental de todo o complexo eólico nos processos individuais de licenciamento de 
parques de um mesmo complexo; e que os estudos para licenciamento de novos 
parques eólicos cuja área de influência tenha sobreposição com a área de influência de 
outro parque ou complexo mais adiantado no licenciamento deverão considerar 
impactos cumulativos e sinérgicos do conjunto de parques ou complexos. 

 
Quadro 2. Frequência em que os atributos da AIA foram avaliados nos estudos 

 
Ao agrupar os impactos em temas, nota-se que, de forma geral, todos foram 

listados para a fase de instalação e de forma mais frequente do que para as demais 
fases do empreendimento (Figura 2). O tema “Conhecimento” desviou-se do padrão, 
sendo identificado mais frequentemente no planejamento e não na fase de instalação. 
Vários estudos analisados dividiram a fase de instalação em etapas (supressão da 
vegetação, abertura de estradas, montagem de aerogeradores, descomissionamento 
da obra, por exemplo), repetindo diversos impactos e, mais grave, analisando o mesmo 
impacto de forma inversa quando o efeito supostamente diminuía, aumentava ou 
cessava ao longo dessas etapas. Nesses casos, o impacto listado era considerado 
“aspecto ambiental”. 
 

 
Figura 2. Frequência dos temas em cada fase do empreendimento 

 
Quanto à natureza, a maior parte dos impactos listados foi classificada como 

negativa, com exceção dos impactos sob os temas “Conhecimento” e “Economia”, que 
demonstram tendência inversa (Figura 3). É importante ressaltar que alguns temas 
apresentaram impactos considerados positivos por alguns estudos, fugindo ao padrão 
da maioria que os classifica como negativos, como é caso da “Paisagem” (Alteração do 
padrão paisagístico e/ou cênico local) e “Solo” (Aumento da estabilidade do solo). 
 No que se refere à reversibilidade, a maioria dos impactos foram considerados 
reversíveis para todos os temas, com exceção dos temas “Flora” e “Paisagem”. Já em 
relação à probabilidade de ocorrência, grande parte dos impactos foram classificados 
como de ocorrência certa, exceto os relacionados ao tema “Recursos Hídricos”. Para 

Fase Natureza Abrangência Incidência Duração Temporalidade Reversibilidade Ocorrência Cumulatividade Sinergia Magnitude Importância
Estudos com análises para o 

atributo
(%)

98,5 98,5 89,4 80,3 90,9 90,9 92,4 33,3 7,6 10,6 87,9 78,8



                                                     
     

 

todos os temas, a maioria dos impactos foi classificada como de magnitude baixa a 
média. Em relação à importância, a maioria dos impactos identificados, com exceção 
daqueles agrupados no tema “Economia” (de importância alta, em sua maioria), foram 
classificados como sendo de importância média. 
  
 

 
Figura 3. Natureza dos impactos agrupados por tema 

 
CONCLUSÃO  
 

Diante do acima exposto, evidencia-se a necessidade de aperfeiçoamento do 
processo de AIA nos empreendimentos eólicos no Brasil, que ainda apresentam 
inconsistências conceituais e metodológicas que podem impactar negativamente o 
estabelecimento de medidas de mitigação e compensação necessárias.  

Além disso, visto o crescimento da fonte na matriz elétrica brasileira nos últimos 
anos e sua perspectiva de crescimento no horizonte decenal, com uma estimativa de 
11,8 GW para a fonte eólica em 2026 (EPE, 2017), é de extrema relevância que os 
impactos cumulativos e sinérgicos do conjunto de parques ou complexos passem a ser 
considerados. 
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