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RESUMO 

 

 

A determinação do índice de vulnerabilidade das dunas que compõem parte da 

costa cearense demonstrou que há um gradiente de susceptibilidade à degradação 

e à erosão dos campos de dunas a partir do município de Paracuru até chegar ao 

município de Beberibe. Neste trecho foram encontrados os maiores níveis de 

ocupação sobre dunas e em contra partida poucas medidas de gerenciamento foram 

verificadas no que diz respeito ao manejo deste ambiente.  

Devido ao recente aumento na produção de energia eólica, impulsionada por 

incentivos do governo federal, foram analisados os danos que estes 

empreendimentos causam na natureza e a opinião dos moradores de suas 

redondezas. Esta análise repercute que os parques eólicos apresentam um 

potencial de impacto baixo, pois as edificações do terreno atingem apenas 5% da 

área ocupada. No entanto a principal preocupação está em razão da compactação 

do solo necessária à construção de estradas que dão acesso aos aerogeradores, já 

que isto causa a diminuição da percolação de água doce que são armazenadas no 

aqüífero formado pelas dunas. 

Como forma de apresentar um método duradouro e sustentável de conter o avanço 

das dunas em direção às instalações dos parques eólicos, além da ocorrência de 

deflação eólica, foi desenvolvido in situ o experimento de propagação de fragmentos 

de três espécies pioneiras de plantas das dunas. Destas, a gramínea Paspalum 

maritimum apresentou maior destaque em relação às demais, Phaseolus panduratus 

(leguminosae) e Ipomoea pes-caprae (convolvulaceae), tanto pela maior 

sobrevivência quanto pelo crescimento. 

 

 

Palavras-chave: Vulnerabilidade de Dunas. Energia Eólica. Método de 

Revegetação.  

 



 

ABSTRACT 

 

 

The determination of the vulnerability index of coastal dunes that make up in the 

central sector, has shown there is a gradient of susceptibility to degradation and 

erosion of the dune fields from the Paracuru city until you reach the Beberibe city. On 

this site we found the highest levels of occupation on dunes and counteroffer few 

management measures were observed with regard to preserve this environment. 

Due to recent increased production of wind power, driven by incentives from the 

federal government, we analyzed the damage that these developments cause in 

nature and beliefs of people in their surroundings. This analysis echoes that wind 

farms have a low potential impact, because the buildings hit the ground only 5% of 

the occupied area, but the concern is primarily due to soil compaction necessary to 

construct roads giving access to wind towers since this would cause the leaching of 

fresh water that is stored in the dunes aquifer. As a way to make a durable and 

sustainable method to control the dunes migration toward the installations of wind 

farms in this case was developed an experiment of spreading fragments in situ of 

three pioneer species of dunes plants belong different families. Where the grass 

Paspalum maritimum  showed greater prominence in relation to Phaseolus 

panduratus (Leguminosae) and Ipomoea pes-caprae (Convolvulaceae), both by the 

higher survival as by growth. 

 

 

Keywords: Dunes Vulnerability. Aeolian Energy. Revegetation Method.  
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

 

A formação de dunas costeiras ocorre em virtude da interação de três 

elementos fundamentais: o vento, os grãos de areia e a vegetação. Esses elementos 

são comuns em toda a superfície da Terra, em situações onde a vegetação 

encontra-se ausente as dunas tornam-se móveis, exemplo típico das dunas de 

deserto. No Brasil, a maior ocorrência de campos dunares localiza-se nas praias, 

principalmente nos trechos litorâneos caracterizados por perfis dissipativos, pela 

constância de ventos vindos do mar (onshore winds) e pelo aporte de sedimentos de 

tamanho apropriado ao transporte eólico (Carter, 1988). 

Hesp (2004) faz uma análise da distribuição dos campos de dunas costeiras 

pelo mundo, que resume bem os locais susceptíveis a formação de grandes 

depósitos. Tendo em vista que em climas tropicais a vegetação é abundante, de tal 

forma que não permite a intensificação do transporte eólico, consequentemente os 

depósitos são menores e estáveis. Por sua vez, em climas temperados, de latitudes 

médias, ocorre uma variação sazonal na cobertura vegetal, o que possibilita a maior 

variedade de formas e tamanhos. Já as maiores dunas costeiras do mundo estão 

aproximadamente a 3 graus de latitude do equador, em climas áridos e semi-áridos, 

onde o vento é unidirecional e apresenta  alta intensidade.  

Tais constatações evidenciam a função das condições climáticas como o 

principal controlador ao processo de formação das dunas costeiras, o que 

determinará o tipo (forma) da duna e sua estabilização. Demais estudos corroboram 

com a existência de grandes campos de dunas próximos à região equatorial (latitude 

inferior a 10º) devido à intensidade e persistência de ventos onshore e ao longo 

período de estiagem (Maia et al., 1999). 

Em relação ao clima semi-árido atribuído a boa parte do Nordeste brasileiro, 

este é fortemente influenciado pela Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que 

consiste em um sistema de baixa pressão atmosférica com massa de ar de 

características quente, úmida e instável (Conti & Furlan, 1996). Este tipo de sistema 

atmosférico atua especificamente no litoral cearense durante a chamada “quadra 

chuvosa” que ocorre durante os meses de fevereiro a maio, consequentemente 

verifica-se uma redução no potencial eólico e um favorecimento ao crescimento 

vegetal durante estes meses. A exceção deste período, o clima na costa do Ceará 
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se mantém seco e quente ao longo do ano, permitindo que nesta região se instale 

um rigoroso transporte eólico que resulta em dunas de grande volume. 

Assim como as condições climáticas determinam a atual dinâmica eólica que 

resulta na diferenciação de formas de dunas ao longo da linha de costa do Ceará, as 

variações cíclicas do nível médio do mar durante o período geológico Quaternário 

determinaram à evolução de inúmeros sistemas deposicionais formados nos últimos 

milhares de anos. Ciclos de glaciação-transgressão têm se repetido a intervalos de 

aproximadamente 100.000 anos, em cada um deles as temperaturas caindo 

gradativa e lentamente em direção ao período glacial, para depois subir rapidamente 

até o máximo interglacial (Emiliani, 1955; Schackleton & Opdyke, 1973, 1977; Imbrie 

et al.1984 apud Villwock & Tomazelli 1995).  

Na costa do Ceará, as variações do nível do mar no Quaternário são 

responsáveis pela formação de dunas com idades diferentes, as quais, de acordo 

com Claudino-Sales & Peulvast (2002), apresentam cinco gerações, sendo as duas 

últimas (mais recentes) representadas por formas ativas de depósitos eólicos. 

As dunas, além de serem uma feição geomorfológica de grande relevância na 

zona costeira do Ceará, possuem funções ambientais que alertam para sua 

conservação, como: o equilíbrio estrutural das praias pelo aporte de sedimentos; 

proteção à costa do avanço do mar; a percolação de água doce para alimentar o 

lençol freático e formar aqüífero; e a manutenção de fauna e flora nativas.  

Em contraste à importância das dunas para a zona costeira, o ritmo acelerado 

de desenvolvimento verificado em quase todo litoral brasileiro vem suprimindo parte 

deste ecossistema através do processo de urbanização da orla marítima. De acordo 

com Small & Nicholls (2003) a densidade populacional na faixa que compreende os 

primeiros 100 km a partir da costa em direção do continente é três vezes maior que 

a média global, e estima-se que 1,2 bilhões de habitantes vivam neste domínio. 

Desta forma, o conhecimento a respeito dos processos costeiros torna-se 

fundamental para se alcançar a conformidade entre as atividades humanas e o meio 

físico. Sendo este o enfoque dado no presente trabalho, no qual as dunas costeiras 

são o objeto principal de análise. Vale salientar que no litoral cearense estudos 

voltados à dinâmica sedimentar costeira são realizados desde o início da década de 

setenta (Morais & Souza, 1971). Como exemplo de estudos mais atuais envolvendo, 

principalmente, as modificações impostas pelo homem como forma de impactar a 

geomorfologia da planície costeira verifica-se o trabalho de Meireles et al. (2001), no 
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qual os autores relatam o crescimento desordenado da cidade de Fortaleza como a 

causa da supressão de grande estoque de sedimentos que formavam as dunas e 

modelavam a fisiografia da costa adjacente.  

Dividido em três partes o presente estudo direciona-se, no Capítulo I, à 

investigação da atual situação das dunas a partir da elaboração de um índice de 

vulnerabilidade dos municípios litorâneos mais próximos de Fortaleza em ambos os 

sentidos, leste e oeste. Em seguida, no Capítulo II, são discutidos os impactos 

ambientais sobre as dunas decorrentes da instalação de usinas de geração de 

energia eólica. E por fim, no Capítulo III, como forma de mitigar alguns dos impactos 

da ocupação das dunas, é exposto o método de revegetação através da propagação 

de plantas pioneiras das dunas. 
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CAPÍTULO I 

ÍNDICE DE VULNERABILIDADE DAS DUNAS  
 

 

1.1 INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

 

 

O índice de vulnerabilidade das dunas corresponde à fragilidade que este 

ecossistema apresenta frente a desastres e fenômenos naturais e aos impactos de 

origem antrópica. Neste caso, se reflete na capacidade que porções individualizadas 

de dunas costeiras têm em se reestruturarem após as alterações impostas pela 

pressão de uso da sociedade. De acordo com Davies et al. (1995), no estudo que 

idealizou o conceito do índice de vulnerabilidade das dunas, este é definido como 

um conjunto de parâmetros que induzem a duna ao processo de erosão e a 

degradação do ecossistema. 

A princípio, o índice é utilizado como uma metodologia que integra as 

variáveis ambientais possíveis de serem medidas, como delimitações de áreas fixas 

e móveis das dunas, assim como variáveis ambientais subjetivas, que incluem 

fatores culturais e socioeconômicos.  

Para essa abordagem o índice de vulnerabilidade é dividido em diferentes 

categorias: (A) – Localização e morfologia das dunas; (B) – Condições da praia; (C) 

– Características da planície costeira adjacente ao mar; (D) – Pressão de uso sobre 

as dunas; (E) – Medidas de proteção. 

A finalidade da utilização do índice de vulnerabilidade das dunas neste estudo 

será de analisar os fatores impactantes ao ambiente e prever sua reversibilidade. 

Para tanto, estipulou-se dois setores de estudo, um a leste e outro a oeste de 

Fortaleza, que incluem três municípios em cada setor, os quais preservam parte de 

seus ecossistemas de dunas na forma natural e também são alvos de 

empreendimentos que visam o desenvolvimento socioeconômico da zona costeira 

do estado do Ceará.  

Desta forma, poderão ser comparados os resultados do índice de 

vulnerabilidade das dunas dentre os diferentes municípios e entre os dois setores. A 

partir dos resultados esperados poderá se aferir quais são as zonas mais 
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vulneráveis e, conseqüentemente, quais as medidas necessárias para sua proteção 

e conservação.  

 

1.1.1 Aspectos Geográficos e Sociais dos Municípios em Estudo 

 

 

A área de estudo do presente trabalho corresponde a um trecho central da 

costa cearense, o qual possui aproximadamente 200 km de extensão, separados em 

dois setores, tendo como marco de divisão a Capital Fortaleza. No setor oeste, 

encontram-se os municípios de Paracuru, São Gonçalo do Amarante e Caucaia, 

enquanto o setor leste é representado por Aquiraz, Cascavel e Beberibe. O critério 

usado para a escolha dos locais foi à proximidade com Fortaleza, por se tratar do 

foco de desenvolvimento do estado, e a maior disponibilidade de dados pretéritos 

presentes na literatura para este trecho da costa . 

Os aspectos geográficos peculiares de cada município podem ser 

visualizados nas imagens de satélite conforme as Figuras 1.1 e 1.2. As dunas 

móveis, nestas imagens, correspondem à tonalidade mais clara (brancas e cinzas), 

as quais se estendem a partir da linha de costa para o interior do continente. Já a 

tonalidade rósea, que se encontra no trecho entre a faixa de praia e as dunas, indica 

um solo desprovido de vegetação, denominado de planície de deflação eólica, e 

também a presença de cidades e núcleos urbanos. Nota-se que neste mesmo 

espaço encontram-se porções verdes dispersas que corresponde a vegetação 

arbórea e arbustiva remanescentes de dunas. 

Pode se visualizar no trecho da costa que compreende os municípios 

Paracuru, São Gonçalo do Amarante e Caucaia (Figura 1.1) que a linha de costa 

possui várias projeções a partir do porto do Pecém onde se desenvolvem grandes 

campos de dunas ao lado direito dos promontórios. Esta característica diferencia as 

dunas deste setor, as quais se tornam segmentadas e migram mais para o interior 

em comparação com as dunas presentes nos municípios do setor leste (Figura 1.2). 

As quais se distribuem continuamente ao longo da linha de costa e são mais 

estreitas.  
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Figura 1.1 Localização dos municípios do setor oeste. Imagens Landsat-TM e ETM, 

na composição das bandas 5, 4 e 3. Fonte: Embrapa Monitoramento por 
Satélite. 

 

PARACURU 

SÃO GONÇALO 
DO AMARANTE 

CAUCAIA 
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Figura 1.2 Localização dos municípios do setor leste. Imagens Landsat-TM e 

ETM, na composição das bandas 5, 4 e 3. Fonte: Embrapa 
Monitoramento por Satélite.. 

AQUIRAZ 

CASCAVEL  

BEBERIBE 

BEBERIBE 
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Em relação aos aspectos sociais, observam-se, de acordo com a Tabela 1.1 

que com exceção do município de Caucaia os demais locais são pequenos e com 

baixa ocupação demográfica. A população em sua maioria está localizada na zona 

urbana, exceto o município de Beberibe em que ocorre o inverso. De modo geral 

nota-se que a população localizada na área rural aumenta gradativamente na 

medida em que se distancia de Fortaleza. Sendo que o crescimento dessa 

população encontra-se relativamente estagnado, enquanto o da população urbana 

aumenta rapidamente.  

 
Tabela 1.1 Base de dados geográficos referente aos municípios em estudo. 

 

Nome do 

Município  

Latitude 

(S) 

Longitude 

(W) 

Altitude 

(m) 

População  

total  

População  

urbana 

Área 

total 

(km²) 

Paracuru 03º 24' 36" 39º 01' 50" 19 27.541 16.673 296,6 

São Gonçalo 

do Amarante 

03º 36' 26" 38º 58' 06" 30 35.608 22.077 845,8 

Caucaia 03º 44' 10" 38º 39' 11" 29 250.479 226.088 1.195,6 

Aquiraz 03º 54' 05" 38º 23' 28" 14 60.469 54.682 482,8 

Cascavel 04º 07' 59" 38º 14' 31" 40 57.129 47.453 820,4 

Beberibe 04º 10' 47" 38º 07' 50" 12 42.343 19.697 1.626,9 

Fonte: Banco de Dados Agregados – Sistema IBGE de Recuperação Automática, Censo Demográfico de 2000. 

 
De acordo com os dados do IBGE apresentados na Tabela 1.2 verifica-se, 

para os municípios em estudo, um crescimento populacional superior a 30% em 

todas as localidades. Destacam-se nesta análise os municípios de Caucaia, 

Paracuru e Aquiraz que apresentaram um crescimento populacional estimado para 

os últimos 18 anos de 102,64%, 55,46% e 54,19% respectivamente.  
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Tabela 1.2 Crescimento populacional dos municípios litorâneos próximos à região 
metropolitana de Fortaleza. 

População Municípios  

1991 2009 

Taxa de crescimento 

populacional (%) 

Caucaia 165.009 334.364 102,64 

Paracuru 20.942 32.557 55,46 

Aquiraz 46.305 71.400 54,19 

São Gonçalo do Amarante 29.286 42.962 46,70 

Cascavel 46.507 67.956 46,12 

Beberibe 36.801 48.760 32,50 

Fonte: Censo populacional de 1991 e população estimada para ano de 2009 (IBGE). 

 
Sabendo-se que o crescimento médio da população brasileira, obtido através 

dos últimos censos (IBGE, 1991; 2000), foi em torno de 15%, os valores acima 

apresentados indicam que a zona costeira do Ceará apresenta um desenvolvimento 

socioeconômico acelerado, o qual é impulsionado, principalmente, pelas atividades 

turísticas. Também em relação ao crescimento populacional dos municípios 

litorâneos em estudo, nota-se uma maior taxa média alcançada pelas praias a oeste 

de Fortaleza (68,26%) em comparação as praias do litoral leste (44,27%). 

 

1.1.2 Caracterização Fisiográfica e Geoambiental da Área de Estudo 

 

 

Para melhor se compreender a interação dos fluxos dinâmicos que venham a 

condicionar a zona costeira e por sua vez as dunas, a seguir será descrito 

sucintamente o comportamento dos principais agentes naturais que influenciam e 

são influenciados pelo sistema de dunas. 

Embora os municípios litorâneos não apresentem clima propriamente semi-

árido, como no interior da região nordestina, sendo este atenuado através da 

umidade vinda do mar, o sistema de drenagem da zona costeira está diretamente 

associado com a escassez de chuvas nas nascentes dos rios. Dessa forma, o trecho 

inferior das bacias hidrológicas, que modelam a planície costeira, é caracterizado 

pelo regime de escoamento intermitente sazonal e formato meandrante dos 

principais rios.  
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Um dos efeitos do sistema de drenagem continental de pouca vazão é a 

diminuição do aporte de sedimentos argilo-siltosos que formam a planície flúvio-

marinha. Como exemplo desta variação sazonal na descarga continental em relação 

à morfologia do ambiente costeiro adjacente se tem o estudo realizado no município 

Fortim na praia do Pontal de Maceió por Moraes et al. (2008), em que o aumento da 

vazão do rio Jaguaribe resultou na diminuição das taxas de erosão praial devido ao 

aumento momentâneo na carga de sedimentos terrígenos. Assim, o regime 

pluviométrico e também a deriva litorânea tornam-se determinantes na formação de 

elementos geomórficos na porção adjacente as desembocaduras fluviais.  

De modo geral, na margem oeste das desembocaduras as praias tendem a 

serem intermediárias em seu estágio morfodinâmico, associadas aos cordões 

litorâneos largos alimentados por sedimentos dos terraços marinhos e dunas 

frontais. Enquanto na margem leste as praias caracterizam-se por serem mais 

dissipativas, precedidas de recifes de arenito e apresentarem comportamento típico 

de planícies de marés arenosas. Komar (1973) apud Moraes et al. (2008) atribui tal 

diferenciação à função de ‘espigão hidráulico’ das desembocaduras de rios, 

ocasionando o prolongamento da planície deltaica a barlamar (margem leste) 

enquanto a sotamar (margem oeste) ocorre uma região de déficit de sedimentos.  

Os municípios estudados encontram-se todos inseridos na Bacia Hidrológica 

Metropolitana, com exceção de Paracuru que está inserido na Bacia do Curú (Figura 

1.3). Atualmente a fisiografia da costa, principalmente o balanço sedimentar 

negativo, tem sido influenciado pelas atividades antrôpicas no que se refere 

principalmente à especulação imobiliária. Por exemplo, a urbanização da cidade de 

Paracuru sobre os terraços marinhos e pós-praia associada aos processos de 

modificação de ondas em águas rasas, determinados principalmente pelo pontal 

rochoso, foram responsáveis por um intenso processo de retrogradação da linha de 

costa (Morais et al., 2006). A Figura 1.3 apresenta uma síntese da morfodinâmica de 

todo litoral cearense com os principais pontos de erosão e propagação da costa. 
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Figura 1.3 Aspectos morfodinâmicos de todas as praias cearenses. Fonte: 

Projeto Erosão (FUNCAP/UECE) apud Morais et al. (2006). 

 
Tais episódios erosivos também estão associados às mudanças topográficas 

das praias em razão da existência de pequenas drenagens costeiras ou exutórios de 

lagoas interdunares, que em condições de preamar de sizígia aumentam sua 

descarga e conseqüentemente provocam modificações no espraiamento e na 

refração das ondas (Morais et al., 2006).  

Por outro lado, a ocorrência de depósitos eólicos de grande porte ao longo de 

toda área em estudo estão associados a um balanço sedimentar positivo, o que não 

se verifica atualmente nestes mesmos locais. Os ambientes de praias e as dunas 

adjacentes, em sua maioria, possuem uma relação direta com o aporte sedimentar, 

ou seja, uma praia em regime de acresção tende a apresentar um sistema de dunas 

transgressivas. 

Outro aspecto determinante na caracterização das praias, e 

conseqüentemente das dunas, é a presença de promontórios e/ou pontais rochosos, 

como ocorre nas praias de Pararucu, Taíba, Pecém, Iguape e Mucuripe. Os quais 

atuam principalmente como uma barreira física provocando a deposição os 

sedimentos transportados pelas correntes longitudinais, desta forma, as praias com 
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estirâncio mais largos estão localizadas a barlamar dos pontais. Este acúmulo de 

sedimentos favorece o desenvolvimento de dunas transgressivas em direção ao 

continente. 

Tomando-se atenção para os processos costeiros que condicionam a 

morfologia da zona costeira em sua porção continental, a dinâmica eólica vem a ser 

a principal forçante para a definição de diversas unidades geoambientais. Através da 

migração das dunas para oeste, estas vão obstruindo as drenagens costeiras e as 

desembocaduras dos rios. Processo que possibilita a evolução de ambientes 

estuarinos para estuarinos-lagunares e em muitos casos para lacustre.  

Essa dinâmica é acelerada durante o segundo semestre do ano devido ao 

aumento da intensidade do vento e à escassez de chuvas e, em contra partida, 

retardada durante o primeiro semestre que apresenta condições ambientais opostas. 

Assim, considerando-se a grande dimensão espacial que as dunas ocupam na zona 

costeira do Ceará, estas possuem uma importante função como agente modelador 

da costa. 

Em relação à escala temporal de formação dos depósitos eólicos, as 

gerações de dunas remetem desde o pleistoceno superior, denominada de primeira 

geração ou mais antiga, a qual é representada por campos de dunas hoje dissipados 

(Maia et al., 2001; Claudino-Sales & Peulvast 2002). Estes depósitos eólicos são 

chamados também de paleodunas, sendo verificado atualmente um elevado grau de 

pedogênese sobre estas formações sedimentares.  

Em seguida, verifica-se a segunda geração composta por dunas vegetadas, 

estas se encontram mais distantes da costa em relação aos depósitos eólicos atuais 

e atuam como uma barreira à migração das dunas móveis. Segundo Maia (1998) as 

dunas de segunda geração formaram-se antes da última transgressão marinha 

(5100 anos AP), já que estas estão separadas da costa por um paleocliff, o qual se 

formou após a estabilização do nível do mar. Conforme a seqüência estratigráfica 

ilustrada na Figura 1.4, este paleocliff representa a face marinha escarpada de 

sedimentos originários desde a Formação Barreiras até os depósitos sobrepostos 

formados pelas paleodunas (primeira geração) e dunas parabólicas (segunda 

geração) que ocorreu durante o nível máximo transgressivo do mar. 
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Figura 1.4 Esboço da estratigrafia básica do sistema de dunas existente. Fonte: 

Jimenez et al., (1999). 
  

A geração composta por dunas hoje vegetadas em formato de U e V que 

datam anteriormente a última transgressão holocênica, como exposto anteriormente, 

apresentam idades variadas ao longo da costa. De acordo com Tsoar et al. (2009), 

através de datações pelo método de termoluminescência (TL), a amostra de duna 

mais antiga, desta geração, obtida para o litoral cearense possui idade de 132±11 

mil anos e está localizada na praia do Iguape.  

A terceira geração é representada pelos eolianitos, que são depósitos eólicos 

litificados através de cimento calcáreo. De acordo com Castro & Ramos (2006) a 

formação destes depósitos eólicos, datados anteriormente a 1320 AP pelo método 

de 14C, ocorreu durante um período atípico do clima na costa setentrional nordestina  

em que a direção predominante do vento era de NE, o que foi evidenciado pela 

estratificação sedimentar deste depósito. Trata-se de uma condição ambiental 

diferenciada, já que atualmente as dunas móveis não apresentam mais esta 

orientação e encontram-se agora na direção leste -sudeste e não nordeste.  

A distribuição dos eolianitos está associada à produtividade carbonática da 

plataforma continental e por essa razão estão presentes somente na costa noroeste 

do estado a partir da praia do Pecém. De acordo com o Zoneamento Ecológico-

Econômico do Ceará – Zona Costeira (SEMACE, 2006) esta unidade geoambiental 

possui área de 28,66 km².  

Por fim, encontra-se a geração mais recente de dunas, a qual de acordo com 

Castro & Ramos (2006) possui idade inferior a 1200 anos. Estas dunas 

correspondem aos depósitos eólicos móveis de diferentes morfologias. Ressalta-se 

que esta geração de dunas é a de maior dimensão e está bem desenvolvida por 
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toda a linha de costa. As principais formas encontradas são as barcanas, 

barcanóides, transversais e os lençóis de areia. 
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1.2 METODOLOGIA 

 

 

Neste trabalho foi realizada uma adaptação do formato original do índice de 

vulnerabilidade das dunas proposto por Davies et al. (1995), com o objetivo de torná-

lo mais real às características da costa cearense. Nesta reformulação foi mantido o 

mesmo número de categorias, como citadas anteriormente, no entanto alguns 

parâmetros foram alterados, conforme pode ser observado no Apêndice A. 

Amplamente difundida em países costeiros europeus esta metodologia foi 

empregada anteriormente no Brasil nos trabalhos de Fracasso (2005), em dunas da 

cidade de Natal – RN, e por Tabajara et al. (2005) no litoral norte do Rio Grande do 

Sul. 

Nas cinco categorias propostas pelo índice foram definidos 39 parâmetros 

para sua formulação, os quais têm seus atributos divididos em cinco classes 

pontuadas de zero a quatro. Em cada categoria é realizada a soma da pontuação de 

todos seus parâmetros e calculado o percentual em relação à pontuação máxima 

possível. Em seguida são agrupados os percentuais obtidos nas categorias de A até 

D, que representam a vulnerabilidade das dunas, feita sua média para depois esta 

ser dividida pelo percentual obtido na categoria E, que totaliza as medidas de 

proteção.  

A categoria A – Localização e morfologia das dunas – refere-se às 

características físicas das dunas, à relação com os agentes construtivos e 

destrutivos, à inércia do sistema e a fatores locais, que estão associados à 

resiliência do sistema. A categoria B – Condições da praia – reúne parâmetros que 

determinam a morfodinâmica praial, os quais refletem a troca de sedimento entre a 

praia e o sistema de dunas e evidenciam as variações temporais para o local. A 

categoria C – Características da planície costeira adjacente à praia – agrupa 

parâmetros que equacionam o balanço sedimentar para o campo de dunas. Por sua 

vez, a categoria D – Pressão de uso sobre as dunas – analisa todo tipo de pressão 

antrópica que atua sobre as dunas; enquanto a categoria E – Medidas de Proteção – 

analisa os atos que visam à conservação do sistema de dunas. 

Assim, a razão entre o índice de vulnerabilidade (IV) e as medidas de 

proteção (MP) retrata o estado de conservação proporcionado pelo manejo a que o 

sistema de dunas está submetido. De acordo com Davies et al. (1995) a razão 
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definida anteriormente possui uma escala numérica de variação, que atribui valores 

entre 0,8 e 1,3 para classificar um sistema em equilíb rio. Locais com manejo 

excessivos apresentam valores fora da variação de equilíbrio, os quais são 

classificados como uma variação positiva e o resultado da razão são inferiores a 0,8. 

Valores acima de 1,3 definem os locais com poucas atividades de manejo, o que 

repercute numa variação negativa ao estado de equilíbrio do sistema. 

A atribuição de valores aos parâmetros para a confecção do índice foi 

realizada a partir de mapas em versões digitais, de observações de campo, do 

programa Google Earth , de dados provenientes da FUNCEME e de revisão literária.  

Através dos mapas, em versão digital, publicados no Zoneamento Ecológico-

Econômico do Ceará – Zona Costeira (SEMACE, 2006) foram delimitadas as 

unidades geoambientais, em cada município, que interagem com sistema de dunas, 

além da distinção entre a área de dunas móveis e fixas.  

A Tabela 1.3 traz os dados obtidos a partir do ZEE, dos quais foram 

estipuladas as médias de cada um dos parâmetros, sendo o mesmo método 

repetido para os demais dados utilizados. O valor encontrado para a média de um 

determinado parâmetro foi colocado na classe central, a qual atribui o valor de dois 

pontos, lembrando que o índice de vulnerabilidade das dunas apresenta cinco 

classes de pontuação. 

Juntando-se por setores a área ocupada pelos campos de dunas, conforme 

os valores apresentados na Tabela 1.3, notam-se grande similaridade entre eles. 

Sendo o setor oeste composto por 36 km² de dunas móveis e 17,7 km² de dunas 

fixas, enquanto o setor leste possui 42,85 km² de dunas móveis e 18,8 km² de dunas 

fixas. Esses dados permitem comparar os valores encontrados na elaboração do 

índice de vulnerabilidade das dunas agrupando-se os municípios em setores. 
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Tabela 1.3 Exemplo de alguns parâmetros do índice de vulnerabilidade das 
dunas estabelecidos a partir da utilização dos mapas do Zoneamento 
Ecológico-Econômico do Ceará. 

Nome dos Municípios  

Parâmetros Paracuru São 

Gonçalo  

Caucaia Aquiraz Cascavel Beberibe 

Área de duna móvel 

(km²). 10,65 12,90 12,45 12,15 0,70 30,05 
Área de duna fixa 

(km²).  14,63 3,12 18,79   
Largura máxima das 

dunas (km). 5,7 5,6 3,4 3,2 0,6 2,5 
Comprimento das 

dunas (km). 8,6 12,9 18,9 22,7 4,71 39,8 
Área de planície de 

deflação (km²). 19,53 10,87 12,28 13,45 14,55 23,37 
Área de planície flúvio-

marinha (km²). 2,72  11,27 9,71  6,62 
Extensão da faixa de 

praia (km). 17,4 18,1 30,5 29 12,9 48 
Número de inlets por 

km da praia. 0,15 0,06 0,10 0,14 0,31 0,15 
Extensão de falésias ao 

longo da praia (km). 3,4 4,2 7,4   20 

 

 
Com auxilio das imagens do satélite Google Earth atualizadas no ano de 2008 

foram dimensionados, comparativamente como grandes, médios ou pequenos, 

todos os núcleos residenciais, construídos principalmente na planície de deflação, 

assim como, as áreas adjacentes às dunas utilizadas para agropecuária e 

aqüicultura e as áreas ocupadas por resorts e outros empreendimentos de grande 

porte. Foram também visualizadas, nestas imagens, as trilhas e estradas que cortam 

os campos de dunas e ratificados alguns detalhes locais que representam a pressão 

de uso sobre as dunas. 

A fonte dos demais dados compilados para obtenção do índice de 

vulnerabilidade das dunas será dada juntamente com a exposição dos resultados. 
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1.3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

Conforme os resultados da Tabela 1.4 verificam-se grandes variações entre 

os valores obtidos para cada um dos municípios. Como mencionado anteriormente, 

a média da soma, em percentual, calculada para as categorias de “A” a “D” indicam 

o índice de vulnerabilidade (IV), enquanto o valor encontrado pela categoria “E” 

indica as medidas de proteção (MP). Por sua vez, a razão (IV) / (MP) expressa o 

balanço entre o nível de vulnerabilidade e as respostas ao manejo. 

 
Tabela 1.4 Scores em porcentagem em cada categoria e o valor da razão (IV) / 

(MP) obtidos pelo índice de vulnerabilidade das dunas para os 
municípios em estudo do litoral cearense. 

Parâmetros (%) Nome dos 

Municípios 
A B C D IV (A-D) PM IV/PM 

Paracuru 54 71 33 42 50 55 0,91 

São Gonçalo 

do Amarante 
43 57 25 64 47 45 1,05 

Caucaia 54 71 58 53 59 52,5 1,12 

Aquiraz 29 50 54 53 46 32,5 1,43 

Cascavel 79 75 63 19 59 40 1,47 

Beberibe 43 36 71 67 54 35 1,54 

 
Para especificar melhor os parâmetros que elevam ou diminuem a 

vulnerabilidade das dunas é realizado a seguir uma análise de cada município 

separadamente iniciando-se pelo setor oeste. 
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1.3.1 Setor Oeste 

 

1.3.1.1 Paracuru 

 

 

O campo de dunas localizadas no município, apesar de compor um único 

sistema de dunas móveis, possui características distintas de acordo com sua 

posição em relação à linha de costa. No entanto, os resultados obtidos pelo índice 

de vulnerabilidade abrangem o sistema como um todo, de modo que as 

características de uma determinada área refletem nas outras.  

Foram obtidos três segmentos distintos da linha de costa para realizar sua 

orientação em relação à direção predominante do vento. Verificou-se a partir do 

limite com o município de São Gonçalo do Amarante até o lado posterior do pontal, 

que possui um alinhamento E – W, um decaimento que variou de 61° a 13°. Ou seja, 

quando o vento leste atinge o lado esquerdo do pontal este não mais transporta 

areia para as dunas, pois seu ângulo (13°) de incidência torna-se praticamente 

paralelo à linha de costa. Esta constatação é fundamental para o desenvolvimento 

da cidade, uma vez que seu crescimento está condicionado pela migração das 

dunas impedindo que as construções avancem na porção da costa que possui 

alinhamento SE – NW onde há grande aporte eólico de sedimento.  

Verificou-se que em Paracuru os principais parâmetros que elevam a 

vulnerabilidade das dunas estão contidos na categoria “B” (Condições da Praia), ou 

seja, a transferência de sedimento da praia diretamente para as dunas é 

praticamente inexistente no segmento da costa que possui orientação E – W. 

Conseqüentemente, pouco sedimento é depositado na zona de estirâncio, que 

possa ser transportado pelo vento e formar dunas. O que condiz com o fato do local 

apresentar uma elevada ocorrência de recifes localizados na praia (Figura 1.5) e 

ante-praia, o que acarreta no aumento do tamanho médio do grão e na altura de 

onda na arrebentação.  
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Figura 1.5 Arrefices da praia Boca do Poço – Paracuru.  

 
Em seguida, no critério de maior vulnerabilidade encontraram-se a localização 

e morfologia das dunas, parâmetros da categoria “A”, devido à inexistência de dunas 

vegetadas, isso acarreta na baixa estabilidade do sistema, que repercute no curto 

comprimento paralelo à costa apresentado pelo campo de dunas do local. Destacou-

se positivamente a alta presença de lagoas interdunares e a elevada taxa média de 

precipitação (1433 mm/ano), o que aumenta a umidade no sedimento e reduzem o 

transporte eólico. Assim como a largura máxima das dunas verificada a partir da 

praia em direção ao continente que eleva a resiliência do sistema.  

Na análise da categoria “C” (Características da Planície Costeira) verificou-se 

o menor percentual de vulnerabilidade, pois os parâmetros possibilitam uma 

reversão do perfil erosivo determinado no Paracuru em razão do elevado sistema de 

by pass de sedimentos (Figura 1.6), proveniente das dunas móveis, que ocorre a 

partir da porção sudeste do seu pontal e migra no sentido oposto. Este processo de 

transporte de sedimento ocorre a partir da planície de deflação, localizada ao lado 

direito do pontal aonde há o aporte de sedimentos direito da praia, e alimenta o 

trecho oposto da costa. De acordo com Castro (2001), através de estimativas de 

taxas de transporte eólico, foi verificado que o processo de by pass de sedimentos 

corresponde a apenas um terço do total de sedimentos provenientes da migração 

das dunas, sendo o restante do material introduzido na planície costeira de 

Paracuru. 
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Figura 1.6 Dunas móveis aportando na porção NW da costa do 

município de Paracuru.  

 
Destaca-se em Paracuru o maior valor encontrado (55%), dentre todos os 

municípios, na categoria “E” (Medidas de Proteção), que retrata as medidas de 

proteção ao campo de dunas. Isto provavelmente está associado à localização da 

sede administrativa do município na praia, o que não ocorre nos demais locais 

estudados, tornando mais notórias as questões ambientais relevantes a população e 

possibilitando uma melhor fiscalização na área.  

Em conseqüência disso foi estabelecida através de decreto estadual no ano 

de 1999 a Área de Proteção Ambiental das Dunas de Paracuru, que abrange uma 

área de aproximadamente 40 Km² e impossibilita de diversas formas a degradação 

acelerada das dunas do local. 

Quando analisada a razão (IV ) / (MP) verifica-se que o município apresenta o 

menor valor encontrado (0,91), estando este entre a variação que designa a 

atividade de manejo como satisfatória. 

Dentre os principais impactos ao campo de dunas localizados em Paracuru 

verifica-se a instalação do terminal da Petrobras e as estradas de acesso a este 

local (Figura 1.7). Pode-se observar que estas estradas de acesso foram 

construídas em local de elevado transporte eólico, tornando necessárias atividades 

de manejo que diminuam os transtornos de obstrução da via devido à migração de 

dunas.  
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Figura 1.7 Terminal da Petrobras e estrada de acesso ao local em Paracuru. 

 
Outro fator de impacto ao campo de dunas, que eleva a pontuação da 

categoria “D”, foi à instalação da Central Eólica Paracuru em funcionamento desde 

2008, conforme a Figura 1.8 verifica-se que apesar de esta não estar localizada 

próxima a área urbanizada do município, a mesma interfere na passagem de 

sedimentos que venham a compor o campo de dunas a oeste do empreendimento. 

 

 
Figura 1.8 Mapa de localização (em vermelho) da área destinada à Central Eólica 

Paracuru. . Imagens Landsat-TM e ETM. Fonte: Embrapa 
Monitoramento por Satélite. 
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1.3.1.2 São Gonçalo do Amarante 

 

 

Ao contrário de Paracuru, em que ocorre um único sistema de dunas 

transversais, no município de São Gonçalo as dunas se distribuem em campos 

segmentados ao longo da linha de costa. Tal aspecto é decorrente da migração de 

dunas sobre cursos fluviais ou do encontro com áreas vegetadas. Assim, observam-

se a formação de dois campos, formados por dunas móveis próximas à praia e 

dunas vegetadas em sua retaguarda, separados por aproximadamente 5 km de faixa 

de praia a partir da ponta do Pecém no sentido oeste. 

Os valores encontrados para o município de São Gonçalo do Amarante 

demonstram que os campos de dunas ali presentes vêem sofrendo grande pressão 

de uso, esse aspecto é corroborado pela pontuação obtida na categoria “D”, que foi 

a segunda maior (64%) entre todos locais analisados. A elevada pressão de uso é 

causada pelo grande número de construções, como casas e pousadas, adjacentes e 

sobre as dunas, assim como à grande área portuária do Pecém (Figura 1.9).  

 

  
Figura 1.9 Edificações sobre as dunas na área do porto do Pecém 

 
Pessoa (1999) atribui à instalação do porto do Pecém uma área de influência 

que compreende 6 km de faixa de praia, a leste da ponta do Pecém até a foz do rio 

Cauípe, e também a região a oeste que se estende até a Taíba. 

Embora a pressão de uso seja grande, os valores obtidos nas categorias “A”, 

“B” e “C”, as quais avaliam as causas naturais que influenciam a formação das 

dunas foram, de certa forma, moderados.  

Na categoria “A” dentre os parâmetros analisados o que diminuiu o percentual 

de vulnerabilidade foi a relação positiva entre a área de dunas fixas dividida pela 
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área de dunas móveis, ou seja, a maioria das dunas do local são estabilizadas. Os 

campos de dunas fixas estabelecidos no município correspondem à geração de 

dunas mais antiga, e por serem totalmente cobertas pela vegetação estão 

protegidas pela legislação pertinente.   

Contrapondo-se a maior cobertura vegetal observada nos campos de dunas, 

de acordo com os dados de precipitação diária fornecidos pela FUNCEME desde 

1982 até 2009, foi verificada para o município, em comparação aos demais 

analisados, a menor média anual de chuvas (1090 mm). A princípio, essa 

característica dificulta a resposta da cobertura vegetal no processo de edafização 

das dunas. Estes dados influenciam o processo atual de estabilização das dunas, já 

que os campos de dunas fixas mencionadas anteriormente tiveram sua estabilidade 

alcançada a pelo menos 5100 anos A.P.  

A menor pontuação dentre todos os municípios para a categoria “C”, que 

avalia os elementos naturais da planície costeira que influenciam o desenvolvimento 

das dunas, foi obtida por São Gonçalo do Amarante (25%). O que atribui ao local um 

grande potencial à formação de depósitos eólicos e minimiza, assim, os impactos 

que atuam sobre parte das dunas. Este potencial é evidenciado pela formação de 

dunas frontais ao longo de sua linha de costa. Conforme se pode visualizar na figura 

1.10 as dunas frontais também sofrem com processo de ocupação.  

 
 

 
Figura 1.10 Ocupação de casas sobre as dunas frontais em 

São Gonçalo do Amarante. 

 



BORBA, Eduardo Castro Menezes – Impactos ambientais, revegetação e perspectivas de uso dos sistemas de 
 dunas em setores da costa cearense – 2010.  25 

Quando relacionado à localização e morfologia do campo de dunas 

(Categoria “A”) com as pressões de uso sobre as dunas (Categoria “D”), pode se 

alcançar uma real situação de como os impactos ambientais interferem no 

desenvolvimento das formas de dunas. A exemplo disso verifica-se a instalação das 

usinas de energia eólica (2) construídas no município sobre as dunas, em que a 

posição das instalações frente à dinâmica das dunas poderá ou não interferir no 

desenvolvimento dos depósitos eólicos. Esse aspecto será discutido no Capítulo 2.  

As medidas de proteção (MP) que compõe a categoria “E” resultaram numa 

soma de 18 pontos que equivale a um percentual de 45%, sendo inferior a soma 

alcançada para os municípios de Caucaia e Paracuru. Ressalta-se que a região do 

Pecém possui duas unidades de conservação estaduais que abrangem parte das 

dunas do município, a APA do Pecém (desde 1998) e a Estação Ecológica do 

Pecém (1999), as quais totalizam uma área de 10,78 km². Estas se diferenciam pela 

maior restrição da Estação Ecológica que exige proteção integral, com visitas 

somente para pesquisa, enquanto a APA, de menor área 1,22 km², permite o uso 

sustentável do espaço e dos recursos naturais. 

A média dos percentuais obtidos nas quatro primeiras categorias resultou em 

47%, ou seja, o índice de vulnerabilidade foi moderado estando abaixo dos 50 

pontos percentuais. Por fim, a razão (IV ) / (MP) foi definida em 1,05, o que, indica 

um bom estado de manejo sobre o sistema de dunas.  

 
1.3.1.3 Caucaia 

 

 

As dunas no município de Caucaia são encontradas principalmente no trecho 

entre a praia do Cumbuco e a Barra do Cauípe e na região do Pecém (divisa com 

São Gonçalo do Amarante). Neste último local encontram-se dunas de três gerações 

distintas, desde dunas edafizadas, eolianitos e a geração mais recente formada por 

dunas móveis. 

A partir dos resultados compilados no índice de vulnerabilidade (IV) das 

dunas verificou-se no município de Caucaia, juntamente com o município de 

Cascavel, os maiores valores obtidos. Na média dos percentuais obtidos nas 

categorias de “A” até “D”, que compõe o valor de IV, atingiu-se 59 pontos 

percentuais.  



BORBA, Eduardo Castro Menezes – Impactos ambientais, revegetação e perspectivas de uso dos sistemas de 
 dunas em setores da costa cearense – 2010.  26 

Conforme a Tabela 1.4 a categoria que somou o maior percentual (71%) foi a 

“B” – Condições da praia, o que se assemelha com Pararucu. Em Caucaia verifica-

se um balanço sedimentar negativo, em determinados trechos da praia, o que 

impossibilita a entrada de areia para o sistema de dunas. Em alguns locais do 

município são utilizados métodos de contenção da erosão praial, como na praia de 

Iparana (Figura 1.11). Neste caso um enrocamento rochoso foi usado para evitar a 

retrogradação da barreira que limita a praia. 

 

 
Figura 1.11 Muro de contenção da praia de Iparana – 

Caucaia.  

 
O fato do vento ser um agente transportador de sedimento que possui alta 

seletividade, condiz com a ocorrência de dunas ao longo do município.  Isto é 

corroborado pela variação longitudinal do tamanho médio do grão no estirâncio 

(Maia et al., 2002). Havendo um aumento de areia fina no trecho próximo a Ponta do 

Pecém, local em que está estabelecido o maior campo de dunas. Estes autores 

descrevem também uma relação direta para este município entre a granulometria na 

praia e a energia das ondas, o que se dá, provavelmente, em função de focos de 

convergência dos raios de onda conforme a direção de aproximação do swell. Sendo 

ambos os parâmetros usados na pontuação da Categoria “B”, conforme consta no 

Anexo A. 

Na categoria “C”, na qual se relatam as interferências das demais unidades 

geoambientais com a dinâmica das dunas, verificou-se que o parâmetro que gera 

uma maior fragilidade ao sistema de dunas foi a grande dimensão de planícies 
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fluviais e flúvio-marinha. Nesse contexto, observa-se que no município os campos 

de dunas móveis são interceptados pelos cursos d’água drenados para o mar.  

Nos parâmetros analisados na categoria “A” verificou-se que apenas um 

quarto da área total das dunas é vegetado. O que nesse contexto representa um 

critério prejudicial, já que de acordo com a legislação pertinente (resolução 

CONAMA nº 341 de 25 de setembro de 2003) a área de dunas móveis é passível 

para a realização de empreendimentos turísticos sustentáveis em uma área inferior 

a 20% de sua dimensão total. O que pode vir a fragilizar o sistema de dunas caso os 

futuros empreendimentos não cumpram as diretrizes descritas na legislação em sua 

integridade. 

Na avaliação dos parâmetros utilizados para obter a pressão de uso sobre as 

dunas, as de Caucaia atingiram um percentual de 53 pontos, que lhe atribui um nível 

moderado de interferências antrópicas neste ecossistema. O acesso por veículos ao 

campo de dunas (Figura 1.12) provavelmente é o maior impacto verificado para este 

município, principalmente nas proximidades das praias do Cumbuco e Barra do 

Cauípe. 

 

 
Figura 1.12 Estrada que liga o Cumbuco à Barra do Cauípe 

cortando o campo de dunas. 

 
De acordo com as medidas de proteção que o município dispõe em relação 

às dunas costeiras foi alcançado aproximadamente 50% da utilização dos métodos 

avaliados. Sendo o município de Caucaia o maior beneficiado pelas unidades de 

conservação estaduais, já que três destas, as APA’s do Lagamar do Cauípe e do 
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Estuário do Rio Ceará e a Estação Ecológica do Pecém, abrangem em seus 

domínios parte de ecossistema de dunas. 

Embora seja elevado o índice de vulnerabilidade as compensações impostas 

pelas medidas de proteção tornam o sistema de dunas em equilíbrio, o que está de 

acordo com Davies et al. (1995) para o valor da razão (IV) / (MP) encontrada 1,12, 

estando um pouco acima dos valores encontrados para os outros dois municípios 

analisados no setor oeste. 

 

 
1.3.2 Setor Leste 

 

1.3.2.1 Aquiraz 

 

 

De acordo com a média obtida pela avaliação dos parâmetros utilizados, as 

dunas de Aquiraz foram as que apresentam o menor índice de vulnerabilidade (IV) 

para a costa leste . A maior pontuação (54%) foi encontrada na categoria “C”, o que 

demonstra os baixos valores obtidos nas outras três categorias que determinam o 

valor de “IV”. 

Dentre os aspectos que mais interferem na dinâmica das dunas verifica-se a 

proximidade com grandes núcleos residenciais e com vias de acesso, em sua 

maioria asfaltada, que ligam as localidades de Porto das Dunas e Prainha (Figura 

1.13). A proximidade com a cidade de Fortaleza induz a especulação imobiliária 

destes locais, sendo a ocupação de grandes porções da planície de deflação por 

casas e condomínios responsáveis pela interrupção do contato das dunas móveis 

com a praia.  
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Figura 1.13 Estradas pavimentadas sobre dunas nas localidades de Porto das 

dunas e Prainha – Aquiraz.  

 
Ao longo de aproximadamente 30 km de costa encontram-se dunas em 

Aquiraz. Na praia do Iguape, estas apresentam uma peculiaridade, pois duas 

gerações de dunas ocorrem juntas próximas à faixa de praia. As dunas mais antigas 

são representadas pelas dunas parabólicas, enquanto na atual geração são 

identificadas formas do tipo longitudinal e lençóis de areia (Branco et al., 2003; Maia, 

1998). As dunas com grandes volumes de areia deste local estão associadas à 

presença do embasamento cristalino na forma de um pontal na praia do Iguape, 

assim, ocorre um aumento na deposição de areia a barlamar do pontal e possibilita a 

transferência de grandes estoques sedimentares para as dunas.  

Nota-se no município a carência de áreas de proteção ambiental, cabendo ao 

Poder Administrativo compor de forma emergencial uma unidade de conservação de 

uso sustentável. Um bom local para isto seria a praia do Iguape, o que estimularia 

atividades ambientais para enaltecer a importância ecológica das dunas. 

A partir da praia do Barro Preto em direção à cidade de Cascavel muda-se o 

panorama de ocupação, pois a planície de deflação e as dunas preservam boa parte 

de suas características naturais, neste trecho encontra-se também a área de 

Reserva Extrativista da Praia do Batoque (Figura 1.14). Com auxilio de imagens de 

satélite pode-se visualizar a diminuição dos acessos às dunas que ocorre em toda 

esta área até a praia do Balbino já em Cascavel. 
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Figura 1.14 Área de Proteção Ambiental na praia do Batoque – 

Aquiraz.  

 
Em relação às medidas de proteção (MP) empregadas pelo poder público na 

forma de manejo das dunas costeiras, o município de Aquiraz obteve o pior índice 

entre todas as localidades analisadas. O valor de “MP” foi de 32,5%, ou seja, apenas 

1/3 dos parâmetros descritos no índice de vulnerabilidade das dunas que visam 

proteger e conservar o ecossistema de dunas são utilizados no município. 

Por sua vez, a razão (IV) / (MP) torna-se alta (1,43), posicionando-se fora do 

limite máximo de variação (1,3) que de acordo com Davies et al. (1995) indica um 

ambiente em equilíbrio. A partir desta análise, de que o município carece de áreas 

protegidas pela legislação, verifica-se uma maior susceptibilidade de degradação 

das dunas. 

 

 

1.3.2.2 Cascavel 

 

O campo de dunas presente no município estende-se por menos de 5 km da 

linha de costa, sendo a menor área de dunas dentre os locais avaliados. Além disso, 

esta área está dividida em dois campos de dunas, um junto ao município de Aquiraz 

e outro na divisa com Beberibe, ambos formados por dunas transversais próximas à 

linha de costa e dunas parabólicas que avançam para o continente. 

A grande distância entre os campos de dunas e a baixa disponibilidade de 

sedimentos adjacentes induz a uma menor resiliência do sistema de dunas, pois 

uma vez alteradas, as chances do ecossistema retornar à suas condições 

ambientais anteriores são menores. Isso condicionou o aumento da pontuação na 
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categoria “A” que alcançou 79% do máximo possível, sendo o maior valor no índice 

de vulnerabilidade de todas as categorias em todos os municípios.   

Em seguida, na categoria “B”, atingiu-se 75% da pontuação máxima, em 

virtude do caráter de erosão verificado principalmente na praia da Caponga. 

Conforme a figura 1.15 observa-se o uso de muros de contenção para proteger a 

orla marítima. Verifica-se também, mais ao fundo, na mesma foto, a ocorrência de 

beachrocks, os quais de acordo com Pinheiro et al. (2001) ocupam 55% da faixa 

praial.  

 

 
Figura 1.15 Trecho de praia em erosão, Caponga – Cascavel.  

 
Os fluxos de drenagem no município também vulnerabilizam as dunas, o que 

ocorre com mais intensidade no trecho entre os rios Malcozinhado e Choró (Figura 

1.16). O campo de dunas localizado neste espaço tende a diminuir seu volume 

gradativamente, pois há muita perda de areia das dunas para o leito dos rios, os 

quais apresentam percursos meandrantes, aumentando suas áreas de atuações até 

chegarem no mar. 
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Figura 1.16 Rio Choró, divisa entre Cascavel e Beberibe 

 
Cascavel apresentou valores elevados (para categorias “A, B e C”) o que é 

desfavorável, por tratarem-se dos parâmetros naturais que condicionam o 

desenvolvimento de dunas. Já em relação à análise da pressão de uso sobre as 

dunas, Cascavel obteve a menor pontuação, apenas 19% do máximo possível para 

os parâmetros avaliados na categoria “D”, entre todos os municípios estudados. O 

que ocorreu, principalmente, por não haverem núcleos residências próximos aos 

campos de dunas e também pela menor atividade turística na região. 

Através da média obtida na soma dos percentuais das quatro primeiras 

categorias, o fator “IV” resultou em 59%. Enquanto a avaliação das medidas de 

proteção (MP) presentes no município atingiu 40 pontos percentuais. A razão entre 

esses valores (IV/MP) foi de 1,47 pontos, o que  indica um desequilíbrio negativo 

para o sistema de dunas.  

 

1.3.2.3 Beberibe 

 

 

De acordo com Tabela 1.4 observa-se que Beberibe obteve o maior valor 

(1,54) para a razão IV/MP, isto indica que o sistema de dunas do local está sendo 

cada vez mais degradado e as medidas de proteção não acompanham o 

desenvolvimento que ocorre na maioria de suas praias.  

Ao longo de sua faixa de praia, de aproximadamente 50 km, são evidenciados 

vários níveis de ocupação e tipos de uso do terreno, os quais interferem no 

desenvolvimento das dunas. A presença de áreas de aqüicultura próxima as praias 
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de Parajuru e o intenso fluxo turístico nas localidades de Morro Branco e Praia das 

Fontes são exemplos de parâmetros que vulnerabilizam as dunas na região. 

Em quase metade na linha de costa verifica-se a ocorrência de falésias, as 

quais influenciam a dinâmica sedimentar de forma determinante. Primeiramente, a 

formação de dunas é dificultada pelo rompimento da ligação com a praia, já que as 

dunas estão no topo das falésias (Figura 1.17). Por outro lado, a vulnerabilidade das 

dunas gerada pelo avanço do mar, em caso de ressacas, é praticamente zero, pois 

as falésias contem as águas. Desta forma as falésias representam a principal fonte 

de sedimento para formar as praias nesta região, o que altera a textura dos 

sedimentos em relação às praias do lado oeste do estado. 

 

 
 

Figura 1.17 Duna de topo de falésia em Morro 
Branco 

 
Tendo em vista a diferenciação na paisagem que ocorre a partir do município 

de Beberibe em sentido ao leste do estado, os parâmetros da categoria “C,” que 

avaliam as características da planície costeira na área de influencia das dunas, 

foram os que mais elevaram o índice de vulnerabilidade, sendo atingido 71% da 

pontuação máxima possível. 

A segunda maior pontuação (67%) foi obtida na categoria “D”, dentre todos os 

municípios analisados este foi o maior valor para a esta categoria, o que indica uma 

alta pressão de uso dos campos de dunas. Devido, principalmente, a grande 

quantidade de núcleos residências que já ocupam a planície de deflação eólica e à 
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intensidade do crescimento de empreendimentos imobiliários em locais de pouco 

desenvolvimento, como na praia do Uruaú (Figura 1.18).  

 

  
Figura 1.18 Placa de publicidade e demarcação da área do empreendimento 

imobiliário na praia de Uruaú – Beberibe.  

 
Outro aspecto relevante é o número (3) de parques eólicos que ocupam 

atualmente porções dos campos de dunas no município. A Figura 1.19 indica a área 

destinada a Central Eólica Foz do Rio Choró, a qual possui uma potência instalada 

de 25,2 mW, que juntamente com o parque da Praia das Fontes e o de Parajuru o 

município totalizam 79 MW. De acordo com a EUREC Agency (2002) existe uma 

relação média da área ocupada pelos parques eólicos na Europa na taxa de 12-16 

mW/km², ou seja, por esta relação cerca de 6,5 km² foram destinados aos 

empreendimentos de geração de energia eólica. 
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Figura 1.19 Mapa de localização (em vermelho) da área destinada à Central 

Eólica Foz do Rio Choró. Imagens Landsat-TM e ETM. Fonte: 
Embrapa Monitoramento por Satélite. 

 
Em relação à baixa pontuação das categorias “A” e “B”, 43 e 36% 

respectivamente, demonstrou-se que o município apresenta características 

favoráveis à formação de dunas de um modo geral. Entre um dos parâmetros 

analisados que abrangem todos os campos de dunas, o cálculo da orientação da 

linha de costa em relação ao vento sudeste apresentou um ângulo de 

aproximadamente 45º. Além disso, se transferida a orientação para o vento NE, o 

qual representa a segunda direção mais constante, se obtém um ângulo reto de 

incidência do vento na linha de costa. Ou seja, o aporte eólico para o campo de 

dunas é elevado mesmo em locais onde as dunas estão distantes da costa. 

A avaliação da categoria “E” indicou a grande carência de medidas de 

proteção às dunas. Nesta categoria foram obtidos apenas 14 pontos em 40 

possíveis, o que resultou em apenas 35% do total. A unidade de conservação 

estadual “Monumento Natural das Falésias de Beberibe” em exercício desde 2004 é 

a única área de proteção que abrange as dunas na região 
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1.4. CONCLUSÕES 

 

 

Após a determinação do índice de vulnerabilidade das dunas verificou-se que 

ocorre um aumento gradativo na susceptibilidade à degradação e erosão dos 

campos de dunas dos municípios do setor oeste em direção ao leste. Tal fato torna-

se ainda mais evidente quando relacionado, principalmente, à alta pressão de uso 

sobre as dunas (Categoria “D”) e à falta de áreas de proteção ambiental que abranja 

este ecossistema (Categoria “E”) como foi observado no município de Beberibe. 

Os valores encontrados na determinação do índice de vulnerabilidade não 

indicam o caráter favorável de um setor à ocupação das dunas, já que, como foi 

verificado, o local de menor vulnerabilidade encontrado neste estudo, o município de 

Paracuru, representa o setor de maior dinâmica eólica. O que de certa forma ajuda a 

manter as características naturais do sistema de dunas, sendo o caso oposto 

verificado para o município de Beberibe, em que as características do ambiente 

propiciaram com maior facilidade a ocupação do terreno. 

A análise de forma amplificada realizada nos campos de dunas pertencentes 

aos determinados municípios evidenciou que a diferenciação no formato e tamanho 

das dunas ocorre principalmente em conseqüência da fisiografia da linha de costa, 

que determina a variação da entrada de areia a partir da praia (fonte) para o sistema 

de dunas. Diferenciação esta que se dá, principalmente, em razão das projeções 

rochosas que determinam as inflexões da linha de costa e ocasionam a deposição 

de grande fração dos sedimentos transportados pelas correntes longitudinais, que 

posteriormente são transportados pelo vento. 

Em síntese a metodologia utilizada mostrou-se eficiente tendo em vista que 

esta possibilita que ações de manejo sejam estipuladas para reverter o quadro de 

degradação das dunas verificado nos municípios estudados. No entanto, se a 

determinação da vulnerabilidade das dunas fosse realizada em cada campo de duna 

em municípios com dois ou mais sistemas de dunas, medidas de proteção mais 

específicas poderiam ser pensadas. 

De modo geral o estudo demonstrou que o desenvolvimento que ocorre no 

litoral do Ceará pode não comprometer a integridade dos ecossistemas, com ênfase 

nas dunas, se áreas de proteção forem criadas como forma de conservar parte do 

funcionamento natural da dinâmica costeira, como ocorre no município de Paracuru. 
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Caso contrário, mais transtornos serão gerados pela falta de planejamento na 

ocupação deste espaço.  
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CAPÍTULO II 

IMPACTOS SÓCIO-AMBIENTAIS DA PRODUÇÃO DE  

ENERGIA EÓLICA 
 

 

2.1 INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

 

 

A radiação solar representa a fonte para todas as formas de renovação de 

energia, as quais podem adquirir várias rotas até chegar-se a forma de eletricidade. 

As fontes renováveis dependem fundamentalmente da energia do sol, como agente 

responsável, por exemplo, pelo crescimento vegetal (biomassa), pela diferença de 

pressão atmosférica (eólica), pelo ciclo da água (hidroelétrica) etc.  

O principal fator que impulsiona este tipo de geração de energia é a 

sustentabilidade, a qual remete às novas atitudes de consumo e educação 

ambiental. Associado ao caso de constante aumento da emissão de dióxido de 

carbono, e como forma de cumprir as metas das Nações Unidas para redução das 

taxas de CO² na atmosfera (Protocolo de Kyoto), as fontes renováveis ganham mais 

tecnologia e possibilitam seu uso em maior escala.  

Dentre as possibilidades atuais para reverter o quadro de aumento da 

poluição atmosférica e as conseqüentes mudanças globais no clima, a geração de 

energia eólica mostra-se como um meio altamente pró-ativo, capaz de reduzir a 

emissão de gás carbônico e combater o efeito estufa (Greenpeace, 2007). OS 

parques eólicos são sistemas de produção de energia que possuem maior 

rentabilidade devido ao agrupamento de maquinas com potências conectadas entre 

si e que vertem sua energia diretamente à rede elétrica. Atualmente a geração de 

energia eólica representa uma alternativa para impulsionar o crescimento econômico 

sem comprometer a saúde da população, além de poder reverter as taxas de 

emissão de poluentes para o recebimento de créditos de carbono. Este cálculo é 

feito a partir do potencial de cada usina eólica em comparação ao que seria emitido 

se a mesma potência fosse produzida por métodos de combustão. 

Embora o meio ambiente seja diretamente beneficiado pela produção de 

energia limpa, ainda existem problemas para o licenciamento ambiental das usinas 
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eólicas no país. De fato, alguns ambientalistas relatam que os aerogeradores 

podem, por exemplo, causar alterações nas áreas de deslocamento e mortalidade 

da avifauna (Saraiva, 2003; Tellería, 2009), além de, em alguns casos, gerar ruídos 

e interferência de sinal em aparelhos elétricos (Tolmasquim, 2003). Tais deméritos 

podem ser prevenidos a partir de estudos de impactos ambientais (EIA/RIMA) 

dirigidos para a região aonde o empreendimento será estabelecido. 

No Ceará a geração de energia eólica iniciou em 1999 quando foi construído 

pela empresa Wobben o parque eólico da Praia da Taíba – São Gonçalo do 

Amarante. Logo após, pela mesma empresa, foram construídos mais dois parques, 

um na Prainha (1999), município de Aquiraz, e outro na Praia Mansa, adjacente ao 

porto do Mucuripe – Fortaleza (2001).  

Já no ano de 2002 foi lançado pelo governo federal o Proinfa, Programa de 

Incentivo às Fontes Alternativas, com o objetivo de atender, em vinte anos, 10% do 

consumo nacional de eletricidade a partir de três fontes renováveis: eólica, biomassa 

e pequenas centrais hidroelétricas (PCHs). Assim, outros quatorze 

empreendimentos de geração eólica oriundos do Proinfa foram contratados para o 

Ceará.  

Depois de concluídos todos os projetos, com o funcionamento dos quatorze  

parques eólicos somados aos três outros anteriores ao Proinfa, poderá ser 

contabilizada uma potência de 567,9 mW de energia elétrica a partir de fontes 

eólicas somente no estado do Ceará. Quantia esta que possibilita, dependendo da 

intensidade do vento no momento, já que este tipo de energia não é armazenável 

sendo transferida diretamente para a rede de abastecimento, suprimir a necessidade 

de aproximadamente 1 milhão de habitantes. Conforme a Tabela 2.1 verifica-se que 

até o final do ano de 2009 entraram em funcionamento oito parques eólicos no 

Estado, os quais somam juntos uma potência instalada de 237,2 MW. 
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Tabela 2.1 Projetos de geração eólica (Proinfa) em funcionamento no Ceará 

até o final do ano de 2009. 

Nome do empreendimento Potência instalada 

(MW) 

Municípios 

Parque Eólico de Beberibe 25,2 Beberibe (Praia das Fontes) 

Central Eólica Canoa Quebrada 10,5 Aracati 

Central Eólica Lagoa do Mato 3,2 Aracati 

Parque Eólico Taíba-Albatroz 16,5 São Gonçalo do Amarante 

Central Eólica Paracuru 23,4 Paracuru 

Central Eólica Foz do Rio Choro 25,2 Beberibe 

Central Eólica Praias de Parajuru 28,8 Beberibe 

Central Eólica Praia Formosa 104,4 Camocim 

 
Os dados divulgados segundo Atlas Eólico do Ceará (2001) conferiram para o 

Estado uma estimativa total de 35 mil mW de geração eólica, sendo 25 mil mW no 

continente e o restante no mar. Embora hajam divergências no valor do potencial 

estimado, sabe-se que o litoral do Ceará e do Rio Grande do Norte são altamente 

favoráveis à geração de energia eólica no país. De acordo com os dados nacionais, 

estes dois Estados representam 52% do total de geração eólica estimada para o 

Brasil (ANEEL, 2001).  

Tendo em vista que todos os parques eólicos construídos até o momento 

estão localizados em ambientes de dunas este potencial estimado é totalmente 

inviável, pois a zona costeira não suportaria o espaço ocupado para alcançar esta 

potência. Conforme a Figura 2.1 que ilustra a localização do maior parque eólico do 

Nordeste, Central Eólica Praia Formosa em Camocim – CE, verifica-se que a área 

destinada ao projeto possui aproximadamente 20 km² para uma potência instalada 

de 104,4 mW. Se esta relação for extrapolada para uma área de 250 km², que de 

acordo com ZEE do Ceará (2006) corresponde a porção da zona costeira ocupada 

por dunas móveis, o potencial instalado alcançaria no máximo cerca de 1,3 mil mW. 

O que estaria ainda muito distante dos 25 mil MW estimados. 

 



BORBA, Eduardo Castro Menezes – Impactos ambientais, revegetação e perspectivas de uso dos sistemas de 
 dunas em setores da costa cearense – 2010.  41 

 
Figura 2.1 Área destinada ao projeto da Central Eólica Praia Formosa. Imagens 

Landsat-TM e ETM. Fonte: Embrapa Monitoramento por Satélite. 

 
O crescimento da atividade de exploração de energia eólica no Ceará trouxe 

consigo grande preocupação a respeito da degradação da zona costeira na 

construção dos empreendimentos, já que grandes porções de campos de dunas já 

foram destinadas à construção dos parques. As dunas são os melhores locais para 

instalação dos aerogeradores, em virtude da maior altura e da proximidade com mar 

que estes equipamentos alcançam, isto garante a ocorrência de ventos fortes e 

constantes aumentando a efetividade da produção.  

Uma vez que ocupados os campos de dunas como sítio para 

empreendimentos desta natureza, mesmo que afetivamente apenas 5% do terreno 

seja alterado por edificações, impactos às dunas irão ocorrer. Dentre os possíveis 

impactos pode-se citar: a alteração da paisagem; a supressão da vegetação fixadora 

das dunas; o conseqüente aumento na mobilidade dos depósitos eólicos e a 

alteração da função estrutural das dunas ao ambiente costeiro. Somados aos 

impactos de natureza física, outros conflitos na esfera social podem vir a afetar a 

população que reside nas áreas adjacentes.  
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De acordo com a legislação ambiental pertinente, a vegetação que tem a 

função de fixar dunas são áreas de preservação permanente (APP). No entanto, 

como consta no mesmo Código Florestal, a supressão da vegetação em APP só 

poderá ser autorizada em caso de utilidade pública. Entende-se por utilidade pública, 

neste caso, as obras essências de infra-estrutura destinados aos serviços públicos, 

os quais incluem o fornecimento de energia. Tais referências, dos Art. 2º, 3º e 4º do 

Código Florestal Brasileiro, contribuem ao processo de licenciamento ambiental.  

Tendo em vista esse impasse, de que os parques eólicos no estado do Ceará 

podem, se não forem tomadas medidas corretivas e respeitada a legislação 

ambiental, corroborar para a degradação de ecossistemas costeiros e para o 

desconforto ambiental da população. Faz-se necessária a investigação dos efeitos 

causados após a operação dos parques eólicos para o entendimento de seus danos 

e benefícios para o ambiente e também à comunidade local. Desta forma, o objetivo 

do trabalho é analisar os impactos causados pelos parques eólicos no ambiente de 

dunas e também para as pessoas que vivem ao redor. 
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2.2 METODOLOGIA 

 

 

Os impactos ambientais residuais dos empreendimentos para geração de 

energia eólica foram avaliados através do método descrito por Leopold et al. (1971), 

que consiste na elaboração de uma matriz entre as atividades desenvolvidas em 

determinado projeto e suas conseqüências no meio físico, biótico e sócio-

econômico.  

A elaboração da matriz de avaliação dos impactos ambientais foi realizada a 

partir do checklist disponibilizado pela empresa Geoconsult, que o elaborou e utilizou 

no Relatório Ambiental Simplificado (RAS), responsável pelo licenciamento 

ambiental da Central Eólica Foz do Rio Choró em Beberibe – CE. A partir destes 

dados foram definidos 30 impactos potenciais divididos entre os meios físico, biótico 

e sócio-econômico, os quais foram enquadrados em oito categorias possíveis, são 

elas: caráter benéfico (+); caráter adverso (-); pequena magnitude (P); média 

magnitude (M); grande magnitude (G); curta duração (1); média duração (2); longa 

duração (3).  

Por se tratar da avaliação de impactos residuais foram estudados os parques 

eólicos da Taíba e Prainha, os quais já estão em funcionamento a dez anos, o que 

permite averiguar se a definição dos impactos para o processo de licenciamento 

ambiental condizem com a situação encontrada após a operação dos parques 

eólicos. As visitas técnicas para o preenchimento da matriz nas localidades citadas 

acima foram acompanhados por um técnico responsável da empresa proprietária 

dos empreendimentos. 

Na área de influência dos mesmos parques eólicos, Taíba e Prainha, foram 

aplicados questionários (Apêndice B) aos moradores com intuito de saber se a 

opinião pública é favorável, ou não, a construção dos parques e quais são suas 

principais percepções referentes ao mesmo. Sendo entrevistados ao todo 27 

moradores nestas localidades. 
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2.3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

2.3.1 Pesquisa de Opinião Pública 

 

 

. De acordo com o perfil dos entrevistados (itens de 1 a 6 do questionário) 

observa-se que a maioria eram homens (20) e apenas 7 mulheres. Estes 

apresentaram diferentes graus de escolaridade, sendo o nível educacional 

predominante o ensino fundamental incompleto (11) seguido pelo ensino médio 

completo (8). A faixa etária média dos entrevistados foi de 25 a 35 anos, sendo o 

tempo médio em que residem na comunidade de 11 a 25 anos. Em relação à 

profissão exercida pelos entrevistados, num total de 8 pessoas na comunidade do 

Bairro Japão, localidade adjacente ao parque da Prainha – Aquiraz, 4 eram 

pescadores, 3 realizam serviços na construção civil e um deles serviços domésticos. 

Já na praia da Taíba – São Gonçalo do Amarante, de 19 moradores entrevistados, a 

maioria disse viver de serviços variados (7), 6 eram comerciantes, 2 pescadores, 2 

realizavam serviços domésticos, um era aposentado e outro desempregado . 

A partir da questão de número 7 até final do questionário, item número 16, os 

entrevistados foram questionados a respeito dos impactos sócio-ambientais 

decorrentes da instalação e funcionamento das usinas de energia eólica, todas as 

perguntas apresentavam respostas diretas (sim ou não) e algumas delas receberam 

atributos, conforme se pode visualizar no próprio questionário exposto no Apêndice 

B. 

Seguindo-se a ordem das questões, foi indagado se a presença do parque  

trouxe benefícios para a comunidade, pouco mais da metade (59,3%) responderam 

que sim, houve benefícios. Dentre estes entrevistados a maioria salientou que a 

energia tornou-se constante, já que anteriormente os moradores conviviam com 

muitas interrupções no fornecimento, principalmente à noite, e também que houve 

grande oferta de emprego para a construção dos empreendimentos. Dos 

entrevistados que negaram qualquer benefício, a principal queixa refere-se ao não 

barateamento das tarifas, as quais em contra partida receberam, de acordo com os 

moradores, aumentos periódicos durantes esses 10 anos de funcionamento dos 

parques eólicos. 
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Quando perguntado aos moradores se o parque é atrativo para o turismo na 

região houve discordâncias entre as duas localidades, já que na Prainha 87,5% 

disseram que sim, enquanto na Taíba este percentual caiu para 36,8%. E quando 

indagados sobre o seu interesse em visitar o parque eólico, os entrevistados, em 

sua maioria, declararam que sim há o interesse de visitar o local, atingindo 52,6 na 

Taíba e 62,5% na Prainha. 

Um dos principais impactos ambientais alegados em diversos locais onde 

funcionam usinas de geração eólica é a alteração da paisagem, no entanto 74% dos 

moradores das áreas adjacentes aos empreendimentos não se incomodam com a 

presença dos cata-ventos. Dos 26% que rejeitam a alteração da paisagem o 

principal motivo se dá em função da poluição visual. 

Na pergunta de número 11 foi mencionado aos entrevistados se estes 

perceberam alterações no campo de dunas com a instalação do parque, e foi 

constatado que para 63% das pessoas não houve alterações perceptíveis. Para os 

37% que perceberam alterações, o principal efeito citado foi o abaixamento da altura 

do topo das dunas. Neste mesmo item foi pedido aos moradores que classificassem 

o impacto em cinco classes possíveis, de muito alto até muito baixo, e verificou-se 

que a maioria (59,3%) enquadra o impacto na classe 3 – médio. 

Na pergunta seguinte (número 12) foi obtida uma unanimidade, pois ninguém 

respondeu que sabia de relatos de acidentes com aves que poderiam ter se chocado 

com os cata-ventos. O que corrobora com os estudos de impactos ambientais 

(EIA/RIMA) que mencionam a inexistência de rotas de aves migratórias na zona 

costeira do Ceará. 

Em seguida foi questionado aos moradores se estes faziam algum tipo de uso 

da área hoje restrita ao funcionamento dos parques eólicos, e a maioria (59,3%) 

disse que não. Dos que alegaram que sim (40,7%), o principal uso era tido como 

parte do trajeto para deslocamentos diários ou esporádicos.  

O item número 14 do questionário referia-se aos transtornos decorrentes do 

transporte dos materiais para a construção das usinas de geração eólica, sendo 

obtido um percentual de 74,1% de entrevistados que disseram não haver problema 

algum.  

Na questão número 15 os entrevistados responderam a respeito da 

interferência em aparelhos de televisão causada pelo giro das hélices dos cata-

ventos, dos moradores do bairro Japão apenas 12,5% perceberam algum tipo de 
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interferência e a freqüência de ocorrência foi classificada como raramente. No 

entanto, na localidade da Taíba, local em que há dois parques em funcionamento, foi 

verificado que anteriormente ao ano 2008 quando havia somente o parque eólico da 

empresa Wobben nenhuma interferência havia sido constatada, já com a 

inauguração do parque da empresa Bons Ventos este aspecto foi alterado. Já que 

68,4% responderam que ocorre interferência nas televisões em seus domicílios, 

sendo classificada como sempre a freqüência desta interferência. 

De acordo com o mapa de localização do parque eólico Bons Ventos (Figura 

2.2) nota-se que o mesmo esta localizado ao lado direito na estrada principal, onde 

residem a maioria dos entrevistados que alegaram perceber interferência. Isto ocorre 

devido a direção do vento predominante (ESE) incidir a partir dos cata-ventos em 

direção as casas, o que interrompe a recepção de sinal das televisões. 

 

 
Figura 2.2 Área em destaque (vermelho) destinada ao Parque Eólico Bons 

Ventos – Taíba – São Gonçalo do Amarante. Imagens Landsat-TM e 
ETM. Fonte: Embrapa Monitoramento por Satélite. 

 
Por fim, na última pergunta do questionário os moradores foram indagados se 

o ruído dos earogeradores causa algum tipo de desconforto, e a maioria (74%) 

respondeu que não. O restante dos entrevistados (26%) que disseram sim foram, 

também, os moradores localizados próximos a Central Eólica Bons Ventos na Taíba. 
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Conforme a Figura 2.3 nota-se a grande proximidade entre as hélices e as moradias, 

sendo o ruído, de acordo com os moradores incomodados, mais perceptível durante 

à noite.  

 

 
Figura 2.3 Proximidade do Parque Eólico Bons Ventos – Taíba – São Gonçalo do 

Amarante aos moradores da principal via de acesso à praia. 

 
Agrupando-se as respostas, a partir do item número 7 até o item 16, de todos 

os entrevistados e as classificando como sendo de caráter contrário ou favorável ao 

funcionamento das usinas de geração de energia eólica foi verificada a aceitação 

dos empreendimentos pela maioria dos moradores. Conforme pode ser visualizado 

da Figura 2.4 aproximadamente 70% dos entrevistados responderam os itens do 

questionário mostrando-se favoráveis, ou pelo menos não foram demonstrados 

empecilhos, aos parques eólicos. 
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Figura 2.4 Percentual de moradores das localidades da praia da Taíba – São 
Gonçalo do Amarante e do bairro Japão – Aquiraz que demonstraram 
ser contrários ou favoráveis de acordo com as respostas do 
questionário aplicado. 

 

 
2.3.2 Avaliação dos Impactos Ambientais 

 

 

Após investigada a área de dunas de domínio dos parques eólicos na praia da 

Taíba (São Gonçalo do Amarante) e Prainha (Aquiraz) os impactos ambientais foram 

classificados, em oito categorias, conforme o exposto na Tabela 2.2. 
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Tabela 2.2 Classificação dos impactos ambientais dos parques eólicos da Prainha – Aquiraz e Taíba – São Gonçalo do Amarante, 
ambos em atividade desde 1999 (propriedade da empresa Wobben). 
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MEIO FÍSICO  
M3 M2 P3 P3   P2    1) Alteração morfológica local 5  3 2   2 3 
  P1 P1 P1      2) Vibrações no solo 3  3   3   
   P1       3) Instabilidade geotécnica 1  1   1   
M3          4) Melhorias das vias públicas locais  1  1    1 
P3 P2 P2        5) Modificações no sistema de drenagem local 3  3    2 1 
P1 P1 P1 P2       6) Alteração da qualidade do ar 4  4   3 1  
P1 P1 P1 P1       7) Aumento do lançamento de poeiras 4  4   4   
M1 P1 P1 P1 P1 P1   M2  8) Aumento na emissão de ruídos 7  5 2  5 2  
   P1 M1 P1  P1   9) Aumento no risco de acidentes ambientais 4  3 1  4   
  P1 P2       10) Aumento da instabilidade temporária da superfície 2  2   1 1  
   P3   P3    11) Alteração geotécnica 2  2     2 
          12) Redução da emissão de ruídos, poeiras e gases          
       P2 P1  13) Controle de acidentes ambientais 2  2   1 1  
M2 M2  M1       14) Aumento da mobilidade das dunas 3   3  1 2  
G2 M2 P2 P3   M2    15) Aumento da impermeabilização do solo 5  2 2 1  4 1 
MEIO BIÓTICO 
P1          16) Supressão da vegetação local 1  1   1   
P3          17) Perda de habitas para fauna local 1  1     1 
P1 P1         18) Afugentação da fauna nas áreas de entorno 2  2   2   
MEIO SÓCIO-ECONÔMICO 
 P1 M1 M3 P1 P1     19) Desconforto ambiental 5  3 2  4  1 
  P1 M1 P1 P1 P2    20) Aumento nos riscos de acidentes de trabalho  5  4 1  4 1  
P1  P1  P1 P1  P1  P2 21) Aumento da Oferta de Postos de Trabalho.  6 6   5 1  
P1  P1 P1 P1 P1  P1  P1 22) Aumento da Demanda por Bens e Serviços.  7 7   7   
   P1 P1 P1   M2  23) Aumento da Renda Local e de Arrecadações Públicas.  4 3 1  3 1  
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Continuação da Tabela 2.2 
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MEIO SÓCIO-ECONÔMICO 
        M2  24) Aumento da produtividade econômica do terreno  1  1   1  
        P2  25) Melhoria da qualidade da produção de energia  1 1    1  
        M2  26) Continuidade do processo produtivo  1  1   1  
M2        P2  27) Melhorias na qualidade de vida dos usuários   1 1    1  
P3 M2 P1  M2  P2    28) Impacto visual 5  3 2  1 3 1 
M3 M2 P3 P1 M3 P1     29) Alteração paisagística 6  3 3  2 1 3 
  P3        30) Riscos ao Patrimônio Cultural 1  1     1 

                                                                                                            SOMATÓRIO 70 22 70 21 1 53 24 15 
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De acordo com a metodologia aplicada verifica-se que a maioria (74,3%) dos 

impactos adversos possui pequena magnitude, sendo que a duração de boa parte 

destes impactos é curta e ocorre somente durante o período de construção. 

Foram classificados como de média ou de longa duração 45,7% do total dos 

impactos de caráter adverso, estes representam os impactos que ainda podem ser 

observados na área dos parques. Dentre os impactos de média duração encontram-

se aqueles em que o tempo de atuação corresponde ao período de funcionamento 

do empreendimento, já os impactos de longa duração indicam conseqüências com 

danos irreversíveis ou que requerem medidas mitigatórias. 

Ao serem analisadas as conseqüências dos impactos adversos, nas 

diferentes fases, as principais atuações, as quais ocorrem cinco ou mais vezes, são 

observadas, conforme a Tabela 2.2, nos seguintes itens: 1) Alteração morfológica 

local, 8) Aumento na emissão de ruídos e 15) Aumento da impermeabilidade do solo 

(para o meio físico); e 19) Desconforto ambiental, 20) aumento dos riscos de 

acidentes de trabalho, 28) Impacto visual e 29) Alteração paisagística (no meio 

sócio-ambiental).  

Os impactos ambientais citados anteriormente para o meio físico estão 

diretamente relacionados aos impactos sócio-ambientais, já que estes são 

resultados da alteração morfológica, do aumento de ruídos e da impermeabilização 

do solo. 

A Figura 2.5 ilustra em uma seqüência de fotos do parque eólico da Prainha 

os principais impactos ao campo de dunas ali estabelecido, nota-se, na mesma 

figura, dois aspectos principais para a viabilização da construção, os quais são: A 

compactação do terreno e o aplainamento da superfície.  
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Figura 2.5 Principais modificações nas dunas na localidade do parque eólico da 

Prainha – Aquiraz. Na coluna da direita visualizam-se trechos da estrada 
de 4 km para acessar os aerogeradores, e na coluna da esquerda áreas 
onde as dunas foram aplainadas. 
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No que se refere à manutenção da dinâmica costeira nos locais em que foram 

instalados os empreendimentos de geração de energia eólica, com mais de dez 

anos de funcionamento, os danos foram de certa forma minimizados pela escolha 

favorável da posição em que foram dispostos os cata-ventos. Uma vez que, para 

acessar os aerogeradores é necessária a construção de estradas de piçarras, e se 

estas fossem dispostas no mesmo sentido do vento iriam gerar uma pista para o 

fluxo de ar. Isto aumentaria o transporte eólico e assim haveria uma perda rápida de 

areia do sistema de dunas.  

Quanto à escolha do local para a construção dos dois parques eólicos em 

estudo verifica-se que estes estão localizados em campos de dunas móveis com 

características semelhantes. Conforme a Figura 2.6 nota-se que a área é precedida, 

a partir da faixa de praia, pela planície de deflação eólica, a qual é parcialmente 

ocupada por núcleos residências, e na retaguarda dos empreendimentos encontram-

se lagoas interdunares seguidas pelo campo de dunas fixas.  

O fato dos parques ocuparem a porção posterior do campo de dunas móveis, 

ou seja, a zona de transição anterior às dunas fixas, diminui-se as modificações dos 

depósitos eólicos recentes, pois estes se formam principalmente no contato entre a 

planície de deflação e o campo de dunas móveis. 

Sabendo-se que tais usinas de geração de energia eólica possuem um prazo 

de deterioração de seus equipamentos, os contratos assinados entre os 

proprietários de capital privado e a Agência Nacional de Energia Elétrica foram 

condicionados para um período de vinte anos. Como, os parques eólicos analisados 

nesse estudo foram os primeiros desta modalidade a entrarem em atividade no país, 

trabalhos posteriores tornam-se necessários para avaliar a desmobilização dos 

parques eólicos, assim como para investigar qual uso será adotado para área de 

dunas após o término dos contratos.  
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Figura 2.6 Ecossistemas que limitam a área do parque eólico da Taíba – São 

Gonçalo do Amarante. Fotos superiores ilustram a planície de 
deflação antes de chegar ao parque, nas demais são demonstradas 
as dunas edafizadas e as lagoas em direção ao continente.  

 



BORBA, Eduardo Castro Menezes – Impactos ambientais, revegetação e perspectivas de uso dos sistemas de 
 dunas em setores da costa cearense – 2010. 55 

2.4 CONCLUSÕES 

 

 

Em suma, a partir da pesquisa de opinião pública, os moradores do entorno 

da área em que foram construídos os parques eólicos em estudo demonstraram-se, 

em sua maioria, complacentes e/ou favoráveis à instalação de tais equipamentos 

para a geração de energia através do vento. O que se deve, principalmente, pela 

oportunidade de oferta de trabalho na construção dos empreendimentos e 

incremento na economia local. 

Além dos aspectos sociais citados acima como melhorias proporcionadas 

pela produção de energia eólica, foi demonstrada pelos administradores dos 

parques eólicos a preocupação de conservar a área de dunas atingidas pelas 

instalações das usinas. O que pode ser visualizado por tentativas de conter a 

migração das dunas com o uso de palhagem de coqueiro e através do plantio de 

espécies nativas.  

A partir do método de avaliação dos impactos ambientais sobre as dunas foi 

evidenciado que alguns prejuízos poderão ser irreversíveis, principalmente devido à 

impermeabilização do terreno. Uma vez que, as dunas são compostas 

predominantemente por grãos de areia finos, ou seja, possui alta porosidade, o que 

possibilita a percolação de água doce para a formação de aqüíferos que abastecem 

a maioria dos municípios da zona costeira. Assim, essas reservas de água potável, 

provavelmente, tendem a diminuir em razão da ocupação dos campos de dunas. Isto 

poderá afetar o potencial hídrico da região, o qual já representa o recurso natural 

mais limitante. 

Durante as visitas realizadas nos parques eólicos foi observado que o giro 

das hélices dos aerogeradores não gera uma turbulência de ar que seja perceptível 

na superfície do terreno. Por este fato, acredita-se que a dinâmica das dunas 

permaneça atuando de forma natural mesmo com a instalação destes 

equipamentos.   

Outro fator de risco, que, no entanto, não teve como ser avaliado, é a 

desativação dos equipamentos após o período de 20 anos. Conforme a informação 

dos técnicos este corresponde ao tempo de deterioração dos aerogeradores, não se 

sabendo quais medidas serão tomadas para a remoção dos mesmos. 
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CAPÍTULO III 
PROPAGAÇÃO VEGETATIVA DE PLANTAS DE DUNAS 

 

 

3.1 INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

 

 

O elevado potencial de transporte eólico que atua no estado do Ceará e seus 

conseqüentes transtornos em relação ao soterramento de estruturas civis e porções 

de outros ecossistemas representativos da zona costeira, como mangues, estuários 

e lagoas, retratam a necessidade da contenção de dunas na região. Neste sentido, o 

aumento da cobertura vegetal, de forma induzida ou através de medidas de 

conservação, possibilita a redução da mobilidade das dunas a partir da estabilização 

do substrato . 

No atual panorama de grande incentivo a produção de energia eólica, 

impulsionada pelo programa federal Proinfa, as dunas representam o principal sítio 

de ocupação para instalação das usinas. Sendo necessário métodos de fixação dos 

depósitos eólicos para a manutenção das atividades das usinas. Porém atualmente 

são utilizadas apenas técnicas paliativas, que atuam por um curto espaço de tempo, 

como a utilização de palhas de coqueiros dispostas verticalmente em fileiras para 

barrar a ação do vento (Figura 3.1). 
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Figura 3.1 Utilização de fileiras de palha para contenção das dunas no Parque 
Eólico da Praia das Fontes – Beberibe. 

 

Com o intuito de apresentar novas técnicas para a fixação dos depósitos 

eólicos, o presente trabalho irá expor a utilização de plantas pioneiras de dunas, 

classificadas como vegetação psamófila, as quais desempenham fundamental 

importância para a estabilização do relevo e para a pedogênese. Uma vez que 

essas espécies colonizam ambientes recém formados, essa vegetação é 

responsável pelo aporte de matéria orgânica ao solo, permitindo posteriormente a 

fixação de outras espécies mais exigentes.   

Sendo o objetivo geral analisar a propagação vegetativa de três espécies de 

plantas de dunas de famílias distintas para comparar sua sobrevivência e 

desenvolvimento in situ.  

As plantas selecionadas foram classificadas taxonomicamente e elaborou-se 

também uma breve descrição de suas características gerais conforme o texto a 

seguir. 
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3.1.1 Ipomoea pes-caprae (L.) Sweet 
 

CLASSIFICAÇÃO TAXONÔMICA – SALSA-DA-PRAIA  
 

 Família: Convolvulaceae – Carl Daniel Friedrich Meisner [Meisn.]   
   Tribo: Convolvulinae Meisn.          
      SubTribo: Convolvuleae Meisn.            
         Gênero: Ipomoea L.             
            SubGênero: Euipomoea                
               Seção: Erpipomoea Choisy   
                  Espécie: Ipomoea pes-caprae Sweet 
Fonte: Flora Brasiliensis (1869) 

 
A Ipomoea pes-caprae , também conhecida como salsa-da-praia, é uma 

planta rasteira, perene e estolonífera, freqüente no pós-praia e dunas em toda a 

região tropical e em regiões temperadas quentes, seu limite geográfico é de 30º N e 

30º S de latitude. Classificada como pantropical, a espécie não tolera longos 

períodos em clima frio, o que torna a baixa temperatura uma limitante à sua 

distribuição espacial. 

A Ipomoea pes-caprae (Figura 3.2) é uma das halófitas mais comuns e 

amplamente distribuídas, sendo um dos melhores exemplos conhecidos de 

dispersão oceânica, possui sementes flutuantes e impermeáveis que não são 

danificadas pela ação da água do mar. Assim, para reproduzirem-se por sementes, 

estas necessitam também ser dispersas pelo vento, o qual induz o processo de 

escarificação através da areia para então germinarem (Devall 1992). 

 

Figura 3.2  Ipomoea pes-caprae. 
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Dentre as características morfológicas da espécie destaca-se seu sistema 

caulinar de ramos longos, que podem atingir até 40 metros de comprimento, suas 

raízes principal e secundárias penetram no solo em maior profundidade do que as 

raízes da maioria das outras espécies (Cordazzo et al., 2006). 

A espécie possui função estrutural importante na manutenção do balanço 

sedimentar nas praias, devido à alta tolerância ao sal a planta consegue crescer na 

posição justamente acima da linha de maré de sizígia. O que lhe permite  

desenvolver uma grande cobertura sobre a superfície e assim auxiliar na 

estabilização da areia que seria carreada pelo mar. Além disto, a planta é, 

geralmente, imune ao soterramento, quando não são atingidas as extremidades dos 

ramos, o que torna a I. pes-caprae uma importante fixadora da areia das dunas 

(Devall 1992). 

Por ser uma das espécies sujeitas à ação mais rigorosa dos fatores 

ambientais, como alta taxa de radiação e dessecação, suas folhas ficam em posição 

vertical, apresentando parênquima paliçádico em ambas as faces. Sendo este tecido 

rico em cloroplastos e responsável pela fotossíntese, o que lhe favorece em relação 

à captura de luminosidade e evita um contato direto com a areia e a água do mar.  

De acordo com Jirawongse et al. (1979) as folhas e ramos da salsa-da-praia 

são protegidos contra herbívoros devido aos metabólitos secundários que esta 

sintetiza. Desta maneira, através da presença do alcalóide ergotamina e do látex 

leitoso, a planta se protege da maioria dos insetos e grandes mamíferos que pastam 

como cavalos e burros. As flores, no entanto, não têm defesas químicas e são 

rotineiramente comidas por lagartas, besouros, gafanhotos e outros insetos. 
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3.1.2 Paspalum maritimum Trim 
 

CLASSIFICAÇÃO TAXONÔMICA – CAPIM-GENGIBRE 
 

Família: Gramineae (Poaceae) – Johann Christoph Döll [Döll]; Eduard Hackel [Hack.] 
   Tribo: Paniceae          
      SubTribo: Homoeostachyae            
         Gênero: Paspalum L.             
            Seção: Opisthion Döll  
               Espécie: Paspalum maritimum  Trim. 
Fonte: Flora Brasiliensis (1877) 

 
Pertencente ao grupo Paniculata, o Paspalum maritimum , também chamado 

de capim-gengibre (Figura 3.3), é uma planta herbácea, perene, rizomatosa e 

estolonífera. A espécie é endêmica da América do Sul, sendo amplamente 

encontrada na Mata Atlântica e ecossistemas associados. 

O Paspalum maritimum  pode ser considerado uma espécie de 

comportamento ruderal de acordo com os critérios de Grime (1979). As principais 

características desse grupo de plantas são: rápida germinação, curto ciclo de 

desenvolvimento, rápida produção de diásporos e elevada partição de recursos nas 

estruturas de reprodução.  

 

 

 

Figura 3.3 Paspalum maritimum 
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Smith et al. (1982) mencionam que a espécie foi plantada em estações de 

pesquisa em melhoramento de pastagens no Brasil e forneceu bons resultados, 

tendo excelente crescimento e forragem tenra. Os autores ainda fazem referência 

aos colmos floríferos, folhas abundantes e a resistência ao pisoteio, fogo e seca, 

sendo apreciada pelos animais enquanto nova. Das observações de campo feitas 

neste trabalho, pode se confirmar a resistência da planta e o seu vigor, sobretudo 

em campos de restingas. 

Cordeiro (2005) ao investigar a composição e distribuição de espécies em 

perfis ortogonais à linha de costa no litoral do Rio de Janeiro verificou a 

predominância de P. maritimum em relação às demais espécies identificadas. O 

mesmo autor afere também o aumento gradativo de sua cobertura, em comparação 

com as demais plantas de restinga da região, conforme se afasta em relação ao 

mar. 

 

 

3.1.3 Phaseolus panduratus Mart. 

 

CLASSIFICAÇÃO TAXONÔMICA – ORÓ 
 

Família: Leguminosae (Fabaceae) – George Bentham [Benth.]       
   SubFamília: Papilionaceae 
      Tribo: Phaseoleae            
         Gênero: Phaseolus L.             
            Seção: Macroptilium                
               Espécie: Phaseolus panduratus Mart. 
Fonte: Flora Brasiliensis (1859) 

 

 
A espécie Phaseolus panduratus, vulgarmente denominado de oró (Figura 

3.4), é uma planta leguminosa típica da América do Sul, perene e encontrada em 

regiões de Caatinga, Mata Atlântica, dunas e restinga.  
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Figura 3.4  Phaseolus panduratus 

 
Inclusa na seção taxonômica Macroptilium, a qual é representada por plantas 

herbáceas eretas ou prostrada, volúvel ou não e com crescimento muito variável. 

Esta família de vegetais tem o Brasil como um dos centros de origem, o que resulta 

em diversas espécies endêmicas das regiões centrais, norte e nordeste. Por sua 

vez, o gênero Phaseolus consta de aproximadamente 180 espécies, em geral 

polimorfas, distribuídas nas zonas quentes de ambos os hemisférios, porém com 

predominância manifesta na América (Burkart, 1952).  

Num estudo comparativo, analisando as características fisiológicas da 

espécie nas estações seca e chuvosa no litoral do estado do Rio Grande do Norte, 

Costa et al. (2007) verificaram uma notável mudança na quantidade de reserva de 

amido. Os autores enfatizam que no período de chuvas a espécie apresentou 

elevadas reservas de amido nos raios de floema e xilema, o que não foi observado 

nos espécimes coletados durante a estação da seca, onde as poucas reservas de 

amido estavam presentes apenas nas células parenquimáticas do córtex. Desta 

forma, as reservas energéticas verificadas durante o período chuvoso parecem 

preparar a espécie para o estresse hídrico e a privação de alimento encontrado na 

estação seca, permitindo assim a sobrevivência da planta em condições adversas. 

O oró possui outras diversas adaptações que lhe permitem desenvolver-se 

em condições ambientais estressantes. Dentre elas verifica-se uma grande 

quantidade de tricomas tectores, distribuídos nos caules e nas folhas, servindo como 

uma barreira mecânica contra temperaturas extremas, alta intensidade luminosa e 

perda excessiva de água (Werker, 2000). Além disso, a presença de tricomas 

glandulares que juntamente com os tectores protegem a planta contra herbivorismo 

(Glória & Guerreiro, 2003). 
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3.2 METODOLOGIA 

 

 

Com o intuito de expor novas metodologias úteis ao processo de vegetação 

de dunas foi testada no presente trabalho a técnica de reprodução vegetativa de 

espécies de dunas. A qual se fez através da fragmentação de rizomas e estolões, 

não havendo a necessidade de cultivar determinada espécie para depois realizar o 

plantio nas dunas. Através desse método um único indivíduo pode originar diversos 

clones e dependendo de seu desenvolvimento ocupar rapidamente áreas 

completamente desvegetadas. 

A partir de uma análise prévia da composição de espécies vegetais presentes 

no entorno do Parque Eólico de Beberibe (Figura 3.5), que está inserido num campo 

de dunas móveis, foram avaliadas quais eram as espécies mais abundantes em sua 

redondeza, pois seriam necessárias áreas de coleta das espécies sem comprometer 

a integridade do local. Além disto, as espécies utilizadas deveriam possuir 

crescimento horizontal, adaptação esta bastante comum em plantas pioneiras.  

 

 

Figura 3.5  Vista do Parque Eólico Praia das Fontes em Beberibe 
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3.2.1 Montagem do Experimento 

 

 

No dia 05 de abril de 2009 foi iniciado no município de Beberibe, litoral leste 

do Ceará, a montagem do experimento para ser realizado o teste de sobrevivência e 

crescimento das 3 espécies de plantas das dunas.  

Para isto foi delimitada uma área de 36 m² dividida em 12 parcelas de 1X3 

metros, aonde foram transplantados 6 ramos vegetativos de uma determinada planta 

em cada parcela, obtendo-se um espaçamento de 0,5 metros entre cada amostra e 

intercalando as diferentes espécies nas parcelas seguintes. Desta forma totalizaram-

se 72 amostras, sendo 24 de cada uma das plantas, divididas em 4 parcelas (Figura 

3.6).  

As plantas colhidas na área adjacente ao experimento foram padronizadas 

antes de serem transplantadas. De acordo com Cordazzo & Davy (1999) melhores 

resultados para o crescimento de novos ramos são obtidos em fragmentos 

vegetativos com 3 ou mais nós, sendo assumido este padrão para o presente 

trabalho. Assim, como pode visualizado na Figura 3.5, tanto a I. pes-caprae quanto o 

P. maritimum foram seccionados a cada 3 nós, já o P. panduratus por ser mais frágil 

ao manuseio foi seccionado a cada 5 nós.  
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Figura 3.6 Seqüência de atividades realizadas para montagem do 

experimento 
 

Com base nas publicações The State of Queensland (2003) que compilam 

num manual sobre vegetação e manejo de dunas da Austrália, foram obtidas 

informações sobre o acondicionamento das plantas, épocas para a realização do 

plantio, modos de fertilização, resultados esperados entre outros, os quais serviram 

de parâmetro para a realização do presente trabalho. Como consta em tal 
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publicação, a melhor época para ser feito o plantio em dunas é sempre após início 

do período de chuvas, pois nesta época o lençol freático está mais próximo à 

superfície. Por este fato, optou-se pelo mês de abril para iniciar o experimento. 

 

3.2.2 Controle 

 

 

Após ter concluído o plantio em 05/04/09 foram efetuadas, a cada três 

semanas, atividades de controle sobre o experimento. Durante essa etapa, na qual 

foi observada a sobrevivência e desenvolvimento das plantas, realizou-se também a 

fertilização em covas com o uso de composto orgânico (Figura 3.7). 

 

 
Figura 3.7 Fertilização das parcelas durante o controle do 

experimento 
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A fertilização realizada durante o primeiro controle cobriu apenas uma das 

quatro parcelas em que estava cada uma das espécies, sendo o mesmo 

procedimento realizado no segundo e terceiro controles.  

Após doze semanas do plantio, no quarto controle, havia três das quatro 

parcelas de cada espécie fertilizadas com 21, 42 e 63 dias, restando apenas uma 

parcela não fertilizada, a qual foi denominada de “natural”. Neste quarto controle, 

que ocorreu no dia 27/06/2009, todas as plantas sobreviventes foram colhidas e 

levadas para o laboratório, onde foram secas e pesadas. 

Através do método de fertilização utilizado pode-se obter a resposta, em 

tempo, de cada espécie em relação ao adubo, assim como a comparação da taxa de 

sobrevivência entre as parcelas de uma mesma espécie, pois cada parcela recebeu 

um manejo diferente. 

Cabe ressaltar que em nenhum momento do experimento foi utilizada 

irrigação sobre as plantas aqui analisadas. Em relação a esse parâmetro observa-se 

que o regime de chuvas foi normal no período de influencia ao experimento. De 

acordo com a Figura 3.8, que demonstra a distribuição de chuvas (INMET) para 

Fortaleza, verificam-se taxas de precipitação elevadas durante os meses de março e 

abril, estando estas acima da média histórica para o período. Pelo fato das dunas 

apresentarem grande porosidade, provavelmente o aumento das chuvas não 

comprometeram tanto desenvolvimento das plantas. 

 

 
 
Figura 3.8 Precipitação mensal registrada para Fortaleza em 2009 
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3.3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

As espécies analisadas apresentaram, de forma geral, um resultado 

satisfatório em relação à técnica de plantio utilizada, já que de acordo com Yozzo et 

al. (2003), em ambientes de dunas, um percentual acima de 50% de sobrevivência 

nos estágios iniciais de um plantio é considerado exemplar. Ou seja, a técnica 

empregada propiciou que as espécies transplantadas retomassem seu crescimento. 

Conforme a Figura 3.9 pode-se observar que as taxas de sobrevivência de 

todas as espécies ao final do experimento alcançaram índices acima de 60%.  
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Figura 3.9  Percentual de sobrevivência das 3 espécies de plantas das dunas 

durante o experimento realizado em Beberibe – CE, sendo de três 
semanas o intervalo entre cada controle. 

 
Com 100% de sobrevivência obtida em todos os controles o Paspalum 

maritimum, popularmente chamado de Capim-gengibre, mostrou-se altamente capaz 

para ser utilizado em projetos de vegetação de dunas, principalmente em áreas de 

elevado aporte de areia devido ao seu rápido desenvolvimento.  

O Phaseolus panduratus, de nome vulgar oró, também apresentou uma alta 

taxa de sobrevivência (83,3%). Embora seu desenvolvimento seja lento, a espécie é 

altamente resistente ao estresse ambiental. De acordo com a seqüência de 

controles realizados no experimento, observa-se que sua mortalidade ao longo do 

tempo aumentou gradativamente.  
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Já a Ipomoea pes-caprae, também chamada de salsa-da-praia, foi a espécie 

com menor taxa de sobrevivência (66,7%), contrariando um pouco as expectativas 

apontadas pela literatura que a tinham com uma planta largamente utilizada na 

contenção de dunas. Durante a realização dos controles verificou-se que algumas 

mudas plantadas tiveram sua porção subaérea ressecada gerando o 

desaparecimento das folhas e num segundo momento houve a brotação de outro 

ramo. O que pode ser observado na Figura 3.9, em que a taxa de sobrevivência 

calculada era de 50% no terceiro controle passando a 66,7% ao final do 

experimento. 

Em relação à comparação intra-específica, de acordo com o manejo utilizado 

em cada uma das parcelas, os resultados foram bem contrastantes. As fotos 

(Figuras 3.10, 3.11 e 3.12) tiradas em laboratório antes da secagem das plantas 

demonstram a diferença no crescimento das réplicas dentro de cada tratamento e 

em manejos distintos.  

Nota-se nas fotos do capim-gengibre (Figura 3.10) que os exemplares 

fertilizados tiveram um ganho considerável em relação aos não fertilizados, o mesmo 

ocorreu com os exemplares de oró (Figura 3.11). Esse comportamento não foi 

observado nas réplicas de salsa-da-praia, plantadas neste experimento, pois 

conforme a Figura 3.12 pode-se observar que os exemplares que tiveram um 

tratamento natural (não fertilizadas) apresentaram desenvolvimento similar ou 

superior aos exemplares que foram fertilizados durante as etapas de controle. 
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Figura 3.10 Exemplares de P. maritimum. Foto superior (fertilizada no segundo 

controle) e foto inferior (não fertilizada) 
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Figura 3.11 Exemplares de P. panduratus. Foto superior (fertilizada no primeiro 

controle) e foto inferior (não fertilizada) 
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Figura 3.12  Exemplares de I. pes-caprae. Foto superior (fertilizada no primeiro 

controle) e foto inferior (não fertilizada) 

 
De modo geral, nem todas as réplicas (6) plantadas em uma mesma parcela 

apresentaram o mesmo desenvolvimento, provavelmente isto se deve ao 

comportamento oportunista de alguns vegetais que têm seu crescimento favorecido 

em detrimento de outras. 

De acordo com a Figura 3.13 que ilustra separadamente a biomassa seca 

total de cada espécie dentro de cada tratamento, nota-se primeiramente que a I. 

pes-caprae não respondeu positivamente a fertilização empregada, já que os 

maiores valores de peso seco foram obtidos pelas réplicas plantadas na parcela 

“natural” (não fertilizada), a qual totalizou uma biomassa média de 6,5 gramas contra 
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a média de 4,6 gramas obtidas na parcela “F1C”, a qual tem essa denominação por 

ter sido fertilizada durante o primeiro controle. As lacunas presentes na mesma 

figura representam as réplicas de amostras (tanto da salsa-da-praia quanto do oró) 

que morreram em cada parcela. 

 

 
Figura 3.13 Biomassa seca pesada de cada exemplar das plantas das dunas 

após o término do experimento. 
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Ao contrario da I. pes-caprae, o P.maritimum apresentou uma resposta 

altamente positiva em relação à fertilização de suas parcelas. Nota-se na Figura 

3.13 que as réplicas fertilizadas no primeiro controle (F1C), exceto P1, obtiveram 

biomassa total até sete vezes maior que as amostras das demais parcelas. Houve 

um incremento de biomassa muito pequeno em relação às parcelas fertilizadas no 

segundo e terceiro controles (F2C e F3C) em relação à parcela “natural” ou não 

fertilizada, possivelmente o tempo de resposta das plantas referente à fertilização 

seja ligeiramente superior a 40 dias.  . 

Já a comparação intra-especifica das amostras de P. panduratus dentro das 

diferentes parcelas (Figura 3.13) demonstrou comportamento similar ao capim-

gengibre, em que as amostras fertilizadas nos controles iniciais obtiveram um maior 

incremento de biomassa. No entanto esta variação foi inferior a verificada para P. 

maritimum. 

Dentre as espécies aqui analisadas a única que apresentou um crescimento 

acima do espaçamento entre cada exemplar utilizado no experimento (0,5 m²) após 

os 3 meses de duração foi o capim-gengibre, principalmente nas amostras da 

parcela fertilizada durante o primeiro controle (F1C). Devido a essa verificação, 

depois de colhidas as amostras desta parcela foram medidos os prolongamentos 

dos rizomas e também contados o número de novas hastes desenvolvidas de cada 

amostras, exceto a réplica P1 por não apresentar crescimento. 

Com base nas medidas realizadas totalizou-se um número médio de 9,8 

novas hastes/amostra, e o prolongamento máximo dos rizomas, fazendo a média 

das cinco réplicas que apresentaram crescimento horizontal, na parcela F1C foi de 

2,5 metros. A Figura 3.14 ilustra o desenvolvimento de inúmeros rizomas de uma 

mesma réplica de Paspalum maritimum  da parcela fertilizada durante o primeiro 

controle. 
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Figura 3.14 Exemplar de Paspalum maritimum, observa-se o elevado 

desenvolvimento de seus rizomas 

 
A partir deste dado verifica-se que a ocupação do substrato por essa espécie 

de gramínea foi 5 vezes maior ao espaço delimitado no plantio. Calculando-se esse 

desenvolvimento em razão ao número de dias em que se realizou o experimento 

obteve-se um crescimento médio das amostras de 3,03 cm/dia para este tratamento.  

Conforme a seqüência de fotos na Figura 3.15 observa-se o crescimento de 

uma nova haste, que se bifurca a cada nó do rizoma, e também o crescimento das 

raízes secundárias. 
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Figura 3.15 Seqüência de desenvolvimento de rizomas e raízes secundárias de 

Paspalum maritimum 
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3.4 CONCLUSÕES 

 

 

Primeiramente destaca-se o êxito do experimento  em testar o método de 

revegetação através da fragmentação de rizomas e estolões em plantas pioneiras de 

dunas do nordeste brasileiro. 

De acordo com os resultados pode-se aferir que dentre as plantas de dunas 

estudadas a espécie da família Poaceae, que representam as gramíneas, é a mais 

indicada para projetos de urgência de fixação das dunas. O que se deve ao seu fácil 

manuseio e rápido desenvolvimento em ambientes de elevado estresse ambiental, 

como foi verificado no presente estudo da espécie Paspalum maritimum. Outros 

gêneros da família Poaceae, como o Panicum  e o Sporobolus que são comumente 

presentes nas dunas, também podem ser utilizados com o mesmo objetivo,  

Já em locais onde o aporte de areia for baixo ou moderado, ou seja, em 

situações em que haja tempo suficiente para espécies de desenvolvimento lento 

perpetuar frente ao soterramento pela areia, outras espécies, provavelmente, podem 

ser utilizadas com êxito. Tal caso ocorre com o oró (Phaseolus panduratus) planta 

leguminosa da família Fabaceae, que de acordo com as observações de campo é 

capaz de tolerar a principal adversidade verificada para o nordeste do Brasil, a 

carência e a irregularidade de chuvas.  

No que se refere ao comportamento da I. pes-caprae seu principal atributo foi 

a capacidade de retomar seu desenvolvimento após episódios de estresse, como a 

falta ou o excesso de chuva e também ao soterramento por areia. Porém a espécie 

utilizada individualmente, provavelmente não seja a mais indicada para projetos de 

contenção das dunas, já que sua mortalidade é relativamente alta quando não 

alcançada suas condições ambientais favoráveis.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

De modo geral foi presenciado que o litoral da região metropolitana de 

Fortaleza apresenta um elevado desenvolvimento e alta taxa de crescimento 

populacional, o que vem a interferir de diversas formas a manutenção dos 

ecossistemas costeiros.  

Em relação a atividade decorrente da instalação dos aerogeradores nas 

dunas verificou-se que esta possui pontualmente uma potenciabilidade de impacto 

ambiental baixa conforme foi analisado neste trabalho. No entanto se fossem 

viabilizados todos os empreendimentos conforme foi especulado, nos últimos anos, 

pela Secretária de Infra-estrutura do Estado teríamos quase a totalidade das dunas 

móveis ocupadas por parques eólicos. Felizmente, este panorama parece ter 

mudado e haverá um limite de usinas eólicas nas dunas.  

Foi visto que a dinâmica das dunas está primeiramente associada ao aporte 

de sedimentos carreados pela corrente litorânea longitudinal, a qual apresenta 

caráter uni – modal e desta forma os sedimentos são depositados a barlamar (lado 

voltado para o leste) das inflexões da linha de costa, como ocorre nos pontais do 

Iguape, Pecém e Paracuru. Esse montante de areia não consegue ser fixado pela 

vegetação, ausente na maioria dos casos, nas imediações da praia devido a grande 

aridez provocada pelo longo período de estiagem e à abrasão dos ventos fortes 

característicos da região. Isto é evidenciado pelas reduzidas formas de dunas 

frontais desenvolvidas. Assim, após percorrer o ambiente praial este estoque 

sedimentar é transportado em direção ao continente passando por uma extensa 

(±500 m) planície de deflação eólica até formar as primeiras dunas. Após ser 

armazenado um grande volume de areia, estes depósitos assumem a forma de 

campos de dunas transgressivas que atingem até 6 km continente adentro.  

Embora os campos de dunas sejam abundantes em praticamente toda 

extensão da costa, há uma visível necessidade de gerenciamento voltado ao uso e 

ocupação das dunas, já que a perspectiva atual é que ocorra, cada vez mais, a 

intensificação de usos (turismo, urbanização, demanda de recursos etc.) do 

ambiente costeiro. 
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APÊNDICES 
 

 

APÊNDICE A – CATEGORIAS E PARÂMETROS DO INDICE DE 

VULNERABILIDADE DAS DUNAS 

 

 

                                                                                                                                                                                                                          
CATEGORIA A: LOCALIZAÇÃO E MORFOLOGIA DAS DUNAS 

Pontuação Parâmetros 
0 1 2 3 4 

1. Área do campo de dunas 
(km²) 

= 30 = 25 = 20 = 15 < 15 

2. Comprimento do campo 
de dunas (km) 

= 50 = 30 = 15 = 10 < 10 

3. Largura máxima do 
campo de dunas (km) 

= 10 = 5 = 3 = 1 < 1 

4. Relação entre área de 
dunas fixas/dunas móveis 

= 1 = 0,75 = 0,5 = 0,25 < 0,25 

5. Presença de lagoas 
interdunares 

alta  moderada  baixa 

6. Pluviosidade média (mm) 
[1982-2009] 

= 1500 = 1400 = 1300 = 1200 < 1200 

7. Ângulo de incidência do 
vento leste em relação à 
linha de costa 

onshore  alongshore  offshore 

ESCORE TOTAL 28/ Percentagem 
Paracuru (4+ 4+ 1+ 4+ 0+ 1+ 1) = 15/ 54% 
São Gonçalo (1+ 2+ 1+ 0+ 2+ 4+ 2) = 12/ 43% 
Caucaia (3+ 2+ 2+ 3+ 2+ 1+ 2) = 15/ 54% 
Aquiraz (0+ 2+ 2+ 0+ 2+ 0+ 2) = 8/ 29% 
Cascavel (4+ 4+ 4+ 4+ 2+ 3+ 1) = 22/ 79% 
Beberibe (0+ 1+ 3+ 4+ 0+ 3+ 1) = 12/ 43% 
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CATEGORIA B: CONDIÇÕES DA PRAIA 

Pontuação Parâmetros 
0 1 2 3 4 

1. Extensão da faixa de 
praia (km) 

= 35 = 30 = 25 = 20 < 20 

2. Balanço sedimentar  Positivo  Equilíbrio  Negativo 
3. Largura média do 
pós-praia na preamar de 
sizígia (m) 

= 75 = 50 = 35 = 25 < 25 

4. Tamanho médio do 
grão no estirâncio (phi)  = 3 = 

2,5 
= 2 = 

1,5 
< 1,5 

5. Ocorrência de 
beachrocks baixa/ausente   moderada  elevada 

6. Altura máxima de 
onda na quebra (m) 

< 0,5 = 
0,5 

= 1 = 
1,5 

= 2 

7. Dimensões dos 
pontais rochosos 

grande  média   pequena/ausente 

ESCORE TOTAL 28/ Percentagem 
Paracuru (4+ 4+ 3+ 2+ 4+ 4+ 0) = 20/ 71% 
São Gonçalo (4+ 0+ 1+ 1+ 4+ 4+ 2) = 16/ 57% 
Caucaia (0+ 4+ 4+ 3+ 2+ 3+ 4) = 20/ 71% 
Aquiraz (1+ 2+ 2+ 3+ 0+ 2+ 4) = 14/ 50% 
Cascavel (4+ 4+ 3+ 1+ 4+ 1+ 4) = 21/ 75% 
Beberibe (0+ 2+ 1+ 2+ 0+ 1+ 4) = 10/ 36% 
 
 
 

CATEGORIA C: CARACTERÍSTICAS DA PLANÍCIE COSTEIRA ADJACENTE 
Pontuação Parâmetros 

0 1 2 3 4 
1. Área da planície de 
deflação (km²) 

= 25 = 20 = 15 = 10 < 10 

2. Área da planície fluvio-
marinha (km²) 

< 2,5 = 2,5 = 5 = 10 = 20 

3. Número de inlets/extensão 
da faixa de praia 

< 0,12 = 0,12 = 0,14 = 0,16 = 0,18 

4. Extensão de falésias ao 
longo da praia (km) 

< 2 = 2 = 5 = 10 = 20 

5. Ocorrência de dunas 
frontais ao longo da praia 

elevada  moderada  baixa ou 
ausente 

6. Sistema by pass de 
sedimentos  

grande  médio   pequeno 
ou 

ausente 
ESCORE TOTAL 24/ Percentagem 

Paracuru (2+ 1+ 2+ 1+ 2+ 0) = 8/ 33% 
São Gonçalo (3+ 0+ 0+ 1+ 0+ 2) = 6/ 25% 
Caucaia (3+ 3+ 0+ 2+ 2+ 4) = 14/ 58% 
Aquiraz (3+ 2+ 2+ 0+ 2+ 4) = 13/ 54% 
Cascavel (3+ 0+ 4+ 0+ 4+ 4) = 15/ 63% 
Beberibe (1+ 2+ 2+ 4+ 4+ 4) = 17/ 71% 
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CATEGORIA D: PRESSÃO DE USO SOBRE AS DUNAS 

Pontuação Parâmetros 
0 1 2 3 4 

1. Atrativos turísticos  poucos 
ou 

nenhum 

 alguns  muitos 

2. Acessos por veículos ao 
campo de dunas 

poucos 
ou 

nenhum 

 alguns  muitos 

3. Área adjacente para 
aqüicultura 

poucas 
ou  

nenhuma 

 algumas  muitas 

4. Área adjacente para a 
atividade agropecuária 

poucas 
ou 

nenhuma 

 algumas  muitas 

5. Número de usinas de energia 
eólica 

0 1 2 3 4 

6. Empreendimentos hoteleiros 
sobre campo de dunas 

poucos 
ou 

nenhum 

 alguns  muitos 

7. Núcleo de habitações 
adjacente as dunas 

poucos  alguns  muitos 

8. Área portuária adjacente ao 
campo de dunas 

ausente  pequena   grande  

9. Estágio de urbanização da 
orla marítima 

nenhum orla 
rústica  

horizontal mista vertical 

ESCORE TOTAL 36/ Percentagem 
Paracuru (2+ 0+ 0+ 4+ 1+ 2+ 2+ 2+ 2) = 15/ 42% 
São Gonçalo (2+ 2+ 0+ 2+ 3+ 4+ 4+ 4+ 2) = 23/ 64% 
Caucaia (4+ 4+ 0+ 2+ 0+ 2+ 4+ 0+ 3) = 19/ 53% 
Aquiraz (4+ 4+ 0+ 0+ 1+ 4+ 4+ 0+ 2) = 19/ 53% 
Cascavel (0+ 0+ 0+ 4+ 1+ 0+ 0+ 0+ 2) = 7/ 19% 
Beberibe (4+ 4+ 2+ 4+ 2+ 4+ 2+ 0+ 2) = 24/ 67% 
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CATEGORIA E: MEDIDAS DE PROTEÇÃO 

Pontuação Parâmetros 
0 1 2 3 4 

1. Vigilância e proteção nenhuma  algumas  muitas 
2. % da área com acesso restrito 0 < 10 = 10 = 25 = 50 
3. Estacionamento controlado nenhum  alguns  todos 
4. Tráfego nas dunas controlado nenhum  alguns  todos 
5. Trilhas gerenciadas nenhuma  algumas  todas 
6. Armadilhas de areias poucas  algumas   muitas 
7. Vegetação em áreas móveis 
das dunas (fixação)  

poucas  algumas   muitas 

8. Placas informativas nenhuma  algumas  muitas 
9. Se houver erosão marinha – 
trabalho de proteção 

nenhum  algum  muitos 

10. Área proteção pela legislação 
(APA’s) 

nenhuma  algumas  muitas 

ESCORE TOTAL 40/ Percentagem 
Paracuru (4+ 4+ 2+ 2+ 4+ 0+ 2+ 2+ 0+ 2) = 22/ 55% 
São Gonçalo (2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 0+ 2+ 4+ 2) = 18/ 45% 
Caucaia (4+ 3+ 2+ 2+ 2+ 0+ 0+ 2+ 2+ 4) = 21/ 52,5% 
Aquiraz (0+ 1+ 2+ 0+ 2+ 0+ 2+ 2+ 4+ 0) = 13/ 32,5% 
Cascavel (2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 0+ 0+ 2+ 2+ 2) = 16/ 40% 
Beberibe (0+ 2+ 2+ 0+ 2+ 0+ 0+ 2+ 4+ 2)= 14/ 35% 
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APÊNDICE B QUESTIONÁRIO ENERGIA EÓLICA 

 

 

PERFIL DO ENTREVISTADO 
Nome:______________________________________________________________
___  Data ___/___/___. 
1. Localidade: _____________________________  2. Município:  
 
3. Escolaridade: 
1. Sem escolaridade 4. Ensino Médio Completo 7. Ensino Superior 

Incompleto 
2. Ensino Fund. 
Completo 

5. Ensino Médio 
Incompleto 

8. Pós-graduação 

3. Ensino Fund. 
Incompleto          

6. Ensino Superior 
Completo 

 

 
4. Faixa etária: 
1. Até 25 anos         4. De 46 a 55 anos  
2. De 25 a 35 anos 5. 56 anos ou mais  
3. De 36 a 45 anos            
 
5. Há quanto tempo reside na comunidade?  
1. Até 05 anos         4. De 26 a 40 anos  
2. De 05 a 10 anos 5. Acima de 40 anos  
3. De 11 a 25 anos            
 

6. Profissão:  

 

O ENTREVISTADO E O PARQUE EÓLICO 
 
7. Na opinião do Sr. a presença do parque eólico trouxe benefícios para 
comunidade? 
1. Sim      2. Não     
7.1 Se sim, quais foram?  
 
7.2 Se não, por quê?  
 
8. Na opinião do Sr. o parque é atrativo para o turismo na região? 
1. Sim   2. Não 
 
9. O Sr. teria interesse de visitar o parque? 
1. Sim   2. Não 
 
10. A alteração visual da paisagem causada pela construção do parque eólico 
incomoda o Sr.? 
1. Sim      2. Não 
10.1 Se sim, como isso te incomoda?  
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11. O Sr. percebeu alguma alteração no campo de dunas após a construção do 
parque eólico? 
1. Sim      2. Não     
 
11.1 Se sim, quais?  
 
11.2 Na opinião do Sr. qual o grau de impacto do parque sobre o campo de dunas? 
1. Muito Alto    2. Alto    3. Médio    4. Baixo   5. Muito Baixo 
 
12. É de seu conhecimento algum relato de acidente com aves na área do parque 
eólico? 
1. Sim      2. Não     

 
13. O Sr. fazia algum tipo de uso da área hoje ocupada pelo parque? 
1. Sim   2. Não 
 
13.1 Se sim, qual uso?  
 
 
14. Houveram transtornos devido ao transporte de materiais durante a implantação 
dos aerogeradores nas vias de acesso ao parque? 
1. Sim   2. Não    
 
15. O Sr. percebeu algum tipo de interferência em aparelhos de radio/televisão 
desde o início das atividades dos aerogeradores? 
1. Sim    2. Não     
15.1 Se sim, com que freqüência essa interferência ocorre? 
1. Sempre 2. Às vezes 3. Muito pouco 4. Raramente 
 
16. O ruído proveniente das hélices do aerogerador causa algum desconforto ao 
Sr.? 
1. Sim    2. Não     
 
16.1 Se sim, quais são os principais desconfortos? 

 


