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RESUMO 
 

O estado do Rio Grande do Norte (RN) estimulado pelo Governo Federal, através da 
sua política de diversificação da matriz energética, investe na implantação de 
parques de energia eólica, criando novas dinâmicas econômicas e de ocupação em 
seus municípios. O objetivo desse trabalho é demonstrar, a partir da observação da 
relação entre o discurso de energia limpa e as condições de vulnerabilidade com as 
quais nos deparamos, os impactos socioambientais nas comunidades do entorno 
dos parques eólicos no estado do Rio Grande do Norte. Do ponto de vista 
metodológico, esse estudo é qualitativo e interdisciplinar. Contou com um estudo 
bibliográfico e documental e com a coleta de dados a partir de grupos focais e 
entrevistas. Para a análise foi empregada a técnica de triangulação de métodos. Os 
resultados e discussão (i) colocam em debate a compreensão da energia eólica 
como “limpa”, “verde” ou “amiga do ambiente”; (ii) apresentam a alteração das 
realidades social, econômica e ambiental locais, com interação, mas também com 
potencial conflito e tensão entre os principais atores sociais envolvidos nesta nova 
dinâmica de produção energética; (iii) apontam que os parques eólicos não são 
totalmente desprovidos de impactos socioambientais e expõem a população à 
vulnerabilidade socioambiental;(iv) afirmam a urgência de se pensar uma gestão 
compartilhada, com maior transparência e participação dos grupos afetados, 
(v)indicam a relevância da efetivação de instrumentos de regulação, financiamento e 
licenciamento mais comprometidos com critérios de justiça socioambiental. 
 
PAVAVRASCHAVES: Energia Eólica. Estudos Urbanos e Regionais. Impactos 
Socioambientais. Vulnerabilidades Socioambientais. 
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SUMMARY 
 
The state of Rio Grande do Norte (RN) stimulated by the Federal Government, 
through the diversification of the energy matrix of policy, investing in the deployment 
of wind power parks, creating new economic and employment dynamics in their 
municipalities. The aim of this study is to demonstrate, from the observation of the 
relationship between clean energy speech and vulnerable conditions with which we 
meet the social and environmental impacts in communities surrounding wind farms in 
the state of Rio Grande do Norte. From a methodological point of view, this study is 
qualitative and interdisciplinary. He attended a bibliographical and documentary 
study and data collection from focus groups and interviews. For the analysis was 
used triangulation technique methods. The results and discussion (i) put in 
discussion the understanding of wind power as "clean", "green" or "environmentally 
friendly"; (Ii) present the changing social realities, economic and environmental sites 
with interaction, but also with potential conflict and tension between the main actors 
involved in this new dynamics of energy production; (Iii) point out that wind farms are 
not entirely without environmental impacts and expose the population to social and 
environmental vulnerability; (iv) state the urgency of thinking shared management 
with greater transparency and participation of the affected groups, (v) indicate the 
importance of effective regulatory instruments, financing and licensing more 
committed to social and environmental justice criteria. 
 
 
KEYWORDS: Wind Power. Urban and Regional Studies. Social and Environmental 
Impacts. Social and Environmental Vulnerabilities. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

x 
 

 
 

LISTAS DE TABELAS 

 

Tabela 1 – Posição do PIB Per Capita dos municípios eólicos, RN 

(comparativo2010/2012)…………………………………………….……82 

Tabela 2 – IDHM dos municípios eólicos, RN………………………………….……82 

Tabela 3 – Situação de domicílio, urbano e rural, da população com mais de 10 

anos de idade, nos municípios eólicos, RN (2000-2010)……….…….83 

Tabela 4 – Taxa anual de crescimento anual da população, comparativo da taxa 

de urbanização (2000-2010)………………………...…………………...83 

Tabela 5 – Quantidade de famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família/ 

2015 e valores totais repassados…………………………….…...….....84 

Tabela 6 – Total de famílias cadastradas no Programa Bolsa Família – Município 

de João Câmara – nov/2015……………………………………..………85 

Tabela 7 – Quantitativo de famílias cadastradas no Programa Bolsa Família, por 

tipo de benefícios – Município de João Câmara – jan/2016………….85 

Tabela 8 – Renda, pobreza e igualdade, nos municípios eólicos – RN…………..86 

Tabela 9 – Habitação nos municípios eólicos da população urbana– RN……….86 

Tabela 10 – Posição na ocupação e categoria do emprego no trabalho principal X 

Ano………………………………………………………………………….90 

Tabela 11 – Saldo de empregos – 2007-2013 (total) comparado com variação 

absoluta de 2014-2015……………………………………………………91 

Tabela 12 – Vulnerabilidade Social nos municípios eólicos nos anos 2000 e 

2010…………………………………………………………………………93 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 – Questões norteadoras dos grupos focais……………………………..23 

Quadro 2 – Perfil dos grupos focais e dos entrevistados……………………….…24 

Quadro 3 – Território Eólico do RN por Município, consórcio/grupo 

detentor/nacionalidade do total do território eólico seja em operação, 

construção e/ou contratados até  dezembro de 2015…………………78 

Quadro 4 – Impactos socioambientais e suas dimensões, observados no 



 

xi 
 

 

 

Quadro 5 –  

município de João Câmara e demais municípios visitados no trabalho 

de campo…………………………………………………………………...96 

Vulnerabilidades e Conflitos…………………………………………….126 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Matriz Energética Mundial (comparativo entre 2010 e previsão para 

2030)………………………………………………………………………..38 

Figura 2 – Localização das fontes renováveis contratadas no horizonte de 2014 a 

2018…………………………………………………………………………63 

Figura 3 – Acréscimo de capacidade instalada de eólica, PCH, biomassa e solar 

por regiões brasileiras…………………………………………………….65 

Figura 4 – Evolução da capacidade instalada por fonte de geração……………..66 

Figura 5 – Matriz de produção de energia elétrica no Brasil………………………68 

Figura 6 – Parques instalados e parques em construção no RN – julho de 

2015…………………………………………………………………………75 

Figura 7 – Parques instalados e parques em construção no RN – novembro de 

2015…………………………………………………………………………75 

Figura 8 – Energia Eólica no RN……………………………………………………..77 

Figura 9 – Paisagem de propriedade rural em João Câmara, com parque eólico 

ao fundo e o convívio de animais e lixo...............................................87 

Figura 10 – Paisagem de propriedade rural em João Câmara, com parque eólico 

ao fundo e o convívio de animais e lixo…………………………………88 

Figura 11 – Entrada da Associação Oiticica, em João Câmara, torres de eólica, 

casas e o lixo……………………………………………………………....88 

Figura 12 – Localidade de Canto Amaro, município de Guamaré………………..106 

Figura 13 – Associação Oiticica, município de João Câmara……………………..106 

Figura 14 – Associação Oiticica, município de João Câmara……………………107 

Figura 15 – Associação Ouro Verde, em João Câmara, postes sem 

iluminação.........................................................................................111 

Figura 16 – Associação Ouro Verde, em João Câmara, propriedade com postes 

sem iluminação………………………………………………………….111 



 

xii 
 

Figura 17 – Posto de Saúde de Queimadas, em João Câmara, com equipamentos 

novos, doados pela CPFL………………………………………………113 

Figura 18 – Sala de atendimento do Posto de Saúde de Queimadas, município de 

João Câmara, com equipamentos novos……………………………113 

Figura 19 – Dunas onde foi instalado o Parque Alegria II localizado em 

Guamaré………………………………………………………………….115 

Figura 20 – Parque eólico Alegria II, localizado em Guamaré...………………….115 

Figura 21 –  Abraço da população de Galinhos às Dunas…………………………117 

Figura 22 – Reserva Legal, na Ponta do Tubarão, no município de Macau, 

RN………………………………..………………………………………..118 

Figura 23 – RN 221 em desenho original/2012…………………………………….120 

Figura 24 – Alteração da RN 221, com trecho original fechado/2015…..............120 

Figura 25 – RN 221, desenho atual com foto original sobreposta/2015…………121 

Figura 26 – Parque Alegria, no município de Guamaré……………………………122 

Figura 27 – Complexo Santa Clara, município de Parazinho……........................123 

Figura 28 – Foto das Dunas do Capim, em Galos, mostrando as lagoas 

interdunares, onde foi construído o parque eólico…………..............138 

Figura 29 – Foto mostrando o estreitamento do pedaço de terra, em Galos…...138 

Figura 30 – Encontro do Grupo Focal Associação Ouro Verde - Município de João 

Câmara……………………………………………………………………152 

Figura 31 – Encontro do Grupo Focal Associação Oiticica - Município de João 

Câmara……………………………………………………………………153 

Figura 32 – Encontro do Grupo Focal Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Sustentável e Solidário………………………………………………….153 

Figura 33 – Encontro do Grupo Focal Sindicato dos Trabalhadores Rurais do 

Município de João Câmara……………………………………………..154 

Figura 34 – Encontro do Grupo Focal Associação dos Produtores Baixa do Novilho 

- Município de João Câmara…………………………………………....155 

 

  

 

 

 

 



 

xiii 
 

 

LISTA DE SIGLAS 

 

ABEEÓLICA – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENERGIA EÓLICA 

ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS 

AIDS – SÍNDROME DA IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA 

ANEEL – AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA  

ANP – AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO 

APA – ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

APP – AREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE  

BNDES – BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

BWEC – BRASIL WIND ENERGY CONFERENCE  

CAGED – CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS  

CCEE – CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  

CEPEL – CENTRO DE PESQUISA DE ENERGIA ELÉTRICA  

CERNE – CENTRO DE ESTRATÉGIAS EM RECURSOS NATURAIS & ENERGIA  

CF – CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

CHESF – COMPANHIA HIDRELÉTRICA DE SÃO FRANCISCO  

CMMA – COMISSÃO MUNDIAL SOBRE O MEIO AMBIENTE E 

DESENVOLVIMENTO 

CNUMAD – CONFERÊNCIA RIO 92 

CO2 – DIÓXIDO DE CARBONO  

CONAMA – CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE  

COP – CONFERÊNCIA DO CLIMA 

COPEL – COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA  

COSERN – COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE  

CPFL – COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ  

CRAS – CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CREAS – CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 

CRESESB – CENTRO DE REFERÊNCIA PARA A ENERGIA SOLAR E EÓLICA 

SÉRGIO DE SALVO BRITO 

DB(A) – DECIBÉIS PONDERADOS EM A 

DST – DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMITIDAS 



 

xiv 
 

EEE – ESTUDOS DE ZONEAMENTO ECOLÓFICO ECONÔMICO 

EIA– ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

EIS – ESTUDO DE IMPACTO SOCIAL 

ELETROBRAS – CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS  

EPE – EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA  

EWEA – EUROPEAN WIND ENERGY ASSOCIATION  

FBOMS – FORUM BRASILEIRO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL E 

MOVIMENTO SOCIAL 

FGV – FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS  

GEE – GASES DE EFEITO ESTUFA 

GF – GRUPO FOCAL 

GW – GIGAWATT (MEDIDA DE POTÊNCIA)  

GWEC – GLOBAL WIND ENERGY COUNCIL  

IBAMA – INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS 

RENOVÁVEIS 

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA  

ICMS – IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS  

IDHM – ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL 

IDEMA – INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE 

IFRN – INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

INCRA – INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA  

IPCC – INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE  

ISO – INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 

KM2 – QUILÔMETRO QUADRADO  

KW – QUILOWATT (MEDIDA DE POTÊNCIA)  

LEE – LEILÃO DE ENERGIA EXISTENTE  

LEN – LEILÃO DE ENERGIA NOVA  

LER – LEILÃO DE RESERVA  

LFA – LEILÃO DE FONTES ALTERNATIVAS  

LP – LICENÇA PRÉVIA  

LI – LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

LO – LICENÇA DE OPERAÇÃO 

MDL – MECANISMO DE DESENVOLVIMENTO LIMPO 

MMA – MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE  



 

xv 
 

MME – MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA  

MTE – MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO  

MW – MEGAWATT (MEDIDA DE POTÊNCIA)  

NCA – NÍVEL DE CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 

NEPA – NATIONAL ENVIRONMENTAL POLICY ACT 

OIEE – OFERTA INTERNA DE ENERGIA ELÉTRICA 

OMM – ORGANIZAÇÃO METEOROLÓGICA MUNDIAL 

ONG – ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL  

ONU – ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS  

PAA – PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS 

PCH – PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA  

PDE – PLANO DECENAL DE EXPANSÃO DE ENERGIA 

PDEE – PLANO DECENAL DE EXPANSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  

PETROBRAS – PETRÓLEO BRASILEIRO S/A  

PIB – PRODUTO INTERNO BRUTO 

PMB – PRODUTO MUNDIAL BRUTO 

PNAE – PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

PNCF – PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO 

PNMA – POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE 

PNRS – PROGRAMA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

PNUD – PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO  

PNUMA – PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O MEIO AMBIENTE 

PROEÓLICA – PROGRAMA EMERGENCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA  

PROINFA – PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS FONTES ALTERNATIVAS DE 

ENERGIA ELÉTRICA 

PRONAF – PROGRAMA NACIONAL DA AGRICULTURA FAMILIAR 

RAS – RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

RN – RIO GRANDE DO NORTE 

RIMA – RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

SEARA – SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E DE APOIO 

À REFORMA AGRÁRIA 

SEMA – SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 

SEPLAN – SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 

SIN – SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL  



 

xvi 
 

SISNAMA – SISTEMA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE 

SRA – SECRETARIA NACIONAL DE REORDENAMENTO AGRÁRIO 

TR – TERMO DE REFERÊNCIA 

UC – UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

UFRN – UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  

UHE – USINA HIDRELÉTRICA 

UTB – USINA TERMELÉTRICA A BIOMASSA  

UTE – USINA TERMELÉTRICA  

WEC – WORLD ENERGY COUNCIL  

WWEA – WORLD WIND ENERGY ASSOCIATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xvii 
 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO ...................................................................................................................... 1 

1 AS QUESTÕES AMBIENTAL E ENERGÉTICA: CONFLUÊNCIAS E CONFLITOS ........ 13 

1.1Energia e Desenvolvimento: Crise e alternativas ................................................................ 24 

1.2 Relação Energia, Impactos Socioambientais e Vulnerabilidades: Conflitos e 

discussões ....................................................................................................................................... 28 

2 POLÍTICA AMBIENTAL E ENERGIA NO BRASIL .......................................................... 33 

2.1 Gestão Ambiental Brasileira e seus reflexos sobre a regulação da exploração de 

energias ........................................................................................................................................... 38 

3 ENERGIA NO BRASIL: DOS MODELOS TRADICIONAIS AOS ALTERNATIVOS ......... 46 

3.1 A Energia Eólica no Brasil: breve caracterização evolutiva .............................................. 52 

4 ENERGIA EÓLICA: O CASO DO RIO GRANDE DO NORTE.......................................... 58 

4.1 O Território Eólico no Rio Grande do Norte......................................................................... 63 

5 IMPACTOS E  VULNERABILIDADES DECORRENTES DA ENERGIA EÓLICA ............ 79 

5.1 Impactos sociais e ambientais da energia eólica no Rio Grande do Norte .................... 80 

5.1.1 Impactos sociais ............................................................................................................... 83 

5.1.2 Impactos ambientais ........................................................................................................ 99 

5.2 Vulnerabilidades Socioambientais e Conflitos na área do Estudo de Caso ................. 110 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................... 126 

ANEXOS ........................................................................................................................... 136 

Anexo 01 – Fotos dos grupos focais ......................................................................................... 137 

Anexo 02 - Questionário enviado para as empresas responsáveis pelos parques eólicos.

 ......................................................................................................................................................... 141 

Anexo 03 – Roteiro Geral para as entrevistas semiestruturadas e não diretivas. ............. 142 

Anexo 04 – Roteiro de entrevistas específicas feitas aos representantes do IDEMA. ..... 144 

Anexo 05 – Roteiro de entrevista específica feita ao professor da Ufersa. ........................ 145 

Anexo 06 – Roteiro de entrevista específica feita ao representante da SEARA. .............. 146 

Anexo 07 – Roteiro de entrevista específica feita aos representantes das associações. 147 

Anexo 08 – Roteiro de entrevista específica feita aos representantes do CRAS. ............. 148 

Anexo 09 – Roteiro de entrevista específica feita as representantes do CREAS. ............ 149 

Anexo 10 – Roteiro de entrevista específica feita para o representante do INCRA. ......... 150 

Anexo 11 – Termo de consentimento livre e esclarecido ...................................................... 151 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................. 152 

 



 

1 
 

INTRODUÇÃO  

 

Durante praticamente toda a existência do homo sapiens na Terra, os seres 

humanos têm presente a ideia de que a natureza está a sua inteira disposição para 

satisfazer as suas necessidades e vontades. No princípio, a relação do homem com 

a natureza era de subsistência. Mas, com o passar do tempo, à medida que os 

humanos foram evoluindo, a sua forma de relacionamento com a natureza foi, de 

forma crescente, deixando de ser apenas de subsistência, o que produziu muitos 

danos à natureza, à biodiversidade, entre outros.  

Por séculos, não se questionou o limite do uso da natureza pelo homem. Foi, 

principalmente, a partir dos anos 1970 que se passou a questionar que a capacidade 

de suporte do planeta é limitada, que a utilização desenfreada e desordenada dos 

recursos naturais, sejam eles renováveis ou não renováveis, decorrente de um estilo 

de vida baseado no consumo e, a poluição, como consequência desse uso, podem 

causar danos irreversíveis ao meio ambiente. 

Difundia-se então, mundialmente, o debate ambiental sobre os limites dos 

recursos naturais, a crescente perda de diversidade biológica, a emissão dos gases 

do efeito estufa (GEE) e a necessidade de mudança no estilo de desenvolvimento 

dos países que deveriam priorizar modelos de caráter sustentável.  

A partir da ideia da finitude e, portanto, da limitação dos recursos naturais, a 

sociedade passa a discutir a degradação ambiental como uma ameaça à 

manutenção da vida na Terra.  

Esse debate é reforçado pela conjuntura da crise internacional de petróleo, na 

década de 1970, quando os Estados Unidos e alguns países da Europa, com a 

preocupação de segurança energética, a partir do alerta do perigo da dependência 

quase que exclusiva de uma única fonte de geração de energia, como o petróleo 

(fonte não renovável), passaram a discutir a necessidade da ampliação de fontes 

para a obtenção de energia elétrica, alternativas aos combustíveis fósseis, não 

renováveis. 

No entanto, mesmo com a tomada crescente de consciência do risco da 

escassez, da preocupação de ambientalistas e dos povos que têm seu modo de vida 

estreitamente vinculado à biodiversidade, da consciência da necessidade da 

ampliação de fontes renováveis para obtenção de energia, temos de ter presente 
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que o empenho no debate para a mudança no estilo de desenvolvimento dos países 

que deveriam priorizar modelos de caráter sustentável, deveu-se menos à 

consciência ambiental do que ao interesse econômico das grandes indústrias e do 

agronegócio, que compreenderam a degradação ambiental como uma ameaça 

concreta à própria reprodução do capital. 

No Brasil, na década de 1970, mesmo sendo mais incipiente o debate 

referente à preservação do meio ambiente, ou a preocupação com os recursos 

naturais, ou a preocupação com a diversificação da matriz energética, já éramos 

referência mundial, na produção de energia com fontes renováveis a partir da 

hidroeletricidade, em função da abundância de rios no país. Nas décadas seguintes, 

o Brasil tornou-se pioneiro na produção de biocombustíveis.  

Especificamente em relação ao debate ambiental que nos interessa nesse 

trabalho, a diversificação da matriz elétrica no Brasil passa a ser impulsionada muito 

mais pela crise do apagão em 2001, do que pela consciência ambiental energética. 

E no processo de diversificação da matriz energética brasileira, a energia eólica se 

apresenta como uma possibilidade de alternativa para complementar o sistema 

elétrico nacional, inserindo-se dentro do contexto mundial de incentivo às 

tecnologias de geração elétrica não dependente dos combustíveis fósseis, 

aproveitando o grande potencial natural de seus territórios para a produção de 

energia eólica e solar.  

Nesse sentido, observa-se um crescente debate, a partir dos anos 2000, no 

contexto da produção de energias alternativas no Brasil, através da ampliação de 

políticas de incentivo voltadas para a implantação de parques eólicos ao longo, 

principalmente, da sua costa litorânea, mas que rapidamente, numa década, 

também se insere num movimento de interiorização. 

Neste processo de expansão da produção eólica no Brasil, principalmente a 

partir do ano de 2009, destaca-se a região Nordeste e, particularmente, os estados 

do Rio Grande do Norte, do Ceará e da Bahia, seguidos pelo Piauí, que agregam, 

em seus territórios, em 2015, a maior representação dos parques eólicos existentes 

no país e também dos que foram objetos de leilão. 
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Diante desse contexto, especificamente no caso do Rio Grande do Norte 

(RN), objeto desta dissertação, aproveitando os incentivos do Governo Federal, a 

partir de 2002, com o lançamento do programa de incentivo a fontes de energia 

renováveis para ampliação de sua política de diversificação da matriz energética, a 

energia eólica apresenta-se como uma novidade. Constitui-se numa nova dinâmica 

produtiva, econômica e de ocupação dos territórios localizados tanto nas regiões 

litorâneas como do interior do Estado, mas também de transformação e impactos 

socioambientais nos territórios onde estão sendo implantadas usinas eólicas, 

conhecidas como "Parques Eólicos". 

É importante considerar que o RN é um dos estados brasileiros, que na última 

década, vem se destacando pelo volume de investimentos oriundos dessa cadeia 

produtiva, tanto de grupos nacionais como transnacionais, que alteram a realidade 

social, econômica e ambiental dos territórios onde são instalados os parques 

eólicos. A instalação desses empreendimentos de produção de energia eólica 

estabelece novas formas de relações sociais e de uso e ocupação territorial, 

impondo processos novos de interação, mas também de potencial conflito e tensão 

entre os diversos atores sociais envolvidos nesta nova dinâmica de produção 

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

destacam-se os seguintes: (i) as populações nativas e/ou tradicionais que 

comportam pescadores, posseiros, agricultores, assentados, quilombolas; (ii) as 

instituições estatais diretas e indiretas que operam no território e (iii) as corporações 

do capital estatal, privado nacional e transnacional que  são as responsáveis diretas 

pela implantação dos parques eólicos. 

Neste cenário de relações complexas que envolvem a expansão crescente do 

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

local, entender como se apresenta essa expansão eólica, na perspectiva local, no 

contexto específico do Rio Grande do Norte, justifica-se pela contribuição que a 

pesquisa poderá trazer para a compreensão das relações que envolvem a inserção 

dos parques eólicos em territórios, cuja dimensão dos impactos positivos e/ou 

negativos não são plenamente conhecidos. 
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Posto isso, a presente pesquisa pretende responder a seguinte 

problemática: Como o discurso de energia limpa e sustentável e as condições 

de vulnerabilidade confrontam-se, com a instalação dos parques eólicos? 

Tendo como orientação a problemática apresentada, o objetivo geral desta 

dissertação é analisar a relação entre o discurso de energia limpa e os impactos 

regionais, sociais e ambientais nos territórios eólicos no estado do Rio Grande do 

Norte e como interferem ou não sobre as condições de vulnerabilidade das 

populações que vivem nestas áreas. Assim, os objetivos específicos e as 

hipóteses que conduzem esse trabalho, são: 

 

Objetivos específicos 

(i) Identificar como se apresenta o discurso de energia limpa e 

sustentável. 

(ii) Caracterizar os impactos regionais, sociais e ambientais decorrentes 

da instalação e funcionamento de parques eólicos em geral, no Estado 

do Rio Grande do Norte. 

(iii) Realizar estudo de caso, no município de João Câmara, a fim de 

observar a relação entre os impactos da energia eólica com as 

situações de vulnerabilidade e de risco socioambiental. 

 

Hipóteses 

(i)  Apesar de ser considerada uma energia renovável e limpa, a 

instalação dos parques eólicos impacta os territórios locais social e 

ambientalmente;  

(ii)  A falta de clareza da complexidade do projeto dos empreendimentos, 

por parte dos órgãos públicos e organizações da sociedade civil, 

contribui para o desconhecimento dos impactos socioambientais na 

sua totalidade, prejudicando o potencial para o desenvolvimento local e 

territorial.  
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Em termos metodológicos, o presente estudo trata-se de uma pesquisa 

interdisciplinar, cuja natureza dá-se com base na abordagem metodológica 

qualitativa. A salientar que, a opção pela pesquisa qualitativa deu-se em função de 

possibilitar compreender, a partir do entendimento e percepção dos atores locais e 

de atores externos, as relações em torno da temática da energia eólica, cujos 

estudos ainda são recentes, com pouca apropriação desse fenômeno, que vem 

impondo novas dinâmicas nos territórios onde existem parques eólicos, compondo 

uma nova realidade. 

Nesse sentido, a escolha qualitativa coloca-se, de acordo com a perspectiva 

proposta por Bauer (2002) da necessidade de correlacionar pontos de vista 

diferentes sobre uma mesma problemática. Ou seja, "o objetivo da pesquisa 

qualitativa é apresentar uma amostra do espectro dos pontos de vista" (BAUER, 

2002, pg. 70). 

Em linha de raciocínio semelhante à destacada, Richardson (2008) acredita 

que, a partir da contextualização histórica e da construção social dos fenômenos 

existentes, a pesquisa do tipo qualitativa possibilita a investigação e a análise crítica 

dos fenômenos sociais e ambientais. 

Assim, diante da problemática e objetivos propostos, o estudo realizado 

seguiu a orientação interdisciplinar com aplicação de metodologia qualitativa e cuja 

pesquisa foi composta por diferentes fases. Na primeira fase foram realizadas as 

pesquisas bibliográfica e documental que permitiram tanto a apreensão teórica e 

conceitual, como documental.  

Entre os dados documentais, a ênfase esteve na coleta de dados secundários 

e institucionais provenientes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); 

da Secretaria Estadual de Planejamento (SEPLAN); do Centro de Estratégia em 

Recursos Naturais e Energia (CERNE); do Ministério do Meio Ambiente (MMA); do 

Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA); da Empresa de 

Pesquisa Energética (EPE), entre outros utilizados ao longo da pesquisa. 

Na sequência realizamos a segunda fase, com a realização do trabalho de 

campo, constituindo-se num processo de obtenção de informações in loco, que teve 

dois momentos. No primeiro momento, foram organizados seis grupos focais com a 

seguinte formação e cujas fotos e roteiro de condução dos mesmos encontram-se 

nos anexos 1 e 3 respectivamente, assim como no Quadro 1: (i) grupo focal 

Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Solidário, composto por 
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pessoas representativas do poder público e da sociedade civil (na maioria, 

trabalhadores e trabalhadoras rurais, pescadores, quilombolas, indígenas, assim 

como secretários), (ii) grupo focal do sindicato formado pelos presidentes do 

conjunto das associações de agricultores e assentados do município, (iii) 4 grupos 

focais junto a 4 associações, formados pelo conjunto dos membros das associações 

que se dispuseram a debater a temática e que  convivem diretamente com essa 

nova realidade nas suas terras (Associação Oiticica, Associação Ouro Verde, 

Associação dos Produtores Baixa do Novilho, Associação do Desenvolvimento 

Agrário Sustentável da Comunidade Florêncio José), todos do município de João 

Câmara. As reuniões dos grupos focais não foram gravadas, por solicitação dos 

participantes, mas o registro das falas foi realizado e sua utilização autorizada. 

Por sua vez, o segundo momento se caracterizou pela realização de 16 

entrevistas, todas gravadas e autorizadas, como os seguintes atores institucionais: 

(i) gestores do município de João Câmara (Secretária de Saúde, Psicóloga e 

Assistente Social do Centro de Referência em Assistência Social e do Centro de 

Referência Especializado em Assistência Social, enfermeira do Centro de Saúde da 

localidade de Queimadas), entrevistas com os (ii) gestores estaduais dos órgãos 

envolvidos na produção de energia eólica (Secretaria de Estado de Assuntos 

Fundiários e de Apoio à Reforma Agrária - SEARA, Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária - INCRA, Procuradora do Meio Ambiente, Instituto de 

Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente - IDEMA) (iii) entidades (Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais de João Câmara) e população em geral (presidentes de 

associações, professor doutor da Universidade Federal do Semiárido e população 

em geral), assim como (iv) empresas produtoras de eólica (foram enviados 

questionários para as três empresas que atuam em João Câmara, quais sejam, 

Copel, Gestamp e Dobrevê/CPFL 1 , sem retorno), totalizando 16 entrevistas 

realizadas.  

É importante destacar que a pesquisa de campo ocorreu entre os meses de 

abril e dezembro de 2015, totalizando nove meses de atividades, onde se buscou 

vivenciar o campo de estudo, colhendo as informações para a avaliação dos 

impactos provenientes da instalação e operação dos parques de energia eólica nos 

municípios em questão e a verificação de situações de vulnerabilidade e conflitos. 

                                                           
1
 Empresas de energia eólica presentes no município de João Câmara. 
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 As entrevistas realizadas foram do tipo semiestruturadas, sendo que os 

roteiros e termos de consentimentos utilizados estão disponíveis nos anexos 2 a 11. 

Estas entrevistas consideraram a máxima de Richardson (2008), de que a entrevista 

semiestruturada é um tipo de estratégia que busca obter, do entrevistado, o seu 

ponto de vista acerca de um determinado objeto em avaliação.  

As entrevistas seguiram ainda o modelo de entrevista não diretiva, em que o 

entrevistador lança um questionamento e o entrevistado explora a resposta da forma 

que lhe convier. O entrevistado a define como quiser, sem se submeter a qualquer 

estruturação pré-determinada. A entrevista não diretiva, segundo Minayo (2011) 

proporciona uma coleta de informações mais profunda, já que considera a 

percepção das significações das falas, que são carregadas e afetividades.  

Para conhecer e debater as opiniões do conjunto dos atores envolvidos no 

desenvolvimento dessa nova realidade utilizou-se a técnica de grupo focal. A 

escolha por realizar essa técnica deu-se em função dessa metodologia proporcionar 

uma discussão estruturada para obter informações de um grupo, considerando os 

sentimentos, valores e ideias das pessoas, a partir da interação entre os 

participantes, não tendo a preocupação de obter consenso nem de tomar decisões. 

O grupo focal é uma técnica de pesquisa social que, de acordo com Cruz et 

al. (2002), consiste em analisar um determinado objeto a partir de elementos 

fornecidos por participantes de um mesmo grupo que, estimulados pelo pesquisador, 

debatem, em conjunto, suas impressões acerca de um tema proposto. O objetivo é 

recolher informações a partir da provocação de um debate por meio da verbalização 

das reflexões dos participantes do grupo em análise. Segundo Flick (2004), ele deve 

ser organizado num grupo de 6 a 12 pessoas, para que haja participação e interação 

de todos de maneira ordenada. De forma combinada ou isolada, a técnica é 

preferencialmente adotada em pesquisas avaliativas, podendo ser a principal fonte 

de dados (TRAD, 2009).  Nas palavras de Damasceno (2014), 

 

o grupo focal não é uma condição de entrevista grupal, mas um ambiente 
de discussão onde o grupo esclarece pontos de vista, analisa, infere, critica, 
cria perspectivas diante da problemática para a qual foi convidado a 
conversar coletivamente. A importância encontra-se sobre a interação do 
grupo e não sobre as perguntas e respostas entre moderador e membros do 
mesmo, pois o interesse não é somente sobre o que pensam as pessoas 
envolvidas, mas o que expressam, como pensam e expressam e por que 
pensam e expressam de tal maneira (DAMASCENO, 2014, pg.58). 
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Como pesquisadora, a função durante a realização do grupo focal foi, como 

sugere Coimbra (2003, p. 220), a de um moderador, fornecendo o tópico e deixando 

os participantes falarem, interrompendo minimamente, apenas para dar continuidade 

ao assunto. Para tanto, foi elaborado um material para fomentar as discussões do 

grupo focal, divididas em quatro grandes blocos, como demonstrado no Quadro 1. 

 

BLOCO 1: 
conhecendo a nova 
realidade 

BLOCO 2: impactos 
sociais 

BLOCO 3: impactos 
ambientais 

BLOCO 4: medidas 

mitigadoras
2
 

Houve valorização 
imobiliária da 
propriedade? 

Houve 
desapropriação de 
áreas e 
propriedades? 

Houve vibrações e 
ruídos? 
Houve desvio de 
tráfego e bloqueio de 
ruas? 

Houve mudanças das 
atividades locais e 
humanas? 

Houve oferta de 
emprego? 

Houve dinamização 
da economia local? 

Houve aumento da 
demanda local por 
bens e serviços? 

Houve perturbações 
junto à vizinhança? 

Houve aumento de 
doenças 
transmitidas? 

Houve interrupção 
das atividades de 
lazer, recreação, 
pesca e turismo? 

Qual é a principal 
fonte de renda das 
famílias? 

O que é produzido 
nas comunidades 
que cedem lugar 
para a eólica? 

Como a eólica pode 
ajudar no aumento 
da renda das 
famílias? 

Quais os 
benefícios/malefícios 
da eólica para o 
município? 

O que mudou na 
estrutura do 
município com a 
chegada da eólica? 

Houve alguma 
alteração no 
comportamento da 
comunidade com a 
chegada de gente de 
fora? 

A população viveu 
momentos de 
insegurança pela 
chegada de pessoas 
de fora? 

Houve aumento da 
demanda de 
transporte, 
saneamento e 
saúde? 

Houve interrupção ou 
perda de áreas e 
atividades 
produtivas? 

Quais as mudanças 
observadas no meio 
ambiente com a 
chegada da eólica? 

Houve 
descaracterização da 
paisagem local? 

Houve perda de 
espécies vegetais 
com consequente 
perda de áreas de 
abrigo, alimentação e 
reprodução, 
prejudicando o 
habitat natural da 
fauna? 

Houve poluição das 
águas? 

 

 

Houve algum curso 
de 
capacitação/formação 
para que a população 
local garantisse um 
trabalho? 

Que benefícios a 
eólica trouxe para o 
município? 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Qualquer ação prevista para diminuir os efeitos dos impactos negativos (FOGLIATTI, 2004,  pg. 12). 
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Houve conflitos na 
comunidade? 

Houve alterações 
econômicas? 

Tem relatos da 
alteração da saúde 
humana? 

Quadro 1 – Questões norteadoras dos grupos focais 
Elaboração: Moema Hofstaetter, 2015. 

 

Enquanto pesquisa qualitativa, as técnicas de entrevista e grupos focais 

possibilitam uma compreensão dos significados e características situacionais 

apresentadas nas falas dos entrevistados (RICHARDSON, 2008).  

Os grupos focais foram definidos após diálogo com o Presidente do Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais de João Câmara e de uma primeira reunião ampliada com 

representantes de todas as associações de agricultores do município de João 

Câmara, respeitando a vontade da participação na pesquisa. Em relação às 

entrevistas, optamos por defini-las com pessoas cujos trabalhos relacionam-se com 

o debate em questão. Designamos códigos para cada sujeito da pesquisa. A 

nomenclatura GF refere-se à fala que ocorreu dentro do grupo focal. As entrevistas 

levaram a nomenclatura Sujeito e o número, conforme o Quadro 2. 

 

Sujeitos da 
pesquisa 

Perfil grupal/individual 

GF 01 Associação Oiticica 

GF 02 Associação Ouro Verde 

GF 03 Associação do Desenvolvimento Agrário Sustentável da Comunidade 

Florêncio José 

GF 04 Associação dos Produtores Baixa do Novilho 

GF 05 Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Município de João Câmara, com 

participação dos presidentes das associações de agricultores 

GF 06 Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Solidário 

Sujeito 01 Sexo Masculino. Coordenador da Unidade Técnica do Crédito Fundiário – 

SEARA 

Sujeito 02 Sexo Masculino. Presidente da Associação de Produtores Rurais da 

Agricultura Familiar Modelo 2 

Sujeito 03 Sexo Masculino. Vice Presidente da Associação de Produtores Rurais da 

Agricultura Familiar Modelo 2 

Sujeito 04 Sexo Masculino. Representante da Associação do Desenvolvimento Agrário 

Sustentável da Comunidade Florêncio José 



 

10 
 

Sujeito 05 Sexo Masculino. Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de João 

Câmara 

Sujeito 06 Sexo Feminino. Assistente Social do CRAS 

Sujeito 07 Sexo Masculino. Psicólogo do CRAS 

Sujeito 08 Sexo Feminino. Assistente Social do CREAS 

Sujeito 09 Sexo Feminino. Psicóloga do CREAS 

Sujeito 10 Sexo Feminino. Secretária de Saúde de João Câmara 

Sujeito 11 Sexo Feminino. Analista Ambiental do IDEMA 

Sujeito 12 Sexo Masculino. Analista Ambiental do IDEMA 

Sujeito 13 Sexo Masculino. Analista Ambiental do IDEMA 

Sujeito 14 Sexo Feminino. Procuradora Estadual do Meio Ambiente 

Sujeito 15 Sexo Feminino. Enfermeira da região de Queimadas em João Câmara 

Sujeito 16 Sexo Masculino. Professor Efetivo de Ciências Sociais na UFERSA Mossoró 

Quadro 2 – Perfil dos grupos focais e dos entrevistados 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2015. 

 

Do ponto de vista da técnica e modelo de análise, foi utilizada a triangulação 

de métodos como proposto por Minayo, Assis e Souza (2005), a qual sugere que a 

análise “processa-se por meio do diálogo de diferentes métodos, técnicas, fontes e 

pesquisadores” (MINAYO et al, 2005, pg. 199). 

De acordo com o que propõem Minayo, Assis e Souza (2005) "é fundamental 

se adotar uma classificação, criando categorias de estudo que permitirão a análise 

dos resultados, com base nos objetivos da pesquisa" (MINAYO et al, 2005, pg. 186). 

Com base nesse pressuposto, foram definidas cinco categorias para análise dos 

dados da pesquisa: (i) conhecendo a realidade; (ii) impactos sociais; (iii) impactos 

ambientais, (iv) vulnerabilidades e (v) conflitos. 

Para maior efetividade de interpretação das entrevistas foi realizada a leitura 

através da análise de conteúdo e interpretação, de acordo com o proposto por 

Minayo, Assis e Souza (2005), ou seja,  

 

na análise de conteúdo busca-se ir além da descrição realizada, utilizando-
se de uma decomposição dos dados e informações, relacionando-os. Na 
interpretação busca-se o sentido nas falas e ações dos entrevistados 
(MINAYO, ASSIS e SOUZA, 2005, pg. 203).  

 

As bases da interpretação, adquiridas nos grupos focais e nas entrevistas 

foram analisadas em conjunto, questionadas, buscando uma compreensão das 

falas, na tentativa de encaixá-las nas categorias pré-determinadas, tendo presente 
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que, a partir da interpretação das falas elas se tornam bivocais. Bakhtin (2004) 

explica que, 

 
as palavras do outro, introduzidas na nossa fala, são revestidas 
inevitavelmente de algo novo, da nossa compreensão e da nossa avaliação, 
isto é, tornam-se bivocais. O único que pode diferenciar-se é a relação de 
reciprocidade entre essas duas vozes. A transmissão da afirmação do outro 
em forma de pergunta já leva a um atrito entre duas interpretações numa só 
palavra, tendo em vista que não apenas perguntamos como 
problematizamos a afirmação do outro. O nosso discurso da vida prática 
está cheio de palavras de outros. Com algumas delas fundimos inteiramente 
a nossa voz, esquecendo-nos de quem são; com outras, reforçamos as 
nossas próprias palavras, aceitando aquelas como autorizadas para nós; 
por último revestimos terceiras de nossas próprias intenções, que são 
estranhas e hostis a elas (BAKHTIN, 2004 [1929], p. 223). 

 

Feita essa categorização, a análise do conteúdo ficou facilitada. Ainda 

segundo Minayo, Assis e Souza (2005), as entrevistas foram organizadas de modo 

que cada entrevistador recebeu um código para garantir o anonimato. As palavras 

foram transcritas na íntegra, assim como os nomes mencionados pelos 

entrevistados registrados somente com suas iniciais também para assegurar o 

anonimato. 

Postos esses aspectos metodológicos, segue a estrutura da dissertação, a 

qual está organizada em cinco capítulos, além dessa introdução e das 

considerações finais, onde dialogamos com nossa questão problema e confirmamos 

as hipóteses da pesquisa, assim como apontamos algumas preocupações, 

sugestões, deixando janelas abertas para futuros trabalhos.  

No primeiro capítulo, discorremos sobre Política Ambiental e Energia, tendo 

como pano de fundo o debate sobre Desenvolvimento, considerando o crescimento 

econômico das últimas décadas, com aumento da demanda por energia, com 

consequente esgotamento dos recursos naturais, a partir da crise do atual modelo 

do capitalismo. 

No segundo capítulo, apresentamos a política e a legislação ambiental 

brasileiras no tocante à energia, assim como elementos de gestão ambiental e suas 

relações com a energia; 

No terceiro capítulo, trazemos algumas considerações sobre a Energia no 

Brasil seguida por uma breve discussão sobre a energia eólica no Brasil; 

O quarto capítulo versa sobre a Energia Eólica no Rio Grande do Norte, com 

a caracterização do Estado do RN e do território Eólico em operação no Estado; 



 

12 
 

No quinto capítulo, discorremos sobre os Impactos e Vulnerabilidades 

decorrentes da energia eólica, apresentando os dados e análises a partir da 

pesquisa de campo. 
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1 AS QUESTÕES AMBIENTAL E ENERGÉTICA: CONFLUÊNCIAS E CONFLITOS 

 

Na década de 1960, assim como nos anos subsequentes, o mundo passou a 

presenciar a crise do sistema de produção capitalista baseado no paradigma 

desenvolvimentista. Esse modo de produção baseado no desenvolvimentismo 

regulou o sistema de acumulação padronizado pós-segunda guerra mundial, "no 

momento em que o Ocidente lançava a palavra de ordem e o empreendimento do 

desenvolvimento" (LATOUCHE, 2006, pg. 5). Vivemos, nos dias atuais, as 

consequências desse sistema, uma vez que  

 

a sociedade passa a ser dominada por uma economia de crescimento e que 
tende a deixar-se absorver por esta. O crescimento pelo crescimento torna-
se, assim, o objetivo primordial da vida (...) Tal sociedade não é sustentável 
porque vai de encontro aos limites da biosfera (LATOUCHE, 2006, pg. 5).  

 

Mas é, principalmente nos anos de 1970, com a difusão da compreensão dos 

limites dos recursos naturais, da crescente perda da biodiversidade, do aumento da 

emissão dos gases do efeito estufa (GEE), que se passou a compreender que a 

capacidade de suporte do planeta é limitada, que a utilização desenfreada e 

desordenada dos recursos não renováveis, decorrente de um estilo de vida baseado 

no consumo e a poluição, como consequência desse uso, pode causar danos 

irreversíveis ao meio ambiente. Nesse momento, o sistema de produção capitalista, 

de base desenvolvimentista, passa a ser questionado. 

De acordo com Becker (2001), com o questionamento desse paradigma, 

foram colocadas em evidência as crises social, ambiental e alimentar, oriundas 

desse modelo, ressignificando o parâmetro moderno de desenvolvimento, com outro 

olhar sobre a relação homem/natureza e os processos de industrialização. 

Evidencia-se a necessidade de mudança no estilo de desenvolvimento dos países 

que deveriam priorizar modelos de caráter sustentável.  

Essa maior atenção em relação à preservação do meio ambiente, os vários 

estudos sobre os impactos da produção para o futuro do planeta e as preocupações 

com a qualidade de vida das gerações futuras acabaram por fomentar, a partir da 

década de 1970 uma nova proposta de desenvolvimento. Esta nova proposta, parte 

da crítica, e se apresenta como alternativa ao desenvolvimento econômico, base da 

sociedade capitalista. Passa-se a difundir o conceito de desenvolvimento 
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sustentável, propondo a discussão de um novo modelo de desenvolvimento que 

engloba as questões sociais, culturais e ambientais às questões econômicas. 

Movimentos, organizações e diversas instituições em vários países no mundo 

inteiro iniciaram ações de preservação ambiental na tentativa de encontrar soluções 

para minimizar os impactos provenientes do uso dos recursos não renováveis e, 

consequentemente, do aumento da poluição crescente.  

Com base nessas ações organizaram-se grandes conferências, que firmaram 

tratados internacionais para controle da poluição, tendo presente que o mundo utiliza 

majoritariamente, no seu suprimento energético, as fontes energéticas primárias não 

renováveis, em particular, os combustíveis fósseis – petróleo, carvão mineral e gás 

natural - grandes emissores de gás carbônico (CO2), diretamente relacionados com 

o “efeito estufa”, causador de elevação da temperatura do planeta e de mudanças 

climáticas3. 

A realização de eventos internacionais para debater a questão, a partir da 

década de 1970, a mobilização da sociedade civil organizada e a elaboração de 

documentos e acordos, como veremos nesse capítulo, acabou por institucionalizar a 

problemática ambiental. No Brasil, como em outros países, houve a formação de 

ministérios e de agências voltadas para o meio ambiente.  

No entanto, mesmo tendo avanços positivos no debate mundial e na definição 

de ações referentes à problemática ambiental, em diversos países, a partir da 

institucionalização dessa problemática, os avanços são ainda incipientes para que 

os ideais sustentáveis consigam atingir todas as suas pretensões. Esse diálogo é 

complexo, envolve diversos atores com diferentes interesses. 

Para exemplificar a complexidade do debate sobre a problemática ambiental, 

podemos citar a dificuldade da definição de restrições ambientais, principalmente 

pelos países que mais poluem no planeta, ou a dificuldade em se estabelecer limites 

políticos de controle sobre a produção e sua ação no meio ambiente, mesmo tendo 

sido criados tratados, acordos, convenções, ministérios e agências. 

Nessa direção, é importante ter presente o grande número de estudos, 

conferências, fóruns que ocorreram, envolvendo diversos países, na tentativa de um 

aprofundamento sobre as questões relacionadas ao debate ambiental em geral e a 

exploração de recursos naturais para a produção de energia, em específico. 

                                                           
3
 Para mais informações acessar www.ipcc.ch 

http://www.ipcc.ch/
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Seguimos elencando uma cronologia desse debate, conforme discutido por diversos 

autores, acrescida de informações pertinentes ao debate energético. 

Optamos em iniciar essa cronologia, a partir da década de 1960, mesmo 

estando ciente, de que de forma isolada, houveram manifestações anteriores em 

relação às temáticas desse debate. 

Iniciamos registrando a ocorrência de uma grande mobilização nos Estados 

Unidos, na década de 1960, que culminou com a promulgação do National 

Environment Policy Act (NEPA), em 1969,  

 

que previa a Avaliação de Impacto Ambiental – AIA para projetos, planos e 
programas e para propostas legislativas de intervenção no meio ambiente, 
de forma interdisciplinar, sendo que o resultado seria a Declaração de 
Impacto Ambiental – AIA (Environmental Impact Statement – EIS) 
(ARAÚJO, 2006, pg. 70),  

 

Na sequência, no ano de 1972, considerado o primeiro estudo, em 

profundidade, sobre a questão ambiental internacional, é conhecido o informe 

Limites do Crescimento, também identificado como o Relatório Meadows (Clube de 

Roma). O objetivo do estudo foi, a partir da constatação do crescimento da 

população mundial, debater aspectos ambientais, de maneira que a humanidade 

começasse a questionar o consumo dos recursos naturais e verificar a importância 

de limitar ou não a atividade industrial. Utilizando modelos matemáticos, o Relatório 

concluiu que a Terra não suportaria o crescimento populacional previsto, devido à 

pressão gerada sobre os recursos naturais e energéticos, com consequente 

aumento da poluição, mesmo se considerando o avanço tecnológico. 

Para suas análises, os autores desse Informe selecionaram algumas 

variáveis, como crescimento da população, crescimento do produto mundial bruto 

(PMB), produção de alimentos, produção de fertilizantes, reservas de recursos não 

renováveis (combustíveis e minérios), crescimento do consumo de energia, 

hipotetizando seu crescimento exponencial, chegando à conclusão de um futuro de 

desequilíbrio e até de um colapso total do planeta Terra.  

Neste mesmo ano, 1972, é organizada a primeira Conferência Mundial sobre 

o Homem e o Meio Ambiente, na cidade de Estocolmo, na Suécia, promovida pela 

Organização das Nações Unidas (ONU).  

Nessa Conferência, a queima de petróleo para geração de energia é 

reafirmada como muito prejudicial ao meio ambiente. No entanto, se os países 
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desenvolvidos cresceram com base na geração de energia através do petróleo, seria 

possível para os países pobres ascenderem sem a energia proveniente do petróleo? 

Ou estariam os países em desenvolvimento sentenciados a implantar outro modelo 

de desenvolvimento, não industrial?  

Dando sequência ao debate ambiental mundial, em 1987 é divulgado o 

documento „Nosso Futuro Comum‟4, que aponta para a necessidade de se pensar 

soluções para a diminuição do consumo de energia, para a urgência em desenvolver 

tecnologias com uso de fontes energéticas renováveis e implementação do aumento 

da produção industrial nos países não industrializados, com base em tecnologias 

ecologicamente adaptadas. No entanto, embora esse documento procure se 

constituir num novo caminho para o desenvolvimento, sua abordagem não questiona 

a lógica de dominação e exploração predatória do modelo econômico vigente. Ele 

apenas propõe a harmonização entre os princípios do capitalismo e a conservação 

do meio ambiente, sob o nome de desenvolvimento sustentável (OLIVEIRA, 2003). 

Com relação ao aspecto energético, “apesar de ele ocupar um papel destacado 

dentro do documento, ele é tratado do ponto de vista técnico e economicista” 

(OLIVEIRA, 2003, pg. 55). 

Seguindo essa orientação, em 1988, o Programa das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente (PNUMA) juntamente com a Organização Meteorológica Mundial 

(OMM) criam o Painel Intergovernamental Panel on Climate Change (IPCC)5. Essa 

organização (IPCC) é importante, principalmente por unificar a pesquisa produzida, 

em nível mundial, sobre as mudanças climáticas e, como consequência, sobre o 

aquecimento global, suas causas, efeitos e riscos para a população e o meio 

ambiente. Desde a sua criação o IPCC vem apontando para a necessidade de 

adoção de mudanças na estrutura econômica mundial, especificando, a partir do 

terceiro relatório (2001) a necessidade de mudanças no mercado de energia. 

Em 1990, uma vez que, em outubro de 1992, o Brasil sediaria a segunda 

Conferência Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, foi criado o Fórum 

Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(FBOMS), com o objetivo da participação da sociedade na Conferência Rio 92. O 

                                                           
4
 Esse documento, conhecido também como Relatório Bruntland, é o trabalho final  de uma comissão 

que foi formada em 1983, pela ONU, intitulada Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 
Desenvolvimento (CMMA). 
5

 Órgão responsável pelo estudo das mudanças climáticas. Para mais informação acessar 
www.ipcc.ch 
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Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais foi fundamental para uma mudança 

de discurso em nível nacional, passando o meio ambiente a ser encarado como um 

tema que deveria se conectar com os demais temas discutidos pela sociedade e 

pelo Estado brasileiro. 

Em outubro de 1992, acontece então, na cidade do Rio de Janeiro, a segunda 

Conferência Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecida como Rio 

92 ou Cúpula da Terra. Nessa Conferência,  

 

o desenvolvimento sustentável e a segurança ambiental surgiram como a 
premissa das negociações, associados a princípios de responsabilidade 
comum e diferenciada entre os países ricos e pobres. É instituída a 
Confederação das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima 
(FIGUEIREDO E CRUZ, 2013, pg. 6).  

 

Dentre os documentos construídos na Rio 92, temos a Agenda 21 Global 

apontando para a necessidade de cada país construir a sua Agenda 21. Esse 

documento está estruturado em 4 seções. Na seção „conservação e gestão dos 

recursos para o desenvolvimento‟, ela indica a importância do manejo dos recursos 

naturais (incluindo solos, água, mares e energia) e de resíduos e substâncias 

tóxicas, de forma a assegurar o desenvolvimento sustentável.  

Na Agenda 21 brasileira, cita-se a importância da proteção, valorização e uso 

dos recursos naturais, o que implica em legislação atualizada e abrangente, em 

instrumentos e sistemas avançados de monitoramento e controle, além de políticas 

de apoio ao desenvolvimento tecnológico voltado para a gestão adequada dos 

recursos naturais.  

Dentro do documento resultado da Consulta Nacional, da Agenda 21 

Brasileira, no item Gestão dos Recursos Naturais: consolidação das ações 

propostas (2004), na estratégia 4, consta que o Brasil deve  

 

estabelecer normas e medidas de controle da qualidade ambiental com 
vistas à proteção e ao disciplinamento do uso dos recursos naturais e de 
proteção da atmosfera global, ressaltando a necessidade de promoção da 
eficiência na produção e no consumo de energia. Pôr em prática essa 
estratégia implicará o desenvolvimento de atividades de monitoramento e 
fiscalização e a adoção de ações de comando e controle, de instrumentos 
econômicos e de mecanismos de certificação (MMA, 2004, pg. 58).  
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Em se tratando da criação de incentivos para a utilização de energia gerada 

por fontes renováveis menos poluentes, no item 4.18 desse mesmo documento, 

consta que o governo deverá 

 

criar incentivos fiscais e/ou econômicos com vistas à utilização de energia 
gerada por fontes renováveis menos poluentes. Dar condições para a 
disseminação dessas tecnologias, suas vantagens, custos, facilidades e 
dificuldades (MMA, 2004, pg. 62). 

 

No mesmo ano em que acontecia a Conferência Rio 92, a equipe Meadows 

apresenta um novo documento, 

 

denominado Para Além dos Limites do Crescimento. Na sua segunda 
versão, Meadows e sua equipe reafirmam que o problema principal da 
humanidade estaria associado à contaminação e à escassez de recursos 
naturais a partir de meados do século XXI, caso não se buscasse 
alternativas ao atual modelo baseado na produção e consumo 
desenfreados. (FIGUEIREDO E CRUZ, 2013, pg. 6). 

 

Temos de ter presente que, nesse contexto da Conferência Rio 92, onde se 

apresenta com muita força o debate do Desenvolvimento Sustentável e a segurança 

ambiental, e na sequência, momento também da apresentação do documento Para 

Além dos Limites do Crescimento, 

 
a questão energética e a dos transportes representaram os dois setores em 
que a emissão de gases ocorre mais fortemente, requerendo 
transformações de modo a torná-los coerentes com os mecanismos 
envidados no discurso do desenvolvimento sustentável (MACEDO, 2015, 
pg. 23). 

 

Em 1997, foi discutido e negociado em Kioto, no Japão, o conhecido 

Protocolo de Kioto que estabeleceu um tratado internacional que objetiva a redução 

de emissões de gases de efeito estufa pelas nações desenvolvidas, durante o 

período de 2008 a 2012, prazo que foi estendido até 2020. 

Foi nesse momento que o discurso das energias renováveis surge enquanto 

proposição de ação mediante todos os países, com dois objetivos muito claros: a 

necessidade de mudança da matriz elétrica mundial, tornando-a menos dependente 

dos recursos fósseis, principalmente do petróleo, com o objetivo de segurança 

energética, além de mitigar os danos ambientais a partir do debate das mudanças 

climáticas.  
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Dez anos após a Conferência Rio 92, em 2002, foi realizada a Conferência 

Internacional sobre Meio Ambiente, conhecida como Rio +10, sediada em 

Johanesburgo/África do Sul. A avaliação por ocasião dessa Conferência foi de que 

as metas propostas, dez anos antes, no Rio de Janeiro, não foram cumpridas. 

Até mesmo “o „Princípio da Precaução‟6, uma das bases da convenção sobre 

mudanças climáticas assinadas na Rio 92, foi substituído pelo „uso de um enfoque 

ecossistêmico com precaução, sempre que seja possível‟” (VEIGA, 2015, pg.20). 

Bem dito na Conferência de Copenhage, que ocorreu em 2009, o setor de 

energia e o setor de transporte são os dois setores que mais poluem o meio 

ambiente. Nessa mesma Conferência, os países que não realizaram as medidas 

acordadas em Kioto (1997) viram-se "obrigados" a programar ações nesse sentido, 

salvo os países em desenvolvimento (isso está muito claro na conferência de 

Copenhage). Por que essa distinção? Porque os países desenvolvidos já haviam 

atingido o ápice do seu crescimento por produto material, ou seja, já haviam atingido 

o ápice do seu desenvolvimento econômico. Então é responsabilidade deles, agora, 

implementar nas suas políticas, na sua cadeia industrial, a questão da dimensão 

ambiental como objeto de política econômica dos seus países. Já nos países em 

desenvolvimento a ideia era buscar erradicar a pobreza, tentar desenvolver, ou seja, 

redistribuir melhor a renda. Esses países participam da Conferência para propor 

políticas, porém de forma muito menos intensa do que os países desenvolvidos. 

Macedo (2015) chama a atenção de que, 

 

tendo em vista o fracasso dos governos no sentido de enfrentar as 
mudanças climáticas desde os compromissos firmados no Protocolo de 
Kyoto, assim como de implementar medidas que possam mitigar tais 
mudanças, a Conferência de Copenhague, realizada em 2009, reafirmou 
que a mudança climática é um dos maiores desafios do nosso tempo, 
exigindo seu urgente enfrentamento (MACEDO, 2015, pg. 23).  

 

As principais discussões, no que diz respeito à agenda ambiental 

internacional, realizadas na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 

Sustentável, conhecida como Rio + 20, ocorrida no Rio de Janeiro em junho de 

2012, foram fundamentadas nas preocupações apontadas pelas estatísticas 

                                                           
6
 Proposto na Conferência no Rio de Janeiro, em junho de 1992, é o princípio 15 da Declaração Rio – 

92 sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, definido como “a garantia contra os riscos 
potenciais que, de acordo com o estado atual do conhecimento, não podem ser ainda identificados”. 
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divulgadas pelo IPCC7, que mostram evidências do impacto das atividades humanas 

e da ampliação das condições de vulnerabilidade socioambiental, com maior 

exposição aos riscos decorrentes do aumento, intensidade e frequência de 

catástrofes ambientais. Como produto dessa Conferência, foi elaborado um 

documento intitulado “O Futuro que Queremos”. Nesse documento, no parágrafo 

128, consta que  

 

reconhecemos a importância de se fazer um uso mais eficiente da energia e 
de aumentar a proporção de energia renovável limpa, de tecnologias menos 
poluentes e de técnicas de elevado rendimento energético, para atingir o 
desenvolvimento sustentável, inclusive para combater as alterações 
climáticas (RIO + 20, 2012, pg. 26). 

 

No entanto, a preocupação maior esteve ligada, conforme a crítica, à 

salvaguarda do sistema econômico-financeiro vigente. Essa mensagem fica evidente 

mais adiante, quando nos deparamos com a seguinte afirmação:  

 

reconhecemos que as atividades conduzidas pelos países, nas áreas 
relacionadas à energia, são questões de grande importância e que a 
prioridade que esses países lhes atribuem se dá em função dos problemas 
que devem enfrentar e das condições e circunstâncias de que dispõem, 
inclusive de sua matriz energética (RIO + 20, 2012, pg. 27). 

 

Essa Conferência foi muito criticada num documento intitulado “Declaração 

Final da Cúpula dos Povos8 na Rio + 20 por Justiça Social e Ambiental – Em defesa 

dos bens comuns e contra a mercantilização da vida”. O documento afirma que a 

Conferência aprova a utilização de bens comuns da humanidade para salvar o 

sistema econômico-financeiro vigente. 

Em 2014 realizou-se a Conferência das Partes 20 (COP 20)9 na cidade de 

Lima, no Peru. Nesta convenção, 175 países assinaram e ratificaram o texto 

reconhecendo a necessidade de um esforço global para o enfrentamento das 

                                                           
7
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO (2008). [em linha] Estados 

Unidos: IPCC [disponível em 12/03/2013] Disponível em: http://www.ipcc.ch/languages/spanish.htm. 
Acesso em novembro/2015. 
8
 Movimento paralelo à Rio + 20, realizada pela sociedade civil organizada, com a participação de 

ONGs, movimentos sociais e diversos coletivos em nível mundial. 
9
 A Conferência das Partes (COP) é o órgão supremo decisório no âmbito da Convenção sobre 

Diversidade Biológica – CDB. Trata-se de uma reunião de grande porte que conta com a participação 
de delegações oficiais dos 188 membros da Convenção sobre Diversidade Biológica (187 países e 
um bloco regional), observadores de países não parte, representantes dos principais organismos 
internacionais (incluindo os órgãos das Nações Unidas), organizações acadêmicas, organizações não 
governamentais, organizações empresariais, lideranças indígenas, imprensa e demais observadores 
(site MMA/2015). 

http://www.ipcc.ch/languages/spanish.htm
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questões climáticas. O debate da COP 20 é reflexo da discussão sobre a matriz 

energética de base não renovável e suas consequências sobre os recursos naturais, 

ao longo das últimas décadas.  

A partir dessas conferências e dos documentos citados, os Estados-Nação 

tiveram de se reorganizar institucionalmente voltando-se à gestão, regulamentação e 

fiscalização das atividades causadoras de danos ao meio ambiente. 

Em se tratando do Brasil, o discurso proferido pela presidenta Dilma Rousseff 

na conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre a Agenda 2030, 

em vinte e sete de setembro de dois mil e quinze, em Nova Iorque, versa sobre o 

papel que o Brasil assumirá referente às metas climáticas e que tem impacto na 

nova agenda de compromisso para a sustentabilidade pelos países membros da 

ONU e para a COP 21, realizada ainda em 2015, na cidade de Paris, como veremos 

adiante. A presidenta afirma que “o Brasil tem feito grande esforço para reduzir as 

emissões de gases de efeito estufa, sem comprometer nosso desenvolvimento 

social e econômico”, afirmando no discurso o "preceito da Rio + 20 de que é possível 

crescer, incluir, conservar e proteger" (RUSSEFF DILMA, PORTAL PLANALTO, 

28/09/2015). Dilma Rousseff anuncia que a contribuição do Brasil para a redução 

das emissões de gases de efeito estufa, até 2025 será de 37%, e a ambição é 

chegar em 43% até 2030. 

Para alcançar essas metas, na área de energia, o Brasil pretende (i) garantir, 

na sua matriz energética, 45% de fontes renováveis; (ii) a fonte hídrica terá 

participação de 66% na geração de eletricidade; (iii) na geração de energia elétrica, 

as fontes renováveis (eólica, solar e biomassa) terão a participação de 23%; (iv) a 

eficiência elétrica será ampliada em cerca de 10%; (v) assim com a participação no 

total da matriz energética de etanol carburante e das demais biomassas derivadas 

da cana-de-açúcar, será de 16%. 

A presidenta ainda diz que  

 

o Brasil é um dos poucos países em desenvolvimento a assumir uma meta 
absoluta de redução de emissões (...) inclui ações que aumentam a 
resiliência do meio ambiente e reduz os riscos associados aos efeitos 
negativos da mudança do clima sobre as populações mais pobres e 
vulneráveis, com atenção para as questões de gênero, direitos dos 
trabalhadores, das comunidades indígenas, quilombolas e tradicionais 
(ROUSSEFF DILMA, PORTAL PLANALTO, 28/09/2015). 
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Dilma encerra seu discurso afirmando que “o desenvolvimento sustentável 

exige de todos a promoção do trabalho decente, a geração de empregos de 

qualidade e garantia de oportunidades” (ROUSSEFF DILMA, PORTAL PLANALTO, 

28/09/2015). 

Por fim, em dezembro de 2015 assistimos à Conferência das Partes 21 (COP 

21), na cidade de Paris, na França. A COP 21 teve como objetivo delinear um novo 

acordo entre os países, com o objetivo de diminuir a emissão de gases de efeito 

estufa, com a meta, em se diminuindo o aquecimento global, limitar o aumento da 

temperatura global em 2,0 graus Celsius até 2100, num esforço de não ultrapassar 

1,5 graus Celsius até esse período. 

Os 195 países que participaram da COP21 (dezembro de 2015) aprovaram, 

segundo o Observatório do Clima 10 , um histórico acordo mundial contra o 

aquecimento global que une, pela primeira vez nessa luta, países ricos e em 

desenvolvimento. Esse acordo substituirá, a partir de 2020, o atual Protocolo de 

Kyoto. Nele, está previsto o compromisso dos países desenvolvidos de prover 

recursos financeiros para as ações dos países em desenvolvimento, que inclui 

capacitação e transferência de tecnologia.  

Em todos os momentos citados, Conferências, Fóruns, e nos respectivos 

documentos, está presente, com maior ou menor ênfase, o debate sobre a urgência 

do aumento da segurança no fornecimento de energia, assim como aparece o 

interesse mundial por soluções sustentáveis através da geração de energia oriunda 

de fontes limpas e renováveis.  

Isso posto, fica evidente, que as fontes renováveis de energia terão 

participação cada vez mais relevante na matriz energética global nas próximas 

décadas, conforme apontam os indicadores da Figura 1, que compara a composição 

da Matriz Energética Mundial, considerando o ano de 2010 e a previsão para 2030. 

 

                                                           
10

 Ver site Observatório do Clima, disponível em: <www.observatoriodoclima.eco.br>. 
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Figura 1 – Matriz Energética Mundial (comparativo entre 2010 e previsão para 2030) 

Fonte: FGV, 2012. 
 

Como se observa nessa figura, o mundo utiliza, majoritariamente, os 

combustíveis fósseis, 81% e 76,5% da oferta total, em 2010 e previsão para 2030, 

respectivamente (FGV, 2012). Nas últimas décadas, em termos mundiais, ampliou-

se a produção de energia oriunda de combustíveis fósseis, apesar do esforço para 

reduzir a dependência da “era energética do carbono”. Já a fonte nuclear, 

praticamente mantém-se estável. Com o acidente na usina de Fukushima11 , no 

Japão, em março de 2011, alguns países, sobretudo europeus, com forte 

dependência da energia proveniente da fonte nuclear, reviram seus programas de 

exploração de energia nuclear para uma transição visando a utilização de outras 

fontes. Destaca-se, nesse cenário, a Alemanha e os investimentos em tecnologias 

voltadas para expansão de energias eólica e solar. Os Estados Unidos, maior 

consumidor de combustíveis fósseis, vem investindo na exploração de 

biocombustíveis e de rochas sedimentares como o xisto betuminoso. Na América 

Latina e Caribe, destaca-se uma matriz energética com forte predomínio de energia 

advinda de hidroelétricas e dos combustíveis fósseis e seus derivados.  

 

                                                           
11

 O Japão teve parte do seu território devastado por um terremoto seguido de tsunami, em março de 
2011, que ocasionou o vazamento de radiação em usina nuclear afetada. 
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1.1Energia e Desenvolvimento: Crise e alternativas 

 

Diversos estudos estimam que a produção energética mundial iniciou no 

Reino Unido, onde primeiro se gerou energia em larga escala utilizando as suas 

reservas de carvão e, assim, marcando, em meados do século XVIII, o início da 

Revolução Industrial, bem como a base para o desenvolvimento de processos de 

produção da energia elétrica. A produção da energia elétrica alcançará dimensões 

em escala crescente nos séculos seguintes, com a inclusão de outros derivados de 

combustíveis fósseis como o petróleo, por exemplo, impulsionada pelos avanços 

tecnológicos na área energética. 

Da Revolução Industrial até os dias atuais, os crescentes progressos 

tecnológicos possibilitaram o acesso dos indivíduos a bens de consumo, o que 

incentivou o aumento da produtividade tendo, como consequência, a crescente 

utilização de recursos naturais e a degradação ambiental, seja através da produção 

de energia a partir de fontes não renováveis, seja através da geração de resíduos 

não incorporados pela natureza. No entanto esse acesso aos bens de consumo 

aconteceu de forma desigual entre pessoas e países. 

Essa reflexão tem por ponto de partida a constatação de uma profunda 

desigualdade existente, entre os países, após a Revolução Industrial que trouxe, no 

século XX, algumas questões para o debate: Por que alguns países industrializaram-

se e outros não? Por que alguns países oferecem uma base material bastante 

interessante e outros não? É a partir dessa Revolução até a Segunda Guerra 

Mundial que se inicia a reflexão sobre o discurso (i) do crescimento econômico 

compreendido como o crescimento contínuo da renda per capita ao longo do tempo 

e (ii) o desenvolvimento econômico, enquanto longo prazo, como representação 

daquilo que muda a estrutura, que muda a base qualitativa do crescimento 

econômico, ou seja, o crescimento da base material. 

Pelo exposto até aqui, é premente compreendermos os conceitos de 

desenvolvimento, crescimento e subdesenvolvimento.  

Para analisar os conceitos de desenvolvimento e crescimento, vamos iniciar 

com a reflexão proposta por Veiga (2005), que afirma que o conceito de 

desenvolvimento possui uma complexa história de construção, sendo ainda matéria 

de debates e controvérsias. Escreve Veiga que: 
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foram pelo menos três decênios de intensos debates sobre a necessidade 
de se entender o crescimento econômico como um meio para atingir o 
desenvolvimento, e não como sinônimos (VEIGA, 2005, pg. 11). 

 

No período entre o final da segunda grande guerra mundial e meados dos 

anos sessenta, não se fazia distinção entre os conceitos de desenvolvimento e 

crescimento econômico. “Durante um bom tempo acreditou-se que eram apenas 

denominações alternativas para o mesmo fenômeno” (VEIGA, 2005, pg. 7). Como já 

afirmado anteriormente,  

 

por um longo tempo o desenvolvimento esteve muito identificado apenas ao 
crescimento econômico. Principalmente porque não havia qualquer 
indicador além do PIB per capita para que ele pudesse ser medido (VEIGA, 
2005, pg.11). 

 

 No entanto, mesmo em situações onde o Produto Interno Bruto (PIB) per 

capita era satisfatório, as condições de vida daquela população não melhoravam, 

bem pelo contrário, pioravam. Isso era observado, segundo Veiga (2005), mesmo 

em países que haviam alcançado elevadas taxas de crescimento. Observou-se 

então que não se poderia continuar entendendo o crescimento econômico como 

sinônimo de desenvolvimento. 

Amartya Sen (1998) faz uma crítica à tendência de considerar o PIB como um 

índice de avaliação do desenvolvimento. Ele aceita que o PIB pode influenciar a 

melhoria das condições de vida das pessoas, mas não é o parâmetro mais 

adequado para mensurar o desenvolvimento. Para tanto, deve-se levar em 

consideração os níveis de produção e renda, e também fazer uma comparação da 

influência destes níveis na diminuição da pobreza e miséria, mensurando a 

satisfação das necessidades básicas da população. Segundo Sen (1998), os 

indicadores econômicos continuam a ser utilizados para definir o grau de 

desenvolvimento dos países e as análises econômicas acabam não refletindo a 

realidade.  

Assim, o conceito de desenvolvimento foi incorporando uma série de aspectos 

sociais, na perspectiva de Sen (1998), tais como: emprego, necessidades básicas, 

saúde, educação, equidade, demografia entre outros.  

Um entendimento mais complexo do conceito de desenvolvimento ganha 

força com o primeiro Relatório do Desenvolvimento Humano divulgado em 1990, 

pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), e obtém maior 
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consistência nas palavras de Amartya Sen em 1996 e 1997, com a noção de 

“desenvolvimento como liberdade” de modo que só poderia ocorrer se fossem 

garantidos, a todas as pessoas, os seus direitos individuais, que efetivariam a sua 

liberdade. Assim, "liberdade em nenhum momento poderia restringir-se e ser 

entendida como renda per capita, devendo abranger questões culturais, sociais, 

entre outras" (VEIGA, 2005, pg. 33). Essa é a noção que mais se aproxima das 

discussões atuais sobre o desenvolvimento sustentável, tendo grande importância 

nesse processo de transformação.  

Trata-se, como afirma Sen (2000), de ampliar as liberdades substantivas de 

diferentes tipos, podendo as pessoas, escolher uma vida que seja, por elas, 

valorizada. Sendo assim, o desenvolvimento humano pode ser definido como a 

expansão de capacidades humanas básicas (oportunidades reais) que os indivíduos 

têm para efetivar seus objetivos. Ou seja, o desenvolvimento está, portanto, no que 

as pessoas podem fazer, muito mais do que naquilo que pode ser feito por elas.  

No entanto, a expansão das liberdades reais ou possibilidades de escolha dos 

indivíduos, conforme aborda Sen (2000), só ocorrerá se forem garantidas três 

premissas básicas: viver uma vida longa e saudável, ser instruído e gozar de um 

nível de vida adequado. 

Foi então construído um índice composto por três variáveis relativamente 

simples: (i) longevidade, avaliada pela expectativa de vida ao nascer; (ii) educação, 

considerando a média de anos de escolaridade da população e os anos de 

escolaridade esperados e, (iii) a renda, valor dado pelo rendimento nacional bruto 

per capita. Surge, assim, uma medida ajustada ao conceito de desenvolvimento: o 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) que, quando medido no âmbito municipal, 

é chamado de IDH-M. Com esse índice, qualquer país, região ou local pode ser 

avaliado segundo suas realizações médias em três dimensões básicas do 

desenvolvimento: longevidade, educação e renda.  

Após essa rápida incursão sobre os conceitos de desenvolvimento e 

crescimento e a relação entre ambos, uma vez que esse trabalho refere-se a uma 

nova realidade vivida no Brasil e no Nordeste, faz-se fundamental aprofundar um 

pouco mais o debate e analisar o conceito do subdesenvolvimento, tão presente no 

Brasil e no Nordeste. Propomos realizar essa análise, a partir das reflexões de Celso 

Furtado. 
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A partir da década de 1950, alguns estudiosos começam a analisar as 

possíveis causas que explicariam o subdesenvolvimento econômico do Brasil e do 

Nordeste e, dentre os autores, destaca-se Celso Furtado, ora atribuindo o 

subdesenvolvimento à falta de uma política de distribuição de renda, ora apontando 

a falta de uma política tecnológica ou de inovação tecnológica. 

Para Furtado (1984), as origens do subdesenvolvimento estão relacionadas (i) 

à ausência de base técnica, instrumentos rudimentares; (ii) ao baixíssimo índice de 

produtividade e competitividade; (iii) à dinâmica de fora para dentro e (iv) à 

economia cêntrica e de subsistência. Fiori (2000) referindo-se a Furtado, escreve 

que 

 

o subdesenvolvimento se caracteriza por uma situação estrutural que 
reproduz permanentemente a assimetria entre o padrão de consumo 
cosmopolita de uns poucos (os modernos e modernizantes) que estão de 
fato integrados no mundo desenvolvido, e as debilidades estruturais do 
capitalismo periférico. Produto de uma situação histórica – gênese e 
reprodução de um sistema centro-periferia – e de uma vontade política – a 
modernização de padrões de consumo (FIORI, 2000, pg. 37).  

 

Ao se referir à natureza do subdesenvolvimento, dando sequência ao debate 

das suas origens, Furtado escreve que 

 

captar a natureza do subdesenvolvimento não é tarefa fácil: muitas são as 
suas dimensões, e as que são facilmente visíveis nem sempre são as mais 
significativas. Mas se algo sabemos com segurança é que 
subdesenvolvimento nada tem a ver com a idade de uma sociedade ou de 
um país. E também sabemos que o parâmetro para medi-lo é o grau de 
acumulação de capital aplicado aos processos produtivos e o grau de 
acesso ao arsenal de bens finais' que caracterizam o que se convencionou 
chamar de estilo de vida moderno. Mesmo para o observador superficial 
parece evidente que o subdesenvolvimento está ligado a uma maior 
heterogeneidade tecnológica, a qual reflete a natureza das relações 
externas desse tipo de economia (FURTADO, 1998, pg.17). 

 

Furtado (1998) pergunta-se sobre a possibilidade de pensar em uma 

universalização do desenvolvimento econômico. E ele mesmo responde a sua 

pergunta, argumentando ser impossível universalizar o desenvolvimento econômico 

caso ocorresse essa universalização do padrão de consumo, pelo simples fato de 

que o aumento do consumo iria pressionar ainda mais os recursos naturais, via de 

regra, não renováveis, e como consequência isso traria impactos do ponto de vista 

dos resíduos, entre outros. Segundo Furtado, 
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a evidência à qual não podemos escapar é que em nossa civilização a 
criação de valor econômico provoca, na grande maioria dos casos, 
processos irreversíveis de degradação do mundo físico (FURTADO,1998, 
pg, 12). 

 

Com base nessa reflexão sobre os conceitos de crescimento, 

desenvolvimento e subdesenvolvimento, podemos concluir que a diversificação da 

matriz energética, a partir da ênfase em fontes renováveis de energia, está 

intimamente relacionada com o debate do desenvolvimento sustentável. No entanto, 

o que precisamos observar é se esse movimento, pela incursão de fontes 

renováveis de energia na matriz mundial e nacional, dialoga com o debate do 

desenvolvimento sustentável ou se o crescimento econômico é a premissa principal 

da sua ação. Segundo Veiga (2005) “crescimento só engendra desenvolvimento se 

seus frutos prolongarem a vida e o nível educacional das populações desfavorecidas 

pelo menos” (VEIGA, 2005, pg 7). Nesse sentido é premente a discussão, mesmo 

que breve, dos conceitos de impactos sociais, impactos ambientais e 

vulnerabilidades.  

 

1.2 Relação Energia, Impactos Socioambientais e Vulnerabilidades: Conflitos e 

discussões 

 

A relação entre energia e ambiente sempre foi marcada por discussões e 

conflitos em relação à extensão dos impactos que podem estar vinculados a 

exploração de recursos naturais voltados para a produção de eletricidade. Nesse 

sentido, é possível apontar que os recursos naturais renováveis não estão isentos 

de impactos (OLIVEIRA, 2012), porém seus impactos podem ser dimensionados 

numa outra linha de percepção dos impactos que são inerentes aos recursos não-

renováveis, como os fósseis, cujos impactos socioambientais estão vinculados 

principalmente ao esgotamento dos reservatórios e às emissões de gases. 

Assim, é possível associar que os impactos associados aos recursos 

renováveis geram efeitos sobre os ecossistemas e sobre as populações locais, 

criando situações de vulnerabilidade e conflitos. Para entender esses conflitos, 

primeiro faz-se necessário compreender os conceitos de vulnerabilidade e impacto 

socioambiental. 



 

29 
 

Quando discutimos a vulnerabilidade, estamos nos referindo a suscetibilidade 

do ser humano a um perigo ou dano (Brauch, 2005). Como exemplo, o homem pode 

estar suscetível a uma enchente, à perda do emprego, a uma doença, entre outras. 

Segundo Marandola Jr. e Hogan (2006), a ideia de vulnerabilidade em geral 

considera três elementos, quais sejam, (i) a exposição ao risco; (ii) a capacidade de 

reação e; (iii) o grau de adaptação diante da materialização do risco. É importante 

esclarecer que entendemos, por risco, uma situação de perigo ou a possibilidade de 

perigo, como proposto por Umbelino (2006). O risco pode ser ambiental, social, 

tecnológico, financeiro ou material, entre outros. 

Tanto a capacidade de reação quanto o grau de adaptação ao risco remetem 

à capacidade de respostas aos riscos. Como desenvolvido por Marandola Jr e 

Hogan (2006),  

 

estes elementos que promovem a absorção do impacto do risco/perigo 
podem ser entendidos em termos de capacidade de resposta, que é um dos 
principais elementos componentes da vulnerabilidade (MARANDOLA Jr.; 
HOGAN, 2006, pg. 34). 

 

A capacidade de resposta está intrinsecamente ligada a fatores sociais, 

econômicos, tecnológicos, culturais, ambientais e estão relacionados à condição de 

pobreza da população atingida, ou seja, a capacidade de resposta está associada a 

uma  

gama de implicações sociais, econômicas, tecnológicas, culturais, 
ambientais e politicas que estão diretamente vinculadas à condição de 
pobreza de representativa parcela da sociedades moderna (MENDONÇA, 
2004, pg. 142).  

 

Via de regra, a população mais pobre é mais vulnerável por ser mais carente 

de organização, de apoio institucional, entre outros e, portanto, de menor 

capacidade de reação. Como vemos em Acselrad (2009),  

 

é nas áreas de maior privação socioeconômica e/ou habitadas por grupos 
sociais e étnicos sem acesso às esferas decisórias do Estado e do mercado 
que se concentram a falta de investimento em infraestrutura de 
saneamento, a ausência de políticas de controle de depósito de lixo tóxico, 
a moradia de risco, a desertificação, entre outros fatores, concorrendo para 
suas más condições ambientais de vida e trabalho (ACSELRAD, 2009, pg. 
8). 
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Na mesma linha de pensamento, referindo-se ao conceito de vulnerabilidade, 

Pessoa (2012), em análise sobre territórios urbanos e metropolitanos destaca que: 

 

estar vulnerável é a tônica central da contemporaneidade, decorrente de 
incertezas, riscos e ameaças que são cada vez mais diversificados e 
interferem no equilíbrio das formas de vida, seja no ambiente natural, seja 
no social (PESSOA, 2012, pg. 19). 

 

Com essa afirmação, Pessoa (2012) corrobora com o pensamento de Braga e 

Oliveira (2006) quando afirma que a vulnerabilidade é decorrente de incertezas, 

riscos e ameaças. No entanto, Pessoa (2012) vai além, quando afirma que essas 

incertezas, riscos e ameaças estão diretamente relacionadas às condições sociais 

da população, condições essas de pobreza, exclusão, descaso. Pessoa (2012) 

apresenta a: 

 

vulnerabilidade como consequência das condições sociais, sobretudo, da 
pobreza e exclusão, decorrentes das diferenças e conflitos de classes, 
poderes e desenvolvimento que levaram a formação e a manutenção de 
grandes parcelas de indivíduos que estão à margem dos processos 
essenciais da sociedade (PESSOA, 2012, pg. 23). 

 

Ao discutirmos o tema energia observamos o quão vulnerável encontra-se o 

conjunto da população, que está permanentemente suscetível, por exemplo, à falta 

de energia, o que compromete desde questões bem simples a questões bem 

complexas do dia a dia.  

Por outro lado, podemos refletir, que a energia eólica é fundamental para 

diminuir a vulnerabilidade no contexto global do abastecimento de energia, uma vez 

que o sistema nacional de energia estrutura-se a partir da complementaridade entre 

fontes geradoras de energia. Temos presente que no Brasil os ventos (fonte eólica) 

são mais fortes no período em que os rios apresentam menor vazão (fonte 

hidrelétrica). 

É importante sublinhar que a tecnologia eólica se difere de outras tecnologias 

de produção energética como (i) a nuclear ou (ii) os combustíveis fósseis (não 

renováveis) e também diferente dos (iii) biocombustíveis, que incorporam o trabalho 

periculoso e desumano dos trabalhadores dos canaviais, conhecidos popularmente 

como boias frias e, (iv) das barragens, como debatido por Bermann (2007) em 

estudos que indicam que a hidroeletricidade envolve controvérsias e conflitos 
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socioambientais que não podem ser desconsiderados, como desapropriação das 

populações locais, alteração de ciclos hidrológicos, comprometimento da 

biodiversidade, e, também do comprometimento da qualidade de vida, como 

apontado por Conceição e Seixas (2013). 

No entanto, apesar de ser considerada uma energia renovável e limpa, 

entendida, por isso, como sustentável, a instalação dos parques eólicos impacta os 

territórios locais evidenciando a vulnerabilidade a que as populações locais, as 

populações do entorno dos parques bem como o território em questão, estão 

suscetíveis. 

Esse entendimento de ser, a energia eólica, uma energia "limpa", contribui 

para que a população e as administrações não se questionem sobre as situações às 

quais os ecossistemas e as populações estão expostas, a partir dos impactos 

gerados. Entendemos aqui impacto social, como qualquer mudança em uma 

comunidade, população ou território a partir da inserção de uma ação conhecida (um 

projeto, um programa, um negócio), podendo ser positiva ou negativa.  

Mas não basta conceituarmos apenas o impacto social. No estudo em 

questão, tão importante como conceituar impacto social, é conceituar impacto 

ambiental, uma vez que os ecossistemas estão vulneráveis. O impacto ambiental é 

entendido aqui como 

 

qualquer alteração das propriedades físicas, químicas, biológicas do meio 
ambiente, provocadas por atividade humana, direta ou indiretamente, e que 
possam vir a afetar a saúde, a segurança e a qualidade dos recursos 
naturais (FOGLIATTI, 2004, pg.8). 

 

Entendemos que tanto os impactos sociais quanto os ambientais têm 

dimensões a serem consideradas. Tanto um quanto o outro podem ser diretos ou 

indiretos, temporários ou permanentes, positivos (benéficos) ou negativos 

(adversos), imediato ou de médio ou longo prazo, reversíveis ou irreversíveis, locais, 

regionais ou estratégicos. Os impactos podem ou não gerar conflitos. Segundo 

Acselrad (2009),  

 

os conflitos podem ser ignorados ou neutralizados, ou então reconhecidos, 
discutidos e politizados. O tratamento desses conflitos na esfera pública 
poderia ser, nessa perspectiva, o caminho para uma “sustentabilidade 
urbana” vista desde a perspectiva de democratização das cidades, ou seja, 
de enfrentamento das condições de vulnerabilização dos grupos sociais 
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mais desprovidos e menos representados nas esferas de poder 
(ACSELRAD, 2015, pg.66). 

 

E é essa contribuição que queremos dar com esse trabalho. Reconhecer, 

desvelar os conflitos com os quais nos deparamos no trabalho de campo, com vistas 

a gerar um terreno fértil de enfrentamento das condições de vulnerabilidades a que 

estão expostos os mais pobres.  
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2 POLÍTICA AMBIENTAL E ENERGIA NO BRASIL 

 

Cientes da problemática ambiental e da sua interface com as reflexões acerca 

do debate sobre Desenvolvimento e Sustentabilidade nas últimas décadas, assim 

como mais conscientes da dependência crescente dos recursos naturais para a 

geração de energia houveram, por parte da sociedade civil organizada e dos 

governos, avanços no sentido de uma maior exigência e melhor técnica nos estudos 

ambientais.  

É observada essa construção com mais veemência desde a década de 1970. 

Sobretudo, a partir de 1973, o Brasil institui o que podemos chamar de política 

ambiental brasileira e que vai repercutir com mais veemência e intensidade nos anos 

80 quando, em 1981, o Brasil passa a ter um marco legal sobre Meio Ambiente. 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, é consolidada a Política 

Nacional do Meio Ambiente, resultado de uma longa caminhada. 

No que tange ao setor energético brasileiro, em especial ao setor elétrico, a 

legislação ambiental dentro da organização da institucionalidade do setor obedeceu 

à organização descrita na sequência. 

No ano de 1934 é construído um importante documento legal ambiental 

brasileiro: o Código das Águas, Decreto nº 24.643, de 10 de julho. Este decreto 

definiu o direito de propriedade e de exploração dos recursos hídricos para o 

abastecimento, a irrigação, a navegação, os usos industriais e a geração de energia. 

Dito em outras palavras, significou o melhor aproveitamento dos recursos hídricos 

para efeito de geração de eletricidade a partir da opção pelas hidroelétricas. É criado 

o Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica (CNAEE), em 1939, que significou 

a reorganização do setor elétrico com forte presença do Estado. Junto com a 

aprovação do código das Águas, o CNAEE constitui as bases para um novo sentido 

de produção de eletricidade no país, visando assim, a segurança nacional.  

Na década de 1940 é criado o Código das Minas (Decreto nº 1.985, de 29 de 

março de 1940) que define as atividades de exploração do subsolo dissociado o 

direito de propriedade do direito à exploração. Assim, quem explora precisa 

conservar o meio e evitar a poluição. 

Nos anos de 1960 cria-se o Estatuto da Terra (Lei nº 4.504, de 30 de 

novembro de 1964) definindo a função social da terra. Em 15 de setembro de 1965 é 
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criado o Novo Código Florestal 12  (Lei nº 4.771) impondo limites ao direito de 

propriedade e definindo as Áreas de Preservação Permanente (APP), que sofrem 

em muitos casos, nos dias de hoje, os impactos dos parques eólicos, assim como 

vem sofrendo há décadas os impactos das hidrelétricas. Nesse sentido é importante 

trazer presente os conflitos em torno do processo de construção da Hidrelétrica de 

Belo Monte. 

Em 30 de outubro de 1973, o governo brasileiro criou a Secretaria Especial do 

Meio Ambiente (SEMA), no âmbito do Ministério do Interior, por meio do Decreto nº 

73.030. Seu principal objetivo era deliberar sobre estratégias de conservação do 

meio ambiente e para um uso mais consciente dos recursos naturais. Nesse sentido, 

a SEMA inicia um processo de educação ambiental, tendo em 1977, constituído um 

grupo de trabalho para elaboração de um documento de Educação Ambiental, com o 

objetivo de definir seu papel no contexto nacional brasileiro.  

A partir da implantação da SEMA, os governos estaduais são incentivados a 

formular suas políticas ambientais. O que não implicou em formulação democrática e 

participativa, até porque a perspectiva de políticas públicas com maior participação 

da sociedade, somente ganharia espaço pós Constituição Federal de 1988. Na 

direção contrária foi que seguiram as formulações das políticas ambientais 

estaduais. Nesse sentido, segundo Acselrad (2009),  

 

no autoritarismo dos anos 1970, o que se constituiu foi um compromisso 
capaz de produzir um meio „ambiente único‟ para os grandes projetos de 
investimento público nas áreas de mineração e energia, vias de transporte e 
expansão da fronteira agrícola (ACSELRAD, 2009, pg. 126). 

 

Foi somente a partir da Lei nº 6.938 13 , de 31 de agosto de 1981, que 

estabeleceu a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), a qual dispõe sobre 

seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, criando para tanto o Sistema 

Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), que a avaliação de Impactos Ambientais, 

passa a adquirir importância em nível federal, como um instrumento da Política 

Nacional do Meio Ambiente, que passa a contar, como órgão consultivo e 

deliberativo com o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) como descrito 

na referida lei. 

                                                           
12

 O Primeiro Código Florestal é de 1934. 
13

 A Lei é regulamentada pelo Decreto Nº 99.274, de 06 de junho de 1990. 
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Podemos afirmar então, que somente no início dos anos oitenta, é que o 

Brasil passa a ter um marco legal para as políticas públicas de meio ambiente, que 

foi reforçada com a Constituição de 1988, que dedicou um capítulo exclusivo ao 

Meio Ambiente como direito de cidadania. 

Assim, considerando a necessidade de se estabelecer definições, 

responsabilidades, critérios básicos, como também diretrizes gerais para o uso e a 

implementação de instrumentos de avaliação de impacto ambiental que surge, em 

1986, a Resolução nº 01 do CONAMA, que estabelece os critérios básicos para a 

exigência do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) no licenciamento de projetos de 

atividades poluidoras propostos por entidades públicas ou privadas.  

A referida resolução tem, por objetivos, “manter o equilíbrio ecológico, 

racionalizar o uso do solo, da água e do ar, planejar e fiscalizar o uso dos recursos 

ambientais, proteger os ecossistemas, controlar as atividades poluidoras, incentivar 

o estudo e pesquisa, recuperar áreas degradadas assim como proteger áreas em 

risco de degradação e promover a educação ambiental” (BRASIL,1986). 

Em 1988, com a promulgação da Constituição da República Federativa do 

Brasil, é dado o caminho para a consolidação da Política Nacional do Meio 

Ambiente, Lei nº 6.938/81. É assim expressado na carta magna, no capítulo VI, 

artigo 225, que: 

 

todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações (BRASIL, capítulo VI, artigo 225, 1988). 

 

Em 1989, foi instituída a Lei Federal nº 7.735 que extingue a SEMA e cria o 

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

que passa a executar e coordenar a Política Nacional do Meio Ambiente, passando 

a ser o órgão executor do SISNAMA (BRASIL, 1989). 

Em 1997 é criada a Lei nº 9.433, que institui a Política Nacional de Recursos 

Hídricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, assim 

como define critérios de outorga de direitos de seu uso. 

Ainda em 1997 surge outra resolução do CONAMA, de número 237, de 19 de 

dezembro, que estabelece os procedimentos administrativos necessários ao 

licenciamento, definindo quais atividades estão sujeitas ao licenciamento. 
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Com base na referida resolução 237, conforme o artigo 8º, as atividades ou 

empreendimentos considerados potencialmente ou efetivamente poluidores no 

território nacional devem obter três tipos de licença (Diretrizes para o Licenciamento 

Ambiental, CONAMA, 1997): 

 

 Licença Prévia (LP) concedida na fase preliminar do planejamento do 

empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção, 

atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e 

condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implantação; 

 Licença de Instalação (LI) que autoriza a instalação do empreendimento 

ou atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, 

programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle 

ambiental e demais condicionantes, da qual constituem motivo 

determinante; e, 

 Licença de Operação (LO) em que é autorizada a operação da atividade 

ou empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que 

consta das licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e 

condicionantes determinados para a operação. (Resolução CONAMA nº 

237/97, artigo 8º). 

 

Em 1998, com a Lei nº 9.605, o Brasil passa a ter a Lei de Crimes Ambientais 

que trata dos crimes contra a fauna, a flora e outros crimes ambientais. Segundo 

essa lei, as atividades lesivas ao meio ambiente são todos os projetos e atividades 

que não possuem medidas e/ou planos ambientais de eliminação ou redução dos 

impactos no meio ambiente. 

Apenas em 2001 é criada uma resolução, a Resolução 279, de 27/06/2001, 

do CONAMA, que estabelece procedimentos para o licenciamento ambiental de 

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

superfície terrestre, entendida como a primeira iniciativa importante que define os 

procedimentos simplificados para o licenciamento ambiental, incluindo as fontes 

renováveis, consideradas empreendimentos de baixo potencial poluidor com papel 

imprescindível na contribuição para uma matriz energética nacional mais limpa. Essa 

resolução prevê um prazo máximo de sessenta dias de tramitação, dos 

empreendimentos com impacto ambiental de pequeno porte, necessários ao 
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incremento da oferta de energia elétrica do país, incluindo a energia eólica e outras 

fontes renováveis, além das usinas termelétricas e hidrelétricas e sistemas de 

transmissão.  

No capítulo II da Resolução 279/2001 do CONAMA, temos a dispensa de 

EIA/RIMA para empreendimentos eólicos, com exceção dos empreendimentos 

eólicos localizados em (i) formações dunares, planícies fluviais e de deflação, 

mangues e demais áreas úmidas, (ii) bioma Mata Atlântica, (iii) na zona costeira, (iv) 

em zonas de amortecimentos de unidades de conservação de proteção integral, (v) 

em áreas regulares de rota, pousio, descanso, alimentação e reprodução de aves 

migratórias, entre outros. 

A estruturação do sistema de licenciamento ambiental, de acordo com a 

competência, gravita na órbita federal, estadual e municipal como vemos:  

 

Esfera Federal: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (IBAMA); Órgão Estadual: Superintendência Estadual 
do Meio Ambiente, Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Agência 
Ambiental, Fundação do Meio Ambiente, ou seja, cada estado tem uma 
denominação própria e os Conselhos Estaduais de Meio Ambiente. Em 
regra, para esse tipo de empreendimento, o licenciamento corre a cargo da 
competência estadual. No Rio Grande do Norte fica a cargo do Instituto de 
Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente (IDEMA); Alguns órgãos 
municipais (caso haja estrutura física, profissional e demanda para o 
licenciamento) (GWEC, 2011, pg. 85).  

 

Ao se definir pela implantação de um determinado empreendimento eólico, 

após identificar a competência ou as competências que vão acolher o pretendido 

projeto, há que observar os dispositivos legais e ambientais, tendo em conta que 

cada órgão licenciador adota metodologia própria de acordo com a moldura legal 

que o autoriza. Nesse sentido, um dos maiores desafios que observamos na 

legislação brasileira, é a necessidade da unificação nacional do Licenciamento. Esta 

tarefa foi delegada à Secretaria de Mudanças Climáticas do Ministério do Meio 

Ambiente (MMA), sendo que já foram feitos muitos avanços, existindo um termo de 

referência, à espera de definir de que forma ele será publicado, se como resolução, 

normativa técnica ou decreto.  

Merece destaque a Resolução nº 462, de 24 de julho de 2014 do Conselho 

Nacional de Meio Ambiente (BRASIL, 2014) que estabelece procedimentos para o 

licenciamento ambiental de empreendimentos de geração de energia elétrica a partir 

de fonte eólica em superfície terrestre e que altera o inciso IV e acrescenta 
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parágrafo 2º ao artigo 1º da Resolução CONAMA nº 279/2001. Com base nessa 

resolução CONAMA nº 462/2014 entende-se que ocorrerão estudos exclusivos 

envolvendo a geração de eletricidade por fonte eólica, cujo detalhamento da 

atividade deverá conter aspectos relacionados ao que a atividade representa do 

ponto de vista ambiental, inclusive no tocante à mitigação de danos ao meio 

ambiente que possa causar.  

Portanto, a ideia da resolução CONAMA nº 462/2014 parece ser a de permitir 

que, do ponto de vista do meio ambiente, seja possível ter todos os esclarecimentos 

necessários, o que, por sua vez, levará à consolidação da atividade em termos 

ambientais, atenuando impactos negativos que possam existir decorrentes da 

atividade eólica, podendo nesse sentido ser usada para restringir a realização futura 

de novos projetos eólicos. Inclusive foi incluído nessa Resolução nº 462, uma 

reivindicação do Ministério Público do RN, de que se observassem os efeitos 

cumulativos nas análises ambientais, ou seja, fosse analisado o todo do entorno da 

área e não apenas o impacto sobre aquele parque, do qual estava se solicitando 

análise. Porque muitas vezes esse parque não está isolado, ele é vizinho de mais 

dois ou três, o que causa um efeito cumulativo no que diz respeito aos impactos. 

 

2.1 Gestão Ambiental Brasileira e seus reflexos sobre a regulação da 

exploração de energias 

 

A evolução da discussão ambiental, no Brasil, fortaleceu, nas últimas 

décadas, uma Política Ambiental que vai se estruturando no bojo dessa discussão, 

desenhando diretrizes para a gestão ambiental brasileira que, num primeiro 

momento, recai sobre o setor de transportes e de energia. Porém, foram sendo 

criados documentos fundamentais para a gestão e licenciamento de obras e 

empreendimentos de diferentes naturezas e dimensões, desde a construção de 

estradas até a construção de hidroelétricas e outros empreendimentos de 

beneficiamento energético. Mais recentemente, a evolução desse debate se 

concretiza em diretrizes específicas para a construção de parques de geração de 

energia eólica, bem como de outras fontes de exploração de energia, como a solar, 

que também está abrindo espaço no Brasil.  

Para Fogliatti (2004), “a Gestão Ambiental pode ser entendida como o 

conjunto de ações encaminhadas para obter uma máxima racionalidade no processo 
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de decisão relativo à conservação, defesa, proteção e melhoria do meio ambiente” 

(FOGLIATTI et. al., 2004, pg. 4).  

Barbieri (2004), com base em outra linha de raciocínio, propõe que a gestão 

ambiental inclua no mínimo três dimensões, quais sejam: 

 

(i) dimensão espacial, que diz respeito à área na qual se espera que as 
ações de gestão tenham eficácia (global, regional, nacional, local, setorial, 
empresarial, etc.); (ii) a dimensão temática, que demarca as questões 
ambientais às quais as ações se destinam (ar, águas, solo, fauna e flora, 
recursos minerais, chuva ácida, aquecimento global, etc.); e (iii) dimensão 
institucional, relativa aos agentes que tomaram as iniciativas de gestão 
(empresa, sociedade civil, governo, instituição multilateral, etc.) (BARBIERI, 
2004, pg. 21). 
 

Assim, diante da expansão dos mecanismos de gestão ambiental no Brasil e 

no mundo, aliados ao debate do desenvolvimento sustentável, foram sendo 

acordadas normas, em nível mundial, para diminuição e controle da degradação 

ambiental, como a intenção de, se não evitar, ao menos minimizar o impacto 

ambiental.  Entre as normas ambientais internacionais que tratam da implantação de 

sistemas de gestão ambiental, destacam-se as conhecidas pelo nome de Série ISO, 

como a 14000, que é 

 

um grupo de normas que fornece ferramentas e estabelece um padrão de 
Sistema de Gestão Ambiental, abrangendo seis áreas bem definidas, quais 
sejam: sistemas de gestão ambiental, auditoria ambiental, indicadores de 
desempenho ambiental, classificação ambiental e rotulagem ambiental, 
aspectos ambientais em normas e produtos e análise de ciclo de vida do 
produto (FOGLIATTI et. al., 2004, pg. 5). 

 

Durante o decorrer desse trabalho, quando nos referimos a impacto ambiental 

utilizamos o conceito como apresentado por Fogliatti (2004), que entende impacto 

ambiental como 

 

qualquer alteração das propriedades físicas, químicas, biológicas do meio 
ambiente, provocadas por atividade humana, direta ou indiretamente, e que 
possam vir a afetar a saúde, a segurança e a qualidade dos recursos 
naturais. O impacto pode ser direto ou indireto, positivo ou negativo, local ou 
regional, de curto, médio ou longo prazo, permanente ou cíclico, reversível 
ou irreversível, determinístico ou probabilístico (FOGLIATTI, 2004, pg. 8). 

 

Dentro dessa perspectiva de evitar ou minimizar os impactos ambientais 

considerados negativos são solicitadas aos responsáveis pelos projetos dos 

empreendimentos, propostas de ações chamadas de medidas mitigadoras. Elas 
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variam de acordo com o empreendimento. Entende-se que os impactos dos 

empreendimentos são diferenciados nas diversas fases de implantação dos projetos: 

planejamento, elaboração de projeto, construção e operação. Mesmo que as fases 

de planejamento e construção do projeto não gerem impactos, eles são 

fundamentais para prever os impactos e pensar medidas mitigadoras dos impactos 

previstos. "Identificar, analisar e avaliar os impactos ambientais a serem gerados por 

uma determinada atividade, são os objetivos dos Estudos de Impactos Ambientais - 

EIA" (FOGLIATTI, 2004, pg. 27). 

O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o respectivo Relatório de Impacto 

Ambiental (RIMA) são exigidos para a concessão das licenças das atividades 

listadas nas Resoluções nºs 01/86, 11/86, 06/87, 09/90 do CONAMA e para aquelas 

consideradas efetivas ou potencialmente causadoras de significativa degradação do 

meio ambiente, conforme Resolução nº 237/97 do mesmo órgão (IBAMA, 1995). 

De acordo com essas resoluções, um Estudo de Impacto Ambiental deve 

contemplar, no mínimo, as seguintes atividades técnicas (Resolução CONAMA nº 

01/86, artigo 6º): 

1. Diagnóstico ambiental da área de influência do projeto, abrangendo a 

descrição e a análise dos recursos ambientais e suas interações, tal como existem, 

de modo a caracterizar a situação ambiental da área, antes da implantação do 

projeto, considerando os meios físico, biótico e socioeconômico; 

2. Análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas, 

através da identificação, previsão de magnitude e interpretação da importância dos 

possíveis impactos relevantes, discriminando: os impactos positivos e negativos, 

diretos e indiretos, imediatos e a médio e longo prazos, temporários e permanentes; 

grau de reversibilidade; propriedades cumulativas e sinérgicas e a distribuição do 

ônus e dos benefícios sociais; 

3. Definição de medidas mitigadoras dos impactos negativos, dentre elas 

os equipamentos de controle e sistemas de tratamento de despejos, avaliando a 

eficiência de cada uma delas; 

4. Elaboração de programas de acompanhamento e monitoramento dos 

impactos positivos e negativos, indicando os fatores e parâmetros a serem 

considerados (Resolução CONAMA, 1986, nº 01/86, artigo 6º). 

Com base nessas atividades técnicas é emitido, ao final, para consolidar as 

conclusões do EIA, o Relatório de Impacto Ambiental que, de acordo com a 
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Resolução nº 01/86 do CONAMA, artigo 9º, deve conter, no mínimo, os seguintes 

tópicos, além dos objetivos e das justificativas do projeto, sua relação e 

compatibilidade com as políticas setoriais, planos e programas governamentais; 

descrição do projeto e alternativas ao mesmo; síntese dos resultados dos estudos 

de diagnóstico ambiental das áreas de influência do projeto: 

1. Descrição dos prováveis impactos ambientais das fases de 

implantação e operação da atividade, considerando o projeto, suas alternativas, os 

horizontes de tempo de incidência dos impactos, indicação dos métodos, técnicas e 

critérios adotados para sua identificação, quantificação e interpretação; 

2. Caracterização da qualidade ambiental futura da área de influência, 

comparando entre si, as alternativas do projeto, bem como com a hipótese de sua 

não realização; 

3. Descrição dos efeitos esperados das medidas mitigadoras previstas em 

relação aos impactos negativos, mencionando aqueles que não puderem ser 

evitados e o grau de alteração esperado; 

4. Descrição dos programas de acompanhamento e monitoramento dos 

impactos; 

5. Recomendações quanto à alternativa mais favorável (Resolução 

CONAMA nº 01/86, artigo 9º). 

Muito importante lembrar que o RIMA deve ficar à disposição para consulta 

pública, nos centros de documentação do IBAMA e dos órgãos ambientais 

estaduais. Deve, portanto, conter uma linguagem de fácil compreensão. Mesmo 

regulamentado por vários dispositivos legais, o desenvolvimento dos EIA/RIMA no 

Brasil estão sujeitos a falhas e restrições.  

No caso do Estado do Rio Grande do Norte, área que é estudada nesta 

dissertação, em muitos municípios receptores de parques de energia eólica, as 

empresas realizam apenas o Relatório Ambiental Simplificado (RAS), com 

argumentos baseados na Resolução nº 279, de 27 de junho de 2001, segundo os 

quais (i) a necessidade de estabelecer procedimento simplificado para o 

licenciamento ambiental, com prazo máximo de sessenta dias de tramitação, dos 

empreendimentos com impacto ambiental de pequeno porte, necessários ao 

incremento da oferta de energia elétrica no País, nos termos do Art. 8º, § 3º, da 

Medida Provisória nº 2.152-2, de 1º de junho de 2001; (ii) a crise de energia elétrica 

e a necessidade de atender a celeridade estabelecida pela Medida Provisória nº 
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2.152-2, de 1° de junho de 2001; (iii) a dificuldade de definir-se, a priori, impacto 

ambiental de pequeno porte, antes da análise dos estudos ambientais que 

subsidiam o processo de licenciamento ambiental e, tendo em vista as diversidades 

e peculiaridades regionais, bem como as complexidades de avaliação dos efeitos 

sobre o meio ambiente, decorrentes da implantação de projetos de energia elétrica.  

Já é um absurdo o entendimento desses empreendimentos eólicos serem 

considerados de baixo impacto ambiental, entendimento esse justificado pela crise 

de energia elétrica. Mais grave ainda, é o observado no estado do Rio Grande do 

Norte que contradiz, muitas vezes, o capítulo II dessa mesma resolução, quando a 

mesma não dispensa o EIA/RIMA nos empreendimentos eólicos localizados  nas 

seguintes áreas: (i) formações dunares, planícies fluviais e de deflação, mangues e 

demais áreas úmidas, (ii) bioma Mata Atlântica,  (iii) na zona costeira, (iv) em zonas 

de amortecimentos de unidades de conservação de proteção integral, (v) em áreas 

regulares de rota, pousio, descanso, alimentação e reprodução de aves migratórias. 

Evidencia-se, de forma recorrente, que os parques eólicos no Estado do RN estão 

sendo construídos justamente nessas áreas. 

É importante ter presente que os procedimentos de licenciamento ambiental 

atuais são estabelecidos nas Resoluções CONAMA nºs 001, de 23 de janeiro de 

1986, e 237, de 19 de dezembro de 1997 e, para empreendimentos do setor elétrico, 

de forma complementar, além da Resolução CONAMA nº 279/2014, já citada, na 

Resolução CONAMA nº 006, de 16 de setembro de 1987, que resolve, segundo o 

artigo 1º, que: 

 
os procedimentos e prazos estabelecidos nesta Resolução, aplicam-se, em 
qualquer nível de competência, ao licenciamento ambiental simplificado de 
empreendimentos elétricos com pequeno potencial de impacto ambiental, aí 
incluídos: 
I - Usinas hidrelétricas e sistemas associados; 
II - Usinas termelétricas e sistemas associados; 
III - Sistemas de transmissão de energia elétrica (linhas de transmissão e 
subestações). 
IV - Usinas Eólicas e outras fontes alternativas de energia (Resolução 

CONAMA nº  006/87 artigo 1º). 
 

De acordo com a Resolução CONAMA nº 279/2014, Artigo 2º, Inciso I, 

entende-se, por Relatório Ambiental Simplificado (RAS),  

 

os estudos relativos aos aspectos ambientais relacionados à localização, 
instalação, operação e ampliação de uma atividade ou empreendimento, 
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apresentado como subsídio para a concessão da licença prévia requerida, 
que conterá, dentre outras, as informações relativas ao diagnóstico 
ambiental da região de inserção do empreendimento, sua caracterização, a 
identificação dos impactos ambientais e das medidas de controle, de 
mitigação e de compensação (Resolução CONAMA nº 279/14, artigo 2 º, 
Inciso I). 

 

A Resolução CONAMA nº 279/2014 ainda prevê, nos artigos seguintes, a 

possibilidade de solicitar (i) o Relatório de Detalhamento dos Programas Ambientais, 

documento que apresenta, detalhadamente, todas as medidas mitigatórias e 

compensatórias e os programas ambientais propostos no RAS; e, (ii) realizar 

Reunião Técnica Informativa promovida pelo órgão ambiental competente, às 

expensas do empreendedor, para apresentação e discussão do Relatório Ambiental 

Simplificado, Relatório de Detalhamento dos Programas Ambientais e demais 

informações, garantidas a consulta e participação públicas quando se fizerem 

necessárias ou quando solicitadas pelo Ministério Público ou por, no mínimo, 50 

pessoas maiores de 18 anos. 

As audiências públicas, espaços de participação direta da sociedade, 

segundo Siqueira (2008), 

 

não são suficientes para o debate, uma vez que as reflexões e ideias 
surgidas geralmente não são levadas em consideração para o 
aperfeiçoamento do planejamento e da execução das políticas ambientais, 
assim como as informações trazidas, em geral, o são com linguagem difícil, 
tornando esse modo de participação popular meramente uma formalidade 
legal, cuja importância passa a ser apenas constar no processo de 
licenciamento (SIQUEIRA, 2008, pg. 426). 

 

O grande desafio é como garantir que esses espaços tidos como deliberativos 

e democráticos, o sejam efetivamente, tanto no seu formato quanto nos seus 

resultados. De acordo com a EPE (2014),  

 

a evolução das discussões sobre os aspectos ambientais relacionados à 
energia eólica e à regulamentação do processo de licenciamento é crucial 
para consolidar e aumentar a participação dessa fonte na matriz energética 
do país (PDE2023, 2014, pg. 370). 

 

Segundo a Análise do Marco Regulatório para Geração Eólica no Brasil, 

publicado pela Global Wind Energy Council (GWEC) em 2011, os impactos 

ambientais e cuidados mais relevantes que devem ser observados quando do 

licenciamento dos empreendimentos eólicos são segundo a GWEC (2011, pg. 89):  
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1. Ruído: Resolução CONAMA 001/90 (NORMA NBR 10.151/ABNT), que 

define o nível de critério de avaliação (NCA) para ambientes externos, 

sendo que para áreas de sítios e fazendas, indica, diurnamente, o ruído 

máximo de 40 db(A)14 e noturnamente 35 db(A), não especificando nada 

sobre os parques eólicos;  

2. Paisagem (tombamento): Art. 216 da CF e Decreto-Lei 25/37, que rezam 

sobre a constituição do patrimônio cultural brasileiro (bens materiais e 

imateriais);  

3. Áreas sensíveis (dunas, áreas costeiras etc.): Art. 225, § 1º, III da CF, e 

Leis 4.771/65, 7.661/88, que instituem o Plano Nacional de Gerenciamento 

Costeiro e 9.985/00, que regulamenta o artigo 225 da CF e institui o 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, ;  

4. Sítios arqueológicos: Lei 3.924/61, lei que dispõe sobre os monumentos 

arqueológicos e pré-históricos;  

5. Conflitos de uso na ocupação da terra: Zoneamento (muitas vezes a 

Prefeitura cede a anuência para fins de licenciamento ambiental e declara 

que o empreendimento está de acordo com a lei de uso e ocupação do 

solo do município onde é instalado).  

6. Termos técnicos e estéticos: distribuição dos aerogeradores  

7. Fauna (rotas de migração de pássaros): Art. 225, V, da CF, e Lei 

5.197/67, lei que dispõe sobre a proteção a fauna. 

 

É notória a evolução da discussão ambiental, no Brasil, fortalecendo a sua 

Política Ambiental que vai se estruturando no bojo dessa discussão, desenhando 

diretrizes para a gestão ambiental brasileira. 

Todo esse esforço no sentido do fortalecimento de uma Política Ambiental, 

que avança no desenho de diretrizes para uma boa gestão ambiental, tem como 

pano de fundo que é mais caro consertar do que preservar. Como lembra Veiga 

(2012), 

cedo ou tarde, os custos ambientais do esgotamento dos recursos naturais 
acabam se revelando superiores aos benefícios obtidos com o crescimento 
econômico. O desenvolvimento para ser sustentável, exige a preservação 
do meio ambiente e não apenas evitar desastres ambientais anunciados 
pelo incremento na atmosfera de gases que provocam o efeito estufa – seu 

                                                           
14

 Nível obtido a partir do valor médio quadrático da pressão sonora (com a ponderação A) referente a 
todo o intervalo da medição (Norma NBR 10.151/ABNT, 2000, pg. 02). 
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princípio fundador é a preservação da biodiversidade (...) (VEIGA, 2012, pg. 
82). 

 

Concluindo esse capítulo, é importante salientar que o grande objetivo da 

Política Nacional do Meio Ambiente e da evolução da legislação ambiental é tornar 

bastante claro o papel que o Estado assume na efetiva administração de um bem 

público, que é o meio ambiente. 
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3 ENERGIA NO BRASIL: DOS MODELOS TRADICIONAIS AOS ALTERNATIVOS 

 

A matriz elétrica mundial é ainda dependente dos recursos fósseis, não 

renováveis, especialmente do petróleo. Já o sistema elétrico brasileiro é estruturado 

majoritariamente em torno dos recursos renováveis, sua matriz energética é formada 

principalmente pela eletricidade extraída das centrais hidrelétricas de grande porte 

que são dependentes dos fluxos naturais de água que chegam a seus reservatórios.  

Como em todo o mundo, no Brasil, o tema da energia elétrica, 

fundamentalmente, a partir da crise do petróleo, postou-se como um dos temas mais 

importantes na agenda brasileira, nas últimas três décadas.  

Análises realizadas pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE) em 2012, 

que é vinculada ao Ministério de Minas e Energia, afirmam que será preciso que a 

capacidade instalada de energia, até 2020, passe de 110 mil para 170 mil 

megawatts (MW). 

Diante da necessidade de ampliar a sua capacidade de energia instalada, o 

debate da diversificação de fontes de energia se coloca com muita força, isso em 

virtude da matriz energética brasileira ter grande potencial de complementaridade 

entre as fontes que hoje a compõem. Nesse aspecto, torna-se fundamental a 

inclusão de novas fontes de energia, sobretudo as alternativas e sustentáveis, como 

por exemplo, a eólica e a solar.  

No contexto brasileiro, ampliar essa base alternativa é viável considerando as 

características naturais que favorecem a captação solar, eólica e hídrica. Segundo 

Macedo (2014), 

 

como a matriz elétrica brasileira já apresenta significativo percentual de 
fontes de renováveis, a diversificação dessas fontes vem fazer face a dois 
objetivos importantes: complementar nossa matriz elétrica e aproveitar a 
potencialidade de recursos naturais abundantes no país, tais como o vento 
e o sol (MACEDO, 2015, pg.71). 

 

Devido a essas características naturais e de complementaridade, o Brasil é 

um país que se destaca quando se fala de matriz elétrica com inclusão de fontes 

alternativas ao longo de sua história energética.  

Em 2013, de acordo com o balanço energético nacional da EPE (2014), a 

participação das fontes renováveis representou 79,3%, quando no mundo essa 

participação era de apenas 20,3%. A maior participação dentre as fontes renováveis 
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foi a de fonte hidráulica. No entanto, é importante ter presente que existem críticas, 

bem fundamentadas, quanto à sustentabilidade socioambiental das grandes 

hidrelétricas, principal fonte responsável pela grande participação de fontes 

renováveis na matriz elétrica brasileira até o momento.  

Célio Bermann (2007) ressalta que os empreendimentos hidrelétricos têm se 

revelado insustentáveis, no Brasil e no mundo, pelos problemas ambientais e sociais 

a eles relacionados. 

Segundo o Plano Decenal de Energia 2023 (PDE2023), publicado pela EPE, 

em 2014, a participação das fontes de energias renováveis 15  na matriz podem 

representar 83,8% até 2023, sendo que a previsão aponta para a participação da 

eólica, em 11% até 2023.  

O Boletim Mensal de Energia do Ministério das Minas e Energia, de julho de 

2015, ressalta que a participação das fontes renováveis na oferta interna de energia 

elétrica (OIEE), em 2014 foi de 74,6%16 e que em 2015 deve chegar em 75,6%. A 

Oferta Interna de Energia (OIE), também denominada de matriz energética, 

representa toda a energia disponibilizada para ser transformada, distribuída e 

consumida nos processos produtivos do país. 

De acordo com o Boletim Trimestral da Agência Nacional de Energia Elétrica 

(Aneel) publicado em setembro de 2015, a eólica, de janeiro a setembro de 2015, 

participou com 3,4% na geração de energia, no Sistema Integrado Nacional (SIN).  

Neste panorama, segundo o PDE2023 (EPE, 2014) as centrais eólicas e a 

energia solar assumem papéis de destaque no cenário energético nacional. Em 

especial, porque geralmente tais projetos estão associados a impactos 

socioambientais menos expressivos se comparados aos de outras fontes 

convencionais. Acrescenta-se a essa vantagem, (i) o desenvolvimento de bases 

tecnológicas industriais e, (ii) a experiência operativa desses tipos de fonte 

acumulada nos últimos anos em todo o mundo.  

Nessa perspectiva de considerar a necessidade da ampliação da capacidade 

instalada de energia, para suprir a necessidade real de aumento da produção de 

megawatts até 2020, o governo brasileiro vem estimulando a criação de projetos 

relacionados às fontes renováveis. Nesse sentido, 

                                                           
15

São consideradas fontes de energia renováveis no Brasil, as hidrelétricas, a biomassa, a eólica e a 
solar. 
16

 Somados os valores do SIN + isolados + autoprodução. 
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foram georreferenciados e mapeados os projetos em construção e já 
contratados nos últimos leilões de energia, cuja integração ao sistema se 
dará entre 2014 e 2018. Como pode ser observado, a expansão da geração 
eólica se concentra nas regiões Nordeste e na região Sul (EPE, 2014, pg. 
368). 

 

 

A figura 2 abaixo apresenta a localização dos projetos relacionados às fontes 

renováveis considerados no PDE 2023, que tem na eólica grande possibilidade de 

expansão, especialmente na região Nordeste, onde está prevista a construção de 

muitos desses empreendimentos. Por sua vez, as Pequenas Centrais Hidrelétricas 

(PHC) e as Usinas Termelétricas a Biomassa (UTB) vão se instalar no centro-sul do 

país. 

 

 
Figura 2 – Localização das fontes renováveis contratadas no horizonte de 2014 a 2018 
Fonte: PDE 2023, EPE, 2014, pg 368. 

 

 

Mesmo que a EPE ressalte que, conforme a figura, a expansão da geração 

eólica está concentrada na região Nordeste e na região Sul, praticamente no estado 

do Rio Grande do Sul, observa-se que a expansão no Nordeste, além de ser em 

maior quantidade, está presente em quase todos os estados da Região. 
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Ainda segundo a EPE (2015), do lado do consumo, o setor residencial, no ano 

base de 2014 apresentou crescimento de 5,7%. O setor industrial registrou, no 

mesmo ano, uma queda de 2,0% no consumo de eletricidade em relação ao ano de 

2013. Os demais setores (público, agropecuário, comercial e transportes) quando 

analisados em bloco apresentaram variação positiva de 7,0% em relação ao ano de 

2013.Nesse mesmo ano de 2014, o setor energético cresceu 4,8%. Segundo o 

Balanço Energético da EPE (2015), 

 

em 2014, a capacidade total instalada de geração de energia elétrica do 
Brasil (centrais de serviço público e autoprodutoras) alcançou 133.914 MW, 
o que significa um acréscimo de 7.171 MW. Na expansão da capacidade 
instalada, as centrais hidráulicas contribuíram com 44,3%, enquanto as 
centrais térmicas responderam por 18,1% da capacidade adicionada. Por 
fim, as usinas eólicas e solares foram responsáveis pelos 37,6% restantes 
(EPE, 2015, pg.17). 
. 

Esse cenário apontado pela EPE deve-se ao fato do desenvolvimento da 

Matriz Energética Brasileira vivenciar, atualmente, uma nova etapa no país, a partir 

da implantação do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica 

(PROINFA), criado no âmbito do Ministério de Minas e Energia (MME) pela Lei nº 

10.438, de 26 de abril de 2002, e revisado pela Lei nº 10.762, de 11 de novembro de 

2003. O objetivo da iniciativa desse Programa, 

 

de caráter estrutural, foi alavancar os ganhos de escala, a aprendizagem 
tecnológica, a competitividade industrial nos mercados interno e externo e, 
sobretudo, a identificação e a apropriação dos benefícios técnicos, 
ambientais e socioeconômicos na definição da competitividade econômico-
energética de projetos de geração que utilizem fontes limpas e sustentáveis 
(PROINFA, 2003). 

 

A ideia era de que o PROINFA, na primeira fase (de 2002 a 2004) trouxesse 

benefícios importantes em termos de geração de energia no Brasil, tais como (i) a 

diversificação da matriz energética e a consequente redução da dependência 

hidrológica; (ii) a racionalização de oferta energética por meio da 

complementaridade sazonal entre os regimes eólico, de biomassa e hidrológico, 

especialmente no Nordeste e Sudeste; (iii) a possibilidade de elegibilidade, referente 

ao Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), pela Comissão Interministerial de 

Mudança Global do Clima, criada pelo Decreto Presidencial de 7 de julho de 1999, 

dos projetos aprovados no âmbito do PROINFA. Já a segunda fase do PROINFA, 

conforme o Portal da Abeeólica, prevista para terminar em 2022, 
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supõe que as três fontes eleitas (Pequenas Centrais Hidrelétricas, biomassa 
e eólica) atinjam uma participação de 10% da geração de energia elétrica 
brasileira. Supõe ainda contratar, a cada ano, no mínimo 15% do acréscimo 
de geração no setor (Portal da Abeeólica, notícia 3092). 

 

Nesse sentido, na Figura 3 podemos observar a expansão contratada das 

fontes eólica, pch, biomassa e solar, em MW, até 2018 e a expansão planejada, de 

2017 a 2023, para a geração no setor. Os dados são do Plano Decenal de Expansão 

de Energia 2023 (EPE, 2014), do Ministério de Minas e Energia. 

 

 

Figura 3 – Acréscimo de capacidade instalada de eólica, PCH, biomassa e solar por regiões 
brasileiras 

Fonte: PDE 2023, EPE, 2014, pg. 89. 

 

No mesmo documento, conforme a Figura 4 observa-se que, a expansão de 

outras fontes renováveis de energia – biomassa, pequenas centrais hidrelétricas 

(PCH), eólica e solar – projetada a sua participação no parque de geração do 

Sistema Integrado Nacional (SIN) para passar de 20%, em 2017, para 24%, em 

dezembro de 2023, distribuídos basicamente entre as regiões Sudeste/Centro-

Oeste, Nordeste e Sul. Já, as usinas termelétricas movidas a combustíveis fósseis, 

na projeção de 2017 a 2023, mantêm sua participação na matriz, em torno de 14%, 

um pouco mais ou um pouco menos, a depender do ano, assim como as usinas 

nucleares, que variam de 1,3% para 1,7% do parque instalado, devido à entrada de 

Angra 3. Com relação à participação de hidrelétricas de grande porte, houve uma 
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redução de 5,5% na projeção entre 2017 e 2023, em relação ao montante total de 

oferta de geração, apesar do aumento significativo da capacidade instalada de, 

aproximadamente, 15 gigawatts (GW), conforme Figura 4. 

 

 

 

Figura 4 – Evolução da capacidade instalada por fonte de geração 

Fonte: PDE 2023, EPE, 2014, pg. 93 

 

Especificamente em relação à expansão planejada de 2017 a 2023, 

apresentada na Figura 4, acima, é observado no PDE202, da EPE (2014) que,  

 
 
há que se ressaltar, no entanto, que a concretização deste Plano com essa 
composição de fontes na expansão planejada, predominantemente 
renováveis, depende principalmente da obtenção de Licenças Prévias 
Ambientais, de modo que as usinas indicadas possam participar dos leilões 
de compra de energia provenientes de novos empreendimentos, previstos 
em lei (EPE, 2014, pg. 93). 

 

Sendo assim, o desenvolvimento de recursos renováveis para efeito de 

geração de eletricidade torna-se relevante no sentido de buscar um desenvolvimento 

econômico socialmente justo e ambientalmente sustentável.  

 

Tanto é que os países em desenvolvimento vêm investindo em inovação 
tecnológica no campo da energia, considerado estratégico para os objetivos 
de tornar suas economias competitivas em termos mundiais, conforme a 
dinâmica de produção e consumo dos agentes envolvidos nesse processo 
(MACEDO, 2015, pg. 39). 

 

Em geral, a diversificação da matriz energética no Brasil tem-se pautado pelo 

discurso da sustentabilidade no âmbito governamental, considerando a mitigação 

das alterações climáticas e a diminuição da dependência energética de fontes não 
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renováveis. Porém, é necessário qualificar esse enfoque de sustentabilidade e como 

ele vem sendo efetivado. 

Quão mais sustentáveis são as fontes dos recursos renováveis? Este estudo 

vai apontar que se os recursos fósseis estão associados à emissão de gases e 

esgotamento das suas fontes que são naturais, as fontes renováveis, sejam 

hidrelétricas, a eólica e porque não a solar, não são desprovidas de impactos 

socioambientais. Elas geram impactos, criam vulnerabilidades nos ecossistemas e, 

do ponto de vista social, além dos impactos e situações de vulnerabilidades, geram 

conflitos entre os atores envolvidos na sua dinâmica. 

 

3.1 A Energia Eólica no Brasil: breve caracterização evolutiva 

 

Existem registros, de antes de Cristo, de que a energia eólica, assim como a 

energia hidráulica eram utilizadas, de forma bem mais rudimentar para 

bombeamento de água, moagem de grãos, dentre outras utilidades. 

 
Para a geração de eletricidade, as primeiras tentativas surgiram no 
final do século XIX, mas somente um século depois, com a crise 
internacional do petróleo (década de 1970), é que houve interesse e 
investimentos suficientes para viabilizar o desenvolvimento e a 
aplicação de equipamentos em escala comercial (Atlas da Energia 

Eólica, 2003,pg. 93). 
 

Na atualidade, via de regra, a energia eólica é colocada como opção para a 

substituição da dependência dos combustíveis fósseis, recursos esses, naturais, não 

renováveis e escassos, como o carvão, petróleo e gás natural.  

No caso do Brasil, a energia eólica está associada à complementaridade na 

geração elétrica, em função das vantagens naturais que apresenta. Entre as fontes 

de energias alternativas, é a que representa as maiores taxas de expansão no 

mundo, cerca de 26%, segundo o Balanço do Conselho Global de Energia 

disponível no Atlas do Potencial Eólico Brasileiro de  2010. Segundo a mesma 

publicação, no Brasil, as pesquisas estimam que o potencial eólico chegue a 143 mil 

MW, mais de dez vezes o que é gerado, por exemplo, pela Usina Hidrelétrica de 

Itaipu. Devido a isso, observa-se o crescimento de investimentos voltados para 

construção de empreendimento para geração de energia eólica em todo país, 

especialmente nas regiões Sul e Nordeste. 
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No território brasileiro, a região Nordeste vem ganhando destaque, uma vez 

que seus estados vêm se tornando potenciais produtores de energia eólica. Dados 

da Associação Brasileira de Energia Eólica (Abeeólica), publicado em julho de 2015, 

aponta que o Rio Grande do Norte, afirma-se como o maior estado produtor de 

energia eólica, tendo comercializado 2.192,6 MW.  

Em maio de 2015, conforme figura 5, a fonte eólica é responsável por 3,5% 

da matriz de produção de energia elétrica nacional, sendo que em maio de 2014 (12 

meses antes), segundo dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a 

fonte eólica era responsável por 2,26% da matriz nacional. Tal crescimento pode ter 

sido impulsionado pela construção das linhas de transmissão, que ocorreu durante o 

segundo semestre de 2014. 

 

 

 

Figura 5 – Matriz de produção de energia elétrica no Brasil. 
Fonte: Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) e Eletrobrás – Dados contabilizados 
até maio de 2015.     

 

Seria interessante analisarmos esses dados e expectativas a partir dos 

conceitos de produção potencial e produção efetiva, mas essa análise será realizada 

em outro momento.  

Os dados mais atualizados, do Boletim de Dados da Abeeólica, referentes a 

novembro de 2015 apontam a capacidade eólica de 7,96 GW no Brasil, sendo a 

fonte eólica responsável por 5,7% na matriz elétrica brasileira (Boletim de Dados da 

Abeeólica, novembro de 2015). 
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No entanto, mesmo com os ventos favoráveis e com a demonstração da 

capacidade de expansão, demonstrada nos últimos anos, o Brasil vai incorporando a 

matriz eólica, tardiamente em relação a outros países. Essa afirmação baseia-se no 

fato de que o restante do mundo praticamente já chegou ao ápice da sua 

capacidade produtiva de energia eólica, segundo o presidente da Empresa de 

Pesquisa Energética. “Agora é o momento da eólica. Amanhã vai ser o da solar. O 

preço vai cair e ela vai entrar, não tenho dúvida, mas vamos fazer no momento 

certo”, afirma Maurício Tolmasquim, presidente da Empresa de Pesquisa Energética 

(EPE, 2014). O Centro de Estratégias  em Recursos Naturais e Energia (CERNE) 

também compartilha dessa visão em relação ao potencial brasileiro, como esta 

organização afirma: 

 

o vento brasileiro é forte e com bom índice de regularidade, características 
que situam o País como um dos mais favoráveis a investimento em eólicas 
no mundo e nos beneficiam em termos de fator de capacidade e custos de 
geração. Graças a estas condições naturais e ao sistema de leilões em que 
prevalecem os projetos com tarifa mais competitiva, o Brasil é capaz de 
oferecer hoje a energia eólica mais barata do mundo ao seu mercado 
(CERNE, 2014, pg. 10).  

 

Segundo dados do Boletim de Dados da Abeeólica, em julho de 2015, o País 

contava com uma potência eólica instalada e operando de 6,79 GW que 

corresponde a cinco vezes a capacidade máxima da Usina Hidrelétrica de Furnas, 

abaixo do previsto inicialmente para o final de 2014, de 7,4 GW. 

 

Oficialmente, o potencial de energia eólica no País é de 143 GW (o 
equivalente a mais 10 Usinas Hidrelétricas de Itaipu), de acordo com 
medições já bastante defasadas. O avanço tecnológico dos últimos anos, 
com captação de vento em torno de 100 metros de altura, permite estimar 
que esse potencial pode superar os 300 GW (ATLAS DO POTENCIAL 
EÓLICO BRASILEIRO, 2015, pg, 36). 

 

Essa característica, de ventos fortes, encontra-se principalmente no litoral do 

Rio Grande do Sul e, sobretudo, no litoral do Nordeste, no Rio Grande do Norte e no 

Ceará, estados que assistem a crescentes investimentos privados voltados à 

instalação de parques e produção da energia eólica. Em tese, sobre a eólica no Rio 

Grande do Norte, Macedo (2015) nos aponta a potencialidade nordestina: 

 

a região Nordeste oferece maior potencialidade de vento do que de 
recursos hídricos, pois é uma região que apresenta grandes incidências de 
períodos secos, o que leva a crer que a fonte eólica poderá se tornar um 
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„reservatório imaginário‟ de capacidade hídrica, sendo esta utilizada também 
para outras atividades, como as de irrigação (MACEDO, 2015, pg. 84). 

 

As formas de comercialização da energia eólica acontecem através do 

PROINFA, dos leilões e, em uma escala menor, no Mercado Livre onde as 

condições contratuais são livremente negociadas entre as contrapartes. Cada forma 

tem uma estrutura de comercialização. Não vamos nos ater a isso nesse estudo, 

pois exige uma sistematização de informações que não direcionamos coletar neste 

trabalho. 

É importante lembrar que, durante a crise energética de 2001, houve a 

tentativa de incentivar a contratação de empreendimentos de geração de energia 

eólica no país. Criou-se, nesse momento, o Programa Emergencial de Energia 

Eólica (PROEÓLICA) que tinha, como objetivo, a contratação de 1.050 MW de 

projetos de energia eólica até dezembro de 2003. No entanto, o programa não 

obteve resultados e foi substituído pelo Programa de Incentivo às Fontes 

Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA), no ano de 2002. 

Além de incentivar o desenvolvimento das fontes renováveis na matriz 

energética, o PROINFA abriu caminho para a fixação da indústria de componentes e 

turbinas eólicas no país que dependia do setor de tecnologia importada. Conforme 

aponta Macedo (2015), a partir de 2009 sucederam-se diversos leilões, descritos a 

seguir. 

No final de 2009 ocorreram o Primeiro e o Segundo Leilão de Energia de 

Reserva17  (LER), de comercialização de energia voltada exclusivamente para a 

fonte eólica. O 2ºLER foi um sucesso com a contratação de 1,8GW e abriu portas 

para novos leilões que aconteceram nos anos seguintes.  

Em agosto de 2010 foram realizados o 3ºLER e o Leilão de Fontes 

Alternativas18  (LFA), com a contratação de 2GW de fonte eólica. Já em 2011 

ocorreram mais três leilões, o 4º LER, o A-319 e o A-520 onde a fonte eólica teve 

grande destaque ao negociar o total de 2,9GW.  

                                                           
17

 LER – refere-se à contratação de energia para aumentar a segurança no fornecimento de energia 
elétrica do SIN. 
18

 LFA – leilão com compra exclusiva de energia proveniente de fontes alternativas. 
19

 São leilões de energia de novos empreendimentos de geração (duração de 15 a 30 anos), ou 
leilões de energia proveniente de projetos de geração indicados por Resolução do CNPE e aprovados 
pela Presidência da República. 
20

 São leilões ou de energia proveniente dos leilões de compra exclusiva de fontes alternativas (com 
duração de 10 a 30 anos), ou leilões de energia de novos empreendimentos de geração (duração de 
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No mês de dezembro de 2012, ocorreu o leilão A-5 que contratou energia 

para o início de suprimento em 2017. Neste leilão foram contratados 281,9 MW. Em 

2013, ocorreram novamente três leilões, o 5º LER, o A-3 e A-5 e, por fim, em 2014 

houve um leilão A-3. Em 2015 ocorreram o Leilão de Fontes Alternativas (LFA 

2015), dois leilões de energia de reserva, o 1º e 2º LER 2015, e o A-1 2015 para 

entrega de energia. 

Não podemos finalizar esse capítulo sem ressaltar que a energia eólica tem 

assumido um importante papel como fonte de eletricidade já que agrega numerosas 

vantagens frente às energias tradicionais e mesmo em comparação a outras 

renováveis. Dentre as características mais atrativas em termos de planejamento 

energético, pode-se citar a implantação rápida e, em geral, o impacto reduzido na 

ocasião da construção dos parques eólicos, o que não significa afirmar ser isenta de 

produzir impactos. Esse trabalho justamente vai apontar em seus resultados um 

entendimento que crítica essa percepção. 

Além disso, dois importantes atrativos merecem ser mencionados:  

 

a diminuição do investimento inicial para a implantação dos parques eólicos, 
em boa medida decorrentes da progressiva redução do custo dos 
equipamentos no mercado com a expansão do mercado de fabricação 
interna e não dependente do mercado externo, e a complementaridade 
energética, fruto da possibilidade de gerar energia em períodos de seca 
(EPE, 2014, pg. 370). 

 

A EPE (2014) aponta segundo o PDE2023, outra vantagem que diz respeito 

ao fato da exploração eólica permitir que o solo possa ter outros usos, possibilitando 

ao produtor rural obter uma fonte de renda extra. No entanto, a esse respeito, no 

trabalho de campo vamos observar que, tanto em função de limitações estipuladas 

no contrato entre a empresa e agricultores, como em função de um fator cultural, 

essa equação não se efetiva necessariamente.  

O mesmo documento (PDE2023) aponta que o caráter inovador da 

exploração eólica, favorece a dinâmica econômica com a criação de novos postos 

de emprego e de oportunidades de negócio nos diversos setores. No entanto o 

mesmo documento apresenta um desafio a ser superado nesse quesito, que é a 

formação e treinamento de mão de obra capaz de atender aos anseios e prazos 

desse novo modelo de geração no Brasil, seja na construção dos novos parques de 

                                                                                                                                                                                     
15 a 30 anos) ou leilões de energia proveniente de projetos de geração indicados por Resolução do 
CNPE e aprovados pela Presidência da República. 
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geração seja na construção das linhas de transmissão em tempo compatível com o 

da construção dos parques eólicos. Apresentaremos dados e informações advindas 

do trabalho de campo também a este respeito.  

Além dos pontos citados, a energia é obtida sem a emissão de gases de 

efeito estufa, o que contribui com a estratégia brasileira para atingir as metas de 

redução de emissões desses gases.  

Ao se analisar as regiões com grande potencial eólico, o PDE2023 (EPE, 

2014) conclui que, 

os projetos podem interferir de forma expressiva na dinâmica 
socioeconômica de certos locais, já que comprometeria atividades como o 
turismo onde esta atividade é predominante. A região Nordeste e o RN 
ilustra bem esse panorama, visto que a expansão ocorre no litoral, em 
locais de grande beleza cênica e potencial turístico explorado. Tais 
ambientes – não raro, campos de dunas ou faixas de praia – geralmente 
são sensíveis do ponto de vista socioambiental. Os parques eólicos também 
vêm ganhando espaço no interior de estados nordestinos (...). Diante desse 
quadro, o grande desafio para a expansão dessa fonte é conciliar a 
preservação desses sítios especiais com a implantação de projetos. Para 
isso, é imprescindível ampliar as discussões técnicas e com a sociedade, 
promover estudos visando aumentar o conhecimento acerca dos impactos, 
assim como planejar de forma estratégica a expansão da fonte eólica 
(PDE2023, EPE, 2014, pg.370).  

 

É importante destacar estudos que buscam sistematizar uma análise desse 

tipo de energia e sua inter-relação com o desenvolvimento dos territórios envolvidos 

com essa realidade, como por exemplos os trabalhos de Macedo (2015); Hofstaetter 

e Pessoa (2015); Figueiredo e Magalhães (2015); Costa (2015) que buscaram 

compreender, sob dimensões diferentes, a energia eólica no RN e sua expansão no 

país.  

Diante de tudo que foi exposto ao longo desse capítulo, temos presente que a 

realidade da exploração eólica é recente no Brasil, que está em franca expansão e, 

que as empresas e os governos federal, estaduais e municipais têm muito que 

avançar para a consolidação desse novo empreendimento, na perspectiva de que 

seja uma cadeia que contribua para o desenvolvimento regional.  

Nesse sentido, a elaboração de estudos, como o que propomos aqui, junto ao 

público diretamente atingido, é fundamental para que a realidade de toda essa 

dinâmica seja conhecida, no sentido de pensar ações que mitiguem os impactos 

gerados nos ecossistemas e, do ponto de vista social, os impactos e conflitos 

gerados entre os atores envolvidos. Nessa perspectiva, é que apresentaremos nos 

capítulos que seguem o caso do Rio Grande do Norte. 
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4 ENERGIA EÓLICA: O CASO DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

O potencial energético brasileiro vem ampliando-se e diversificando-se como 

demonstrado nas partes anteriores desse trabalho, com destaque, nas duas últimas 

décadas para a energia eólica. 

No caso do Rio Grande do Norte, as características físicas e naturais do 

estado contribuíram para que este, juntamente com o Ceará, se destacasse na 

região Nordeste, na implantação de parques eólicos e na geração de energia deles 

provenientes. O estado potiguar, em 2014, conquistou o primeiro lugar nacional em 

novos projetos eólicos licitados na série de leilões federais anuais envolvendo esta 

fonte renovável de energia, iniciada no ano 2002 (CERNE, 2014). 

O primeiro parque de energia eólica no RN (2006), incentivado pelo Programa 

de Incentivo às Fontes de Alternativas de Energia (PROINFA) e pela maior 

companhia do setor de energia elétrica da América Latina, a Eletrobrás, contando 

com o financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES), foi o 

Parque Eólico de Rio do Fogo, localizado no município de Rio do Fogo, município 

litorâneo, pertencente à empresa do grupo Iberdrola21, que entrou em operação no 

dia 15 de junho de 2006. 

De acordo com o levantamento de dados do CERNE, até 2003, o Rio Grande 

do Norte produzia zero MW de energia eólica. Em 2008, o estado atingiu a 

capacidade instalada necessária para abastecer seu próprio consumo, contando 

com eólica, térmicas a gás natural e óleo diesel, e a biomassa, tornando-se, assim, 

autossuficiente. Macedo (2015), ao caracterizar a energia eólica no RN, pontua 

sobre a questão da autossuficiência: 

 

A partir de 2008, o Estado tornou-se autossuficiente em geração de 
eletricidade com a conclusão, nesse ano, da Usina Termelétrica do Vale do 

                                                           
21

 A Iberdrola é uma empresa espanhola que atua na distribuição de gás natural e na geração e 
distribuição de energia elétrica. 
A Iberdrola Brasil, S.A. é a subholding de negócios do Grupo Iberdrola com domicílio social no Brasil, 
que controla a distribuidora Elektro Eletricidade e Serviços S.A., a Elektro Comercializadora de 
Energia e a Iberdrola Renováveis do Brasil S.A. 
A Iberdrola Renováveis do Brasil é controladora da Enerbrasil, proprietária do Parque Eólico de Rio 
do Fogo, de 49,3 MW, em operação desde 2006 em Rio do Fogo – RN. Também possui 50% de 
participação na Joint Venture Força Eólica do Brasil, junto à Neoenergia (que detém os outros 50%), 
para o desenvolvimento de parques eólicos no país. A Força Eólica do Brasil já construiu 10 parques 
eólicos no nordeste do Brasil que somam 288 MW e está iniciando a construção de mais seis parques 
nos estados do Rio Grande do Norte e Paraíba, totalizando assim 462 MW. Para mais informações 
acessar o site www.iberdrolabrasil.com. 
 

http://www.elektro.com.br/
http://www.elektro.com.br/
http://www.elektro.com.br/
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Açú (Termoaçu), movida a gás natural, que possui capacidade instalada de 
323 MW145, das UTEs Potiguar I, com 53,12 MW, e Potiguar III, com 66,40 
MW (Macaíba), em 2009, movida a óleo diesel, além dos parques eólicos da 
Iberdrola Rio do Fogo, iniciada em 2006, com 49,30 MW, da Petrobras em 
Macau, que iniciou a operação comercial em 2004, com 1,80 MW, e do 
parque eólico Alegria I, que iniciou a operação comercial em 2010, com 
51,00 MW (TRIBUNA DO NORTE, 16/03/2010). Em suma, a geração de 
eletricidade deixou de ser um quesito considerado um gargalo no 
desenvolvimento econômico e industrial do Estado (MACEDO, 2015, pg. 
258). 

 

Em 2013, o Rio Grande do Norte já ultrapassava todos os países da América 

Latina reunidos (tirando o Brasil) em potencial eólico instalado, conforme o ranking 

mundial 2013 da Global Wind Energy Council (GWEC) e da European Wind Energy 

Association (EWEA). Prates (2014) faz a seguinte consideração sobre a capacidade 

produtiva do RN: 

com cerca de 1,5 GW instalados, o Rio Grande do Norte se equipara à 
capacidade eólica instalada em países como a Áustria ou a Bélgica. Supera, 
em produção de energia, países como a Noruega, Finlândia, Coréia do Sul, 
Bulgária, Chile e Argentina (CERNE, 21 de fevereiro de 2014).  

 

Entretanto, o Rio Grande do Norte encerrou 2014 com resultados aquém do 

esperado, neste segmento de geração de energia e renda. Dos mais de 100 projetos 

habilitados para o estado, nos leilões promovidos pela Agência Nacional de Energia 

Elétrica (Aneel) no ano de 2014, pouco mais de 10% foram contratados e deverão 

transformar-se, em até cinco anos, em novos parques eólicos e usinas termelétricas.  

Esse resultado deu-se, entre outros fatores, principalmente pela falta de 

linhas de transmissão para o escoamento da produção. Até meados de 2014, a 

energia produzida no Rio Grande do Norte, não estava sendo inserida no sistema 

interligado de energia nacional, interligação de responsabilidade da Companhia 

Hidroelétrica do São Francisco (Chesf). 

Segundo os dados apresentados no Boletim de Dados da Abeeólica, 

descritos na Figura 6, o Rio Grande do Norte tem, em julho de 2015, nove anos após 

a operacionalização do primeiro parque eólico de Rio do Fogo, 87 parques 

instalados, que são subdivididos em três categorias, quais sejam, (i) os que estão 

operando comercialmente (2.192,6 MW), (ii) os aptos a operar (198,0 MW), e (iii) os 

operando em teste (54,0 MW) e 90em construção, que são subdivididos em duas 

categorias, quais sejam (i) em construção (526,3 MW) e (ii) contratados (1.813,8 

MW), conforme figura 6.  
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Figura 6 – Parques instalados e parques em construção no RN – julho de 2015. 

Fonte: Boletim de Dados da Abeeólica – julho/2015 - elaborado por Moema Hofstaetter. 

 

Na atualização do Boletim de Dados da Abeeólica, ocorrida em novembro de 

2015, o Rio Grande do Norte manteve 87 parques instalados, no entanto 

subdivididos em apenas duas categorias, quais sejam, (i) os que estão operando 

comercialmente (2.300,6 MW) e os aptos a operar (306,0 MW), tendo ampliado o 

número de parques em construção, que somam agora 94 parques, que são 

subdivididos em duas categorias, quais sejam (i) em construção (496,3 MW) e (ii) 

contratados (1.670,9 MW), conforme figura 7.  

 

 
Figura 7 – Parques instalados e parques em construção no RN – novembro de 2015. 

Fonte: Boletim de Dados da Abeeólica – novembro/2015 - elaborado por Moema Hofstaetter. 

 

Com base no Boletim de Dados da Abeeólica, de julho de 2015, a 

participação do Rio Grande do Norte na capacidade de geração de energia eólica é 

de 36% do total da capacidade de geração de energia nacional, ou seja, dos 6,79 
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GW de capacidade nacional, o RN concentra 2.444,6 MW). No entanto esse 

percentual diminui, mesmo crescendo o número de parques em construção, em 

função de outros estados terem ampliado a sua capacidade instalada nos últimos 

meses. Em novembro/2015, segundo o Boletim de Dados da Abeeólica de 

novembro de 2015, a participação do Rio Grande do Norte na capacidade de 

geração de energia eólica caiu para 32,8% do total da capacidade de geração de 

energia nacional (ou seja, dos 7,96 GW de capacidade nacional, o RN concentrou 

2.606,6 MW). Como observamos, o percentual diminuiu mesmo que o valor 

produzido de MW no Estado aumentou. Consideramos nessa análise apenas a 

capacidade instalada. 

O crescimento da capacidade produtiva está relacionado à localização dos 

parques eólicos no RN que avança do litoral em direção ao interior do Estado. Em 

ambos os contextos, os parques eólicos estão instalados, em municípios de baixo 

dinamismo econômico, em sua maioria, representando, do ponto de vista econômico 

e de impactos urbanos e regionais, novas dinâmicas.  

Na Figura 8 observamos a localização dos parques em operação em 2014 e, 

a partir da indicação dos municípios com parques em construção, o movimento 

crescente da capacidade produtiva para o interior do Estado. 
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Figura 8 – Energia Eólica no RN 

Fonte: ANEEL, 2014. 

 

A realidade da energia eólica no estado do Rio Grande do Norte é bastante 

recente, porém já apresenta uma densidade. Ter os ventos a favor é uma vantagem 

natural do RN, mas não basta. Cada vez mais se percebe a necessidade de 

observar quais os impactos (tanto positivos, quanto negativos) desses 

empreendimentos, tanto para a população quanto para o meio ambiente.  

Conhecer a dinâmica toda, que cresce a cada dia, desvendar os empecilhos, 

resolver os obstáculos para então gerar oportunidade de desenvolvimento regional, 

com justiça social e ambiental, deveria ser a preocupação dos poderes públicos em 

seus diferentes níveis de ação, seja local, estadual ou federal. Nessa perspectiva, o 

presente capítulo, buscará trazer uma compreensão do território eólico no RN e 

como se caracteriza, nos tópicos a seguirem. 
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4.1 O Território Eólico no Rio Grande do Norte 

 

Como já evidenciado nas partes que antecederam esse tópico, a ocupação de 

parques eólicos passa a fazer parte da paisagem potiguar de forma crescente e 

densa. As áreas ocupadas com eólicas compõem diferentes territórios, divididos em 

território eólico em operação, construção e contratados no RN. Tendo como 

referência dezembro de 2015, com base no Banco de Informações de Geração da 

ANEEL/2015, corresponde ao total de 25 municípios conforme Quadro 3, abaixo: 

 

Município Consórcio/Grupo Detentor Nacionalidade 

Areia Branca  Neoenergia/ Iberdrola 

Renováveis do Brasil 

MS Renováveis S/A 

Martifer/Chesf 

Voltalia Energia do Brasil 

Brasileira/ Portuguesa 

 

Brasileira 

Portuguesa/Brasileira 

Francesa 

Bodó  Neoenergia/Iberdola 
Renováveis do Brasil 
Gestamp Eólica Brasil 

Brasileira/Portuguesa 
 
Espanhola 

Brejinho  CTGÁS Brasileira 

Caiçara do Norte  Bioenergy – Geradora de 
Energia S/A 

Norueguesa 

Cerro Corá Gestamp Eólica Brasil Espanhola 

Florânia Grupo Rialma Eólica Brasileira 

Galinhos Furnas/ Eletro Norte/Bioenergy/ 

J. Malucelli 

Brasileira/Norueguesa 

Guamaré Petrobrás/Wobben Wind Power 

Ind e Com Ltda 

Petrobrás/ Alubar Energia 

Petrobrás/ Eletrobrás 

Multiner S/A 

Bioenergy – Geradora de 

Energia S/A 

Brasileira/Alemã 

 

Brasileira 

Brasileira 

 

Norueguesa 

Jandaíra EDP Renováveis Brasil 
NESA – Novas Energias 

Portuguesa 
Brasileira (Potiguar) 

Jardim de Angicos Gestamp Eólica Brasil Espanhola 

João Câmara Gestamp Eólica Brasil 

Dobrevê Energia (DESA) 

CPFL Renováveis 

 

Copel 

Atlantic Energias Renováveis 

 

EDP Renováveis 

Enel Green Power/EGP 

Endesa 

WF Wind Holding 

Eólica 

Tecnologia/Furnas/Ventos 

Tecnologia 

Espanhola (líder europeia) 

Brasileira 

Brasileira (líder em geração 

de energia renovável) 

Brasileira (Paranaense) 

Britânica, Brasileirae 

Espanhola 

Portuguesa 

Italiano 

Espanhola 

Brasileira 

Brasileira 

 

Brasileira 
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Lagoa Nova Gestamp Eólica Brasil 
Voltalia Energia do Brasil 
Serveng S/A 

Portuguesa 
Francesa 
Brasileira 

Macau Petrobrás 

Furnas/Eletronorte/Bioenergy/J. 

Malucelli 

Brasileira 

Brasileira e Norueguesa 

Maxaranguape Furnas Brasileira 

Parazinho CPFL Renováveis Brasileira 

Pedra Grande Iberdrola Renováveis do Brasil  

Neoenergia S/A 

Serveng S/A 

Copel 

Portuguesa 

Brasileira 

Brasileira 

Brasileira 

Rio do Fogo  Iberdrola Renováveis do Brasil  

Neoenergia S/A 

Furnas 

Portuguesa 

Brasileira 

Brasileira 

Santana do Mato Gestamp Eólica Brasil Espanhola 

São Bento do Norte Copel Brasileira 

São Miguel do Gostoso Voltalia Energia do Brasil Francesa 

São Vicente Grupo Rialma Eólica Brasileira 

Serra do Mel Eólica 
Tecnologia/Furnas/Gestamp 
Voltalia Energia do Brasil 

Brasileira/Espanhola 
 
Francesa 

Tenente Laurentino Cruz Gestamp Eólica Brasil Espanhola 

Tibau SD Comércio 

Empresa Brasileira de 

Desenvolvimento e 

Participações/Comercial 

Mineira 

Brasileira 

Brasileira 

Touros Copel Brasileira 

Quadro 3 – Território Eólico do RN por Município, consórcio/grupo detentor/nacionalidade do total do 
território eólico seja em operação, construção e/ou contratados até dezembro de 2015. 

Fonte: Banco de Informações de Geração da ANEEL/2015 e outras fontes, principalmente os sites 
dos consórcios e grupos detentores. Elaborado por Moema Hofstaetter. 

 

No Quadro 3 acima, tem-se a composição da representação dos grupos e 

consórcios que atuam nos municípios do RN, bem como a nacionalidade do capital 

investido. Além do capital nacional temos capitais de diversos países europeus, 

investindo na cadeia produtiva da energia eólica no RN. Mesmo tendo sido 

trabalhosa a unificação dessas informações, não aprofundaremos a análise desse 

quadro nesse trabalho. 

Entre os municípios relacionados no Quadro 3, este estudo optou por 

apresentar dados oficiais dos sete municípios que se encontravam em operação em 

maio de 2014,  a saber, Guamaré, João Câmara, Parazinho, Rio do Fogo, Areia 

Branca, Macau e Tibau (municípios em destaque no Quadro 03), de acordo com o 

levantamento realizado pela Aneel (05/2014).  
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A seleção desses sete municípios foi motivada pela expectativa de compilar 

um maior número de informações e conseguir desenvolver com qualidade a 

pesquisa, haja vista que essa é uma atividade bastante recente e carente de dados, 

especialmente de natureza qualitativa. Outro aspecto que reforça trabalhar com esse 

recorte de municípios, deve-se ao fato de nesses municípios os parques já estarem 

operando há mais de um ano. A expectativa é de que seria possível se deparar com 

mudanças significativas nas realidades locais, oriundas da interferência dos 

parques.  

Para a fase de realização de estudo de caso com a realização de pesquisa de 

campo optou-se pelo município de João Câmara, por englobar uma diversidade de 

consórcios atuantes, formados por empresas tanto de capital nacional como 

estrangeiro. Observamos que, em João Câmara, município localizado em área 

interiorana do RN, tem-se a presença de várias empresas, quais sejam, EDP 

Renováveis, Enel Green Power/EGP, Endesa, WF Wind Holding, Dobrevê Energia 

(DESA), Copel, Atlantic Energias Renováveis, Eólica Tecnologia/Furnas/Ventos 

Tecnologia, além da presença da empresa líder européia, a Gestamp Eólica do 

Brasil e, a líder brasileira em geração de energia eólica, a CPFL Renováveis.  

No entanto, mesmo que o estudo de campo tenha ocorrido no município de 

João Câmara, acrescentamos depoimentos e exemplos de situações com as quais 

nos deparamos, referentes a outros municípios, a saber, Jandaíra, São Miguel do 

Gostoso, Galinhos e Serra do Mel. Explicando melhor. Mesmo os grupos focais 

tendo ocorrido em João Câmara, como entrevistamos pessoas que trabalham e, 

João Câmara mas também em outros municípios e que trouxeram para as suas 

respostas situações encontradas nesses outros municípios, assim como 

entrevistamos profissionais que atuam no estado do RN e trouxeram informações 

não só de João Câmara, optamos por ampliar as informações para além do que 

captamos nos grupos focais e entrevistas específicas sobre essa realidade em João 

Câmara.  

Por esse motivo, na sequência desse capítulo, (i) além da análise de dados 

quantitativos, que ficaram restritos aos sete municípios citados, que se encontravam 

em operação até maio de 2014, a saber, Guamaré, João Câmara, Parazinho, Rio do 

Fogo, Areia Branca, Macau e Tibau, (ii) e de informações extraídas da análise dos 

grupos focais e entrevistas realizadas em João Câmara, trouxemos (iii) informações 
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advindas das entrevistas e de visitas realizadas, dos municípios de Jandaíra, São 

Miguel do Gostoso, Galinhos e Serra do Mel. 

Os sete municípios, base dos dados quantitativos, nesta dissertação, do 

ponto de vista dos níveis de desenvolvimento são bem heterogêneos e pouco 

dinâmicos do ponto de vista econômico. Essa situação econômica passa a 

apresentar mudanças quando, a partir de 2010, o PIB desses municípios é 

incrementado pela arrecadação de impostos decorrentes da instalação de Parques 

Eólicos no RN.  

Exceção para os municípios de Guamaré e Areia Branca, também produtores 

de petróleo cujas receitas são também provenientes de royaltes da Empresa 

Brasileira de Petróleo, a Petrobras. Os municípios estão localizados nas regiões do 

Mato Grande, do Sertão Central/Litoral Norte e de Assu/Mossoró do RN, 

relativamente longe da capital, sendo os mais próximos à Natal, Rio do Fogo e João 

Câmara, conforme Tabela 1. Nesta mesma tabela informamos o número de 

habitantes dos municípios e a posição do PIB Per Capita no estado e nacional, 

comparando os anos de 2010 e 2012, período em que já se tinha a participação dos 

parques eólicos na arrecadação de impostos. Observa-se que no período, com 

exceção do município de Tibau, todos os demais municípios melhoraram a sua 

posição no ranking estadual do PIB Per Capita. 

Em termos de PIB Per Capita, não podemos verificar impacto oriundo da 

instalação dos parques eólicos. Precisamos analisar com dados futuros. Até o 

momento observamos que para desenvolver, não basta crescer. Ou como escreve 

Celso Furtado (1998),  

 

o desenvolvimento econômico – a ideia de que os povos pobres 
podem algum dia desfrutar das formas de vida dos atuais povos ricos 
– é simplesmente irrealizável (...) as economias das periferias nunca 
serão desenvolvidas, no sentido de similares às economias que 
formam o atual centro do sistema capitalista (FURTADO, pg. 89, 
1998). 
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Tabela 1 – Distância em relação à capital, População Total e Posição e valores do PIB Per 
Capita dos municípios eólicos, RN (comparativo 2010/2012) 

Município 

Distância 
População 

Total PIB RN 
PIB 

Nacional 

Natal km 
 

2010 2012 2010 2012 

Areia Branca  317 25.315 5 4 986 624 

Guamaré  161 12.404 1 1 26 26 

João Câmara  80 32.227 96 54 4.178 3.781 

Macau  169 28.954 7 5 1.310 689 

Parazinho  116 4.845 163 46 4.832 3.700 

Rio do Fogo  72 10.059 78 72 4.024 3.937 

Tibau 327 3.687 17 20 2.666 2.438 

Fonte: IBGE – Censos Demográficos 2010 e 2012. 

 

Em relação ao desenvolvimento humano, os dados do Índice de 

Desenvolvimento Humano de 2000 e 2010, nos municípios selecionados e indicados 

na Tabela 2, têm condição média para baixo em 2010, mantendo as posições em 

relação a 2000. Estão abaixo do índice do Rio Grande do Norte e bem abaixo do 

IDH do Brasil, respectivamente 0,684 e 0,727 no caso de 2010. 

 

Tabela 2 – IDHM dos municípios eólicos, RN 

Município 
IDHM 
2000 

IDHM 
2010 

Areia Branca 0,550 0,682 

Guamaré 0,444 0,626 

João Câmara 0,457 0,595 

Macau 0,556 0,665 

Parazinho 0,385 0,549 

Rio do Fogo 0,398 0,569 

Tibau 0,503 0,635 

Fonte: PNUD, IPEA e FJP: Atlas do Desenvolvimento Humano, 2013. 

 

Os territórios eólicos em destaque apresentam dinâmicas urbanas incipientes, 

sendo suas populações rurais significativas e que mantiveram um índice de aumento 

entre as décadas de 2000 e 2010, como é o caso de Tibau, Guamaré, Rio do Fogo, 

Parazinho, apresentado na Tabela 3. 
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Tabela 3 – Situação de domicílio, urbano e rural, da população com mais de 10 anos de idade, nos 
municípios eólicos, RN (2000-2010) 

Município 
Total Urbana Rural 

2000 2010 2000 2010 2000 2010 

Areia Branca 18.382 21.534 79,8 80,0 20,2 20,0 

Guamaré 6.216 10.094 43,7 36,2 56,3 63,8 

João Câmara 22.279 26.411 70,5 71,6 29,5 28,4 

Macau 20.930 24.568 73,0 76,4 27,0 23,6 

Parazinho 3.246 3.872 71,5 64,9 28,5 35,1 

Rio do Fogo 6.922 8.023 39,6 37,4 60,4 62,6 

Tibau 2.551 3.061 84,3 76,7 15,7 23,3 

Fonte: IBGE – Censos Demográficos 2000 e 2010. 

 

Os níveis de crescimento anual da população indicam que apenas João 

Câmara e Rio do Fogo ficaram, na última década, pouco abaixo da taxa nacional de 

1,01% ao ano. Nos demais municípios a taxa anual de crescimento foi superior à 

taxa nacional, especialmente o município de Guamaré, como demonstrado na 

Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Taxa anual de crescimento anual da população, comparativo da taxa de urbanização 
(2000-2010) 

Município 
Taxa anual de 
crescimento  

Taxa de urbanização                       
2000 

Taxa de urbanização  
 2010 

Areia Branca 1,17% 79,28 80,26 

Guamaré 4,29% 44,16 35,53 

João Câmara 0,97% 68,23 70,30 

Macau 1,20% 72,42 75,87 

Parazinho 1,14% 70,75 64,75 

Rio do Fogo 0,88% 39,28 37,26 

Tibau 1,44% 84,08 76,89 

Fonte: PNUD, IPEA e FJP: Atlas do Desenvolvimento Humano, 2013. 

 

Em relação às condições de pobreza, os percentuais de extremamente 

pobres e de pobres diminuíram entre 2000 e 2010. Dados da pesquisa de campo 

indicam que essa redução geral da pobreza pode estar relacionada ao acesso do 

conjunto da população ao Programa Bolsa Família 22 , que atende as famílias 

                                                           
22 O programa Bolsa Família foi criado com o objetivo de combater a fome e a miséria, além de 
promover a emancipação das famílias em situação de maior pobreza no país. 
O Bolsa Família é um programa federal destinado às famílias em situação de pobreza e extrema 
pobreza, com renda per capita de até R$ 154 mensais, que associa à transferência do benefício 
financeiro do acesso aos direitos sociais básicos - saúde, alimentação, educação e assistência social. 
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cadastradas no Cadastro Único, com renda familiar mensal per capita de até R$ 

154,00, no ano de 2015. 

É interessante observar a importância do Programa Bolsa-Família que, ao 

longo de uma década, promoveu uma mudança acentuada no padrão de renda da 

população, conforme Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Quantidade de famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família/2015 e valores totais 
repassados 

Município 
Número Bolsa Família Valor repassado 

Hab Qtide R$ 

Areia Branca  25.315 2.800 4.565.248 

Guamaré  12.404 1.584 3.814.424 

João Câmara  32.227 4.641 11.491.654 

Macau  28.954 3.141 
4.442.279 

Parazinho  4.845 792 1.956.663 

Rio do Fogo  10.059 - - 

Tibau 3.687 - - 

Fonte: Caixa, folha de pagamentos do Programa Bolsa Família (PBF)/2015 

 

As famílias que possuem renda mensal per capita entre R$ 77 e R$ 154, no 

ano de 2015, só ingressam no Programa se possuírem gestantes e crianças ou 

adolescentes de até 17 anos. Já as famílias, com renda mensal de até R$ 77,00 por 

pessoa, podem participar do Programa Bolsa Família, qualquer que seja a idade dos 

membros da família, como indicam as Tabelas 6 e 7, demonstrando os dados do 

Bolsa Família referentes ao município de João Câmara. 

  

                                                                                                                                                                                     
Através do Bolsa Família, o governo federal concede mensalmente benefícios em dinheiro para 
famílias mais necessitadas (www.mds.gov.br). 
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Tabela 6 – Total de famílias cadastradas no Programa Bolsa Família – Município de João Câmara – 
nov/2015 

Total de famílias cadastradas 
  

7.574 

renda até 

 R$ 77,00 5.237 

renda entre 

 R$ 77,00 e 154,00 838 

renda entre   

R$ 154,00 e 1/2 SM 946 

renda acima 

 de R$ 1/2 SM 553 

Fonte: Relatório Bolsa Família e Cadastro Único – 01/2016 – Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome. 
 
 
Tabela 7 – Quantitativo de famílias cadastradas no Programa Bolsa Família, por tipo de benefícios – 
Município de João Câmara – jan/2016 

Básico 
  

4.550 

BVJ 

 (Benefício Variável Jovem) 1.273 

BVN 

 (Benefício Variável Nutrizes) 118 

BVG   

(Benefício Variável Gestante) 69 

BSP 

 (Benefício de Superação da 
Extrema Pobreza 

3.110 

Fonte: Relatório Bolsa Família e Cadastro Único – 01/2016 – Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome. 

 

Esse Programa atinge as pessoas e famílias mais pobres dos municípios 

eólicos. Os beneficiários, em geral, são agricultores familiares que se enquadram na 

Linha de Pobreza23 e passam a acessar políticas públicas de transferência de renda, 

bem como outras políticas que contribuem na ampliação da renda familiar, como o 

Programa Nacional da Agricultura Familiar (PRONAF), Programa de Aquisição de 

Alimento (PAA) e Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). 

                                                           
23

As famílias extremamente pobres são aquelas que têm renda mensal de até R$ 77,00 por pessoa. 
As famílias pobres são aquelas que têm renda mensal entre R$ 77,01 e R$ 154,00 por pessoa. As 
famílias pobres participam do programa, desde que tenham em sua composição gestantes e crianças 
ou adolescentes entre 0 e 17 anos (mds.gov.br/assuntos/bolsa-família). 
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Em relação ao Índice de Gini24 não houve alteração significativa entre 2000 e 

2010, conforme observado na Tabela 8. Em parte dos municípios houve uma 

pequena variação no sentido de maior igualdade de renda e em parte dos 

municípios ocorreu o movimento contrário. 

 

Tabela 8 – Renda, pobreza e igualdade, nos municípios eólicos – RN 

Município 

Renda Per capita % de 
Extremamente 

Pobres 

% Pobres Índice de Gini 

2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 

Areia Branca 292,34 449,02 17,14 6,17 36,74 19,46 0,5372 0,4815 

Guamaré 181,41 407,49 21,62 8,72 56,89 23,79 0,4985 0,5309 

João Câmara 207,49 335,64 30,56 15,56 58,29 35,99 0,6076 0,5610 

Macau 270,15 457,22 11,39 7,58 37,6 18,75 0,4899 0,5078 

Parazinho 149,33 234,75 34,32 23,2 66,33 47,58 0,5315 0,5237 

Rio do Fogo 137,68 239,1 41,13 23,47 69,67 46,86 0,5903 0,5232 

Tibau 229,53 396,51 15,47 10,19 46,64 25,79 0,5002 0,5370 

Fonte: PNUD, IPEA e FJP: Atlas do Desenvolvimento Humano, 2013. 

 

Em relação à habitação, os dados da Tabela 9 consideram apenas a 

população urbana com água, energia elétrica e coleta de lixo. Na área rural, a partir 

dos dados da pesquisa, observa-se uma grande cobertura de energia elétrica, não 

extensiva à água e à coleta de resíduos. No conjunto dos sete municípios 

analisados, a falta de água é um fator limitante importante, inclusive para a atividade 

agrícola. Os dados da Tabela 9 sugerem também que é muito baixo o nível de 

domicílios com banheiro interligado à água encanada. A coleta de resíduos é 

inexistente, sendo que as pessoas e os animais coabitam com as sacolas plásticas e 

dejetos de lixo em todo o território.  

 

Tabela 9 – Habitação nos municípios eólicos da população urbana – RN 

Município % pop com água % pop com 
energia elétrica 

% pop com 
coleta de lixo 

% da pop 
domiciliar com 

banheiro e água 
encanada 

2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 

Areia 
Branca 

65,44 86,47 97,28 99,49 97,77 99,23 62,85 89,09 

Guamaré 26,59 87,74 96,95 98,3 96 99,68 16,68 46,30 

                                                           
24

Instrumento usado para medir o grau de concentração de renda. Ele aponta a diferença entre os 
rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Varia de 0 a 1, sendo que 0 representa a situação de 
total igualdade (todos tem a mesma renda) e o valor 1 significa completa desigualdade de renda 
(www.ipea.gov.br). 
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João 
Câmara 

51,34 78,63 90,00 99,4 92,15 97,69 50,40 69,79 

Macau 75,3 90,17 97,13 98,34 93,94 98,00 68,76 90,68 

Parazinho 16,27 86,5 84,02 96,99 94,06 97,14 9,87 37,55 

Rio do 
Fogo 

55,04 95,91 91,48 98,27 87,28 97,65 49,51 89,16 

Tibau 65,69 88,25 98,08 98,78 85,25 93,15 64,78 79,69 

Fonte: PNUD, IPEA e FJP: Atlas do Desenvolvimento Humano, 2013. 
Nota: Dados da Amostra: apenas população urbana 
 

Durante a pesquisa de campo, foi possível ver a queima dos resíduos sólidos, 

que são uma realidade nessas localidades, conforme é possível perceber no 

conjunto das Figuras 9 a 11, que retratam paisagens de propriedades e 

comunidades rurais de João Câmara. 

 

 
Figura 9 – Paisagem de propriedade rural em João Câmara, com parque eólico ao fundo e o convívio 
de animais e lixo. 

Foto: Moaldecir Freire Domingos/2015 
 

Essa paisagem repete-se em todos os municípios que compreendem o 

território eólico. No fundo o parque, a propriedade rural e o lixo, que coabita com as 

pessoas e animais. 
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Figura 10 – Paisagem de propriedade rural em João Câmara, com parque eólico ao fundo e o 
convívio de animais e lixo. 

Foto: Moaldecir Freire Domingos/2015 
 

 

 

 
Figura 11 – Entrada da Associação Oiticica, em João Câmara, torres de eólica, casas e o lixo. 

Foto: Moaldecir Freire Domingos/2015 

 

Os municípios de Macau e Areia Branca, seguidos por Guamaré têm 

praticamente 50% da população de empregados com carteira assinada. Já nos 

demais municípios observa-se a precariedade na realidade do trabalho e emprego. 

Em João Câmara, por exemplo, mais da metade da população de empregados não 
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tem carteira assinada (Tabela 10). Temos presente que o município de João Câmara 

concentra o maior número de parques eólicos já comercializando, dentre os sete 

municípios relacionados. Disso podemos presumir que a contratação local de mão 

de obra não é significativa, para além do período da instalação dos parques, 

conforme melhor observado na Tabela 11. 
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Tabela 10 – Posição na ocupação e categoria do emprego no trabalho principal X Ano 

Município Total  Empregados Empregados – com 
carteira de trabalho 

assinada 

 Empregados – 
outros sem 
carteira de 

trabalho assinada 

Não 
remunerados 

em ajuda a 
membro do 
domicílio 

Trabalhadores 
na produção 

para o próprio 
consumo 

Empregadores Conta própria 

 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 

Areia Branca 6.566 9.309 4.656 6.803 2.396 4.270 466 493   1.794  2.040 130 227 282 211 65 38 1.432 2.030 

Guamaré 2.203 4.451 1.562 3.565 576 1.643 225 473      760  1.450 13 89 169 220 11 4 448 574 

João Câmara 9.125 11.880 4.137 6.611 1.396 2.602 359 486   2.382  3.523 447 418 1.332 1.031 101 198 3.108 3.622 

Macau 8.321 10.771 5.511 7.666 2.739 4.417 648 785   2.124  2.464 173 316 63 276 81 108 2.494 2.405 

Parazinho 1.230 1.281 681 767 83 166 129 92      470  509 97 48 112 100 25 13 315 353 

Rio do Fogo 2.495 3.383 1.407 2.198 332 548 104 215      972  1.436 58 143 471 278 18 100 541 664 

Tibau 1.150 1.470 912 1.033 166 390 129 116      617  527 23 52 17 33 15 33 183 320 

Fonte: IBGE – Censos Demográficos 2000 e 2010. 
 

    

O CAGED mostra que, no período de 2007-2013, o saldo de empregos do conjunto dos municípios foi positivo, com 

exceção de Parazinho (Tabela 11), o que sugere um incremento do emprego no período, nos municípios citados. Podemos deduzir 

que parte do emprego está relacionada à instalação dos parques eólicos, pois coincide com o período da implantação dos 

parques. Os empregos que estão relacionados aos parques eólicos são de serventes de obras, pedreiros, montadores de 

estruturas, limpeza e vigilância, confirmando as informações extraídas nas entrevistas e grupos focais. No entanto, tanto o saldo 

negativo de Parazinho no período, como a variação absoluta negativa, do período subsequente (jan/2014 a out/2015), com 
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exceção de Tibau, demonstra que, ao menos em relação à contratação em função 

dos parques eólicos, o impacto positivo de contratação de mão de obra é 

temporário, concentrado no momento da implantação dos parques25. 

 

Tabela 11 – Saldo de empregos – 2007-2013 (total) comparado com variação absoluta de 2014-2015 

Município 

jan/2007 a dez/2013 
jan/2014 a 
out/2015 

Admissão Desligamento Variação Absoluta 
Variação 
Absoluta 

Areia Branca  6.324 5.712 612 -98 

Guamaré  3.582 3.453 129 -287 

João Câmara  2.698 2.378 320 -73 

Macau  8.937 6.987 1.950 264 

Parazinho  794 966 -172 -66 

Rio do Fogo  1.199 1.062 137 -8 

Tibau 529 521 8 25 

Fonte: CAGED (out/2015) – Elaboração Própria. 

 

Em relação aos dados para análise da vulnerabilidade social26, como visto na 

Tabela 12, houve uma diminuição da mortalidade infantil. Observamos que há uma 

deficiência muito grande no que se refere à educação. O percentual de crianças de 0 

a 5 anos fora da escola é de 50%, sinalizando a falta de creches ou a dificuldade de 

acesso a elas (como observado no trabalho de campo nas comunidades rurais). Já 

em relação aos jovens na faixa de 6 a 14 anos, apenas 1,9% das crianças não 

frequenta a escola. O Programa Bolsa Família é apontado, na pesquisa de campo 

como um Programa que ajudou a melhorar esse índice. O maior problema está na 

faixa seguinte, de 15 a 24 anos onde 21% dos jovens nem estudam, nem trabalham 

e são vulneráveis. Nessa faixa, a pesquisa de campo observou um aumento da 

exploração sexual infanto-juvenil, tanto de meninas quanto de meninos. Segundo 

informações coletadas na pesquisa de campo, os gestores municipais e a população 

entrevistada responsabilizam a chegada de estrangeiros advindos de outros países 

e de outras localidades do Brasil para o trabalho nos parques eólicos, que 

                                                           
25

 Se abrirmos as informações por ano, o maior saldo de empregos coincide com os anos da 
implantação dos parques eólicos, em cada um dos municípios. 
26

 Na metodologia do Atlas do Desenvolvimento Humano, a vulnerabilidade social refere-se à 
situação de risco social tais como analfabetismo, crianças e adolescentes fora da escola, 
maternidade precoce e crianças em famílias que vivem abaixo da linha da pobreza. 
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imprimiram um novo padrão de consumo cultural e comportamental. O consumo de 

drogas é crescente nessa faixa etária (de 15 a 24 anos). 

O percentual de mães chefes de família sem ensino fundamental e com filhos 

menores cresceu consideravelmente em todos os municípios, com exceção de Areia 

Branca, conforme descrito na Tabela 12. Seriam mulheres abandonadas e esses 

filhos, filhos dos ventos27? Esse dado é bastante preocupante.  

Em Parazinho e Tibau observa-se o crescimento da dependência da 

aposentadoria dos idosos. Já em relação à pobreza, como descrito anteriormente, 

diminuiu o percentual de pessoas vulneráveis à pobreza, principalmente após o 

Programa Bolsa Família. 

                                                           
27

 Termo utilizado em alusão aos Filhos dos Pinus, no Vale do Ribeira/PR e também utilizado pelo 
coordenador do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), em João Câmara se referindo 
às crianças que nascem sem o progenitor masculino, que abandonou a progenitora feminina, grávida, 
assim que seu trabalho, em função da indústria do vento encerrou. 



 

78 
 

Tabela 12 – Vulnerabilidade Social nos municípios eólicos nos anos 2000 e 2010. 

   

Município 

Mortalidade 
Infantil 

% crianças 0 a 
5 fora da 
escola 

% crianças 6 a 
14 anos fora 

da escola 

% pessoas de 
15 a 24 anos 

que não 
estudam, não 

trabalham e são 
vulneráveis 

% de mães chefes 
de família sem 

ensino 
fundamental e 

com filho menor, 
no total de mães 
chefes de família 

% de 
vulneráveis e 
dependentes 

de idosos 

% de crianças 
com até 14 anos 
que tem renda 
domiciliar per 
capita igual ou 

menor a R$ 70,00 
mensais 

2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 

Areia Branca 39,34 20,1 64,75 48 5,04 0,6 20,59 18,61 13,66 6,33 8,78 5,54 25,03 10,05 

Guamaré 40,24 23,4 74,03 48 9,13 3,21 25,56 22,22 17,28 23,04 9,41 4,97 31,06 12,9 

João Câmara 45,14 31,6 78,59 57 10,21 2,24 26,07 21,71 16,95 24,61 7,85 6,03 42,78 23,12 

Macau 40,24 19,8 51,87 41 2,26 2,29 25,33 17,3 14,35 15,78 8,06 4,65 16,88 10,29 

Parazinho 68,67 32,6 85,15 50 11,03 1,33 31,02 28,8 16,21 36,73 6,74 7,16 47,54 34,51 

Rio do Fogo 56,59 28,9 82,88 48 10,79 1,2 28,7 21,73 11,48 33,21 8,84 5,25 54,1 35,31 

Tibau 39,34 23,4 59,84 45 1,73 2,18 16,77 16,61 13,93 19,9 2,73 4,47 22,27 13,99 

Fonte: PNUD, IPEA e FJP: Atlas do Desenvolvimento Humano, 2013. 

 

Ao concluir a análise desses dados, que são parciais, mas significativos, observamos que não podemos relacionar o debate 

do crescimento econômico e a geração ou não de desenvolvimento, uma vez que o impacto da instalação dos parques eólicos 

somente será captado nos indicadores do censo 2020. Em 2000 ainda não haviam parques eólicos instalados e, em 2010, a sua 

participação era incipiente, não tendo reflexo nos dados do censo 2000 e 2010.  

No entanto, para além da análise dos dados do censo, no próximo capítulo veremos os impactos e vulnerabilidades 

socioambientais captados, a partir do trabalho de campo realizado, que indicam que crescimento econômico por si só não gera 

desenvolvimento.
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5 IMPACTOS E  VULNERABILIDADES DECORRENTES DA ENERGIA EÓLICA 

 

Nos capítulos anteriores foi possível a observação da expansão eólica no 

Brasil e no Rio Grande do Norte, na última década. Esse último, território 

historicamente relacionado com o estigma da pobreza e do atraso. A partir desse 

estigma, é possível pensar se a expansão eólica poderia produzir novas formas de 

impactos sociais ou aprofundar as formas já existentes, caracterizando velhas e 

novas situações de vulnerabilidades.  

Com base na discussão de alguns autores e principalmente em Delicado 

(2013), mesmo em sendo considerada uma energia renovável e limpa, a instalação 

dos parques eólicos impacta os territórios locais de diversas formas, sendo 

necessário compreender a extensão desses impactos. 

Dentre os impactos observados num primeiro contato com as localidades 

onde os parques estão instalados, temos a alteração visual e a descaracterização da 

paisagem, o que poderá afetar diretamente as atividades ligadas ao turismo. No 

caso do RN, essa é uma questão a ser considerada, em virtude de o turismo ser 

uma das principais atividades econômicas e estar muito presente nos municípios, 

principalmente os litorâneos, que hoje abrigam parques eólicos.  

Observamos também outras alterações, principalmente em relação ao uso do 

solo e ao desenvolvimento de atividades agrícolas que são impactadas com a 

privatização de áreas de plantio, cedidas para instalar os parques. As terras que 

foram disponibilizadas para a produção de energia eólica passam por um 

cercamento, trazendo dificuldades para a criação de alguns animais, a redução de 

área para o plantio e dificuldades de acesso ao território da pesca, quando essas 

terras faziam ligação direta com o mar. Nessa observação fica evidenciado o 

aumento da vulnerabilidade sobre a fauna e a flora, com, por exemplo, a perda de 

habitat de diversas espécies. Especificamente no Rio Grande do Norte podemos 

citar as tartarugas marinhas, as arribaçãs e o descanso das aves africanas. São 

observadas e ainda pouco documentadas, alteração em relação à saúde das 

pessoas que habitam no entorno dos parques. Por fim, e tão importante quanto os 

demais, observamos alterações nas tradições e na história da população local. 

A percepção, por parte da população, de estudiosos, de alguns 

administradores públicos, assim como de membros do Ministério Público Estadual, 
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de possível impacto ambiental, tem suscitado controvérsias e conflitos. Em diversos 

países, como Alemanha, Holanda, Reino Unido, França e, aqui no RN, no município 

de Galinhos, para exemplificar, surgem movimentos de resistência à implantação de 

parques eólicos em determinada localização, encabeçados geralmente por 

moradores e autoridades locais ou organizações não governamentais (de defesa do 

meio ambiente, de defesa do patrimônio, da paisagem, do turismo entre outros). 

Segundo Delicado (2013), 

 

estão amplamente documentados casos de oposição à instalação de 
parques eólicos no Reino Unido (Woods, 2003; Bell et al., 2005; Devine-
Wright e Howes, 2010), França (Nadaï, 2007), Alemanha (Zoellner et al., 
2008), Holanda (Breukers e Wolsink, 2007; Wolsink, 2007ª), ou Grécia 
(Kaldellis, 2005) (DELICADO et al, 2013, pg. 14). 

 

O objetivo desse capítulo é relacionar os principais impactos socioambientais 

e as situações de vulnerabilidades observadas no trabalho que realizamos e que, a 

partir de um risco potencial, podem ou não gerar conflitos ou situações de perigo.  

 

5.1 Impactos sociais e ambientais da energia eólica no Rio Grande do Norte 

 

A realidade dos territórios eólicos como já apontado neste trabalho, é de 

níveis de desenvolvimento humano e social mediano a baixo. Nesse sentido, a 

probabilidade de que a presença de parques eólicos interferira em suas realidades é 

praticamente efetivo que aconteça. Por isso, é importante compreender a dimensão 

dos impactos sociais e ambientais para essas realidades.  

Como já explicitado nessa dissertação, tomaremos como referência 

conceitual o impacto social como sendo qualquer mudança em uma comunidade, 

população ou território a partir da inserção de uma ação conhecida, podendo ser 

positiva ou negativa. 

Assim como, também já expresso no capítulo 2, compreenderemos o conceito 

de impacto ambiental como 

 

qualquer alteração das propriedades físicas, químicas, biológicas do meio 
ambiente, provocadas por atividade humana, direta ou indiretamente, e que 
possam vir a afetar a saúde, a segurança e a qualidade dos recursos 
naturais (FOGLIATTI, 2004, pg.8). 
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Nessa perspectiva conceitual adotada, os impactos sociais e ambientais 

podem ser diretos ou indiretos, temporários ou permanentes, positivos (benéficos) 

ou negativos (adversos), imediato ou de médio ou longo prazo, reversíveis ou 

irreversíveis, locais, regionais ou estratégicos.  

No Quadro 4 são relacionados os principais impactos sociais e ambientais 

observados no trabalho de campo bem como suas consequências e dimensões. 

Esse quadro sintetiza a realidade encontrada com a implantação dos parques 

eólicos. 

 

Impactos sociais Consequência Dimensões dos impactos 
sociais 

a) Segregação de comunidades 

Alteração de rotas e 
descaracterização da 
paisagem 

1. Alteração de rotas das 
comunidades pesqueiras 

2. Descaracterização da 
paisagem 

3. Alteração da demarcação 
do roçado e de áreas para 
criação de animais 

1. Direto, permanente, 
negativo, imediato, 
irreversível, local 

2. Indireto, permanente, 
negativo, médio prazo, 
irreversível, regional 

3. Direto, permanente, 
negativo, imediato, 
reversível, local 

Arrendamento das terras 
(mudança de condição 
social?) 

1. Perda da condição de 
segurado especial 

2. Determinismo na herança 
dos lotes 

1. Direto, permanente (ao 
menos até mudança de 
lei), negativo, médio e 
longo prazo (a depender 
da idade do beneficiário) 

b) Mudanças na dinâmica sociocultural 

Mercado imobiliário 1. Supervalorização do 
mercado imobiliário 

1. Direto ou indireto (a 
depender da 
disponibilidade de imóvel), 
temporário, negativo ou 
positivo (a depender do 
ponto de vista), imediato e 
a médio prazo, reversível 
e local/regional/estratégico 

Aumento do emprego 
formal/aumento da renda 
familiar 

1. Ampliação da mão de obra 
não qualificada, com 
carteira de trabalho 
assinada 

1. Direto, temporário, 
positivo, imediato 

Aumento da arrecadação 
fiscal municipal 

1. Mais recurso no município 1. Indireto, temporário, 
positivo, médio prazo, 
locais 

Melhoria da economia local e 
regional 

1. Estímulo para ampliação 
do comércio, pousadas, 
restaurantes 

1. Direto ou indireto (a 
depender do ponto de 
vista), temporário, positivo 
(imediato), negativo (a 
médio prazo), poderia ser 
estratégico se pensado 
regionalmente 

Promessa de melhoria de 
renda, de vida (ilusão 
apresentada pelo 
atravessador) 

1. Contratos diferenciados, 
entre empresas e dessas 
com as comunidades 

2. Abandono da comunidade 

1. Direto, permanente, 
negativo, imediato com 
consequência de longo 
prazo, reversível (através 
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por parte da empresa da tomada de consciência 
e de mobilização) 

c) Saúde individual e coletiva 

Alargamento de uso de 
entorpecentes 

1. Aumento da violência 
(principalmente furtos e 
roubos) 

1. Direto, permanente, 
negativo, imediato (a 
médio e longo prazo se 
não houver ação), regional 

Aumento da exploração 
sexual infanto-juvenil 

1. Aumento de DST/AIDS 1. Direto, permanente, 
negativo, imediato e a 
médio prazo , reversível e 
local 

Ruído: motores e trânsito 
num primeiro momento/ 
dinâmico (geradores) e 
aerodinâmico (pás) no 
funcionamento 

1. Dor de cabeça 
2. Insônia 
3. Uso de remédio controlado 
4. Stress 
5. Aumento de solicitação de 

exames de alta resolução 

1. Direto e indireto (a 
depender da proximidade 
com as torres e linhas de 
transmissão), permanente, 
negativo, médio prazo, 
irreversível (ao menos que 
os parques sejam 
paralisados), local e 
territorial 

Efeito estroboscópico 1. Redução da área para 
plantação e criação de 
animais 

1. Direto, permanente, 
negativo, médio e longo 
prazo, irreversível, local e 
territorial 

Impactos ambientais  Consequência Dimensões dos impactos 
ambientais  

a) Intrusão visual 

Intrusão e interferências 
visuais 

1. Descaracterização da 
paisagem 

2. Invasão de APAs e APPs 

1. Direto, permanente, 
negativo (no geral), 
imediato, médio e longo 
prazo, irreversível, locais e 
regionais 

b) Efeito sobre os solos 

Abertura de novas 
estradas/alteração do 
traçado das estradas 

1. Desmatamento 
2. Erosão 
3. Asfaltamento de dunas 

1. Direto, permanente, 
negativo, imediato, 
irreversível, estratégico 

c) Pressão sobre a diversidade biológica 

Alteração da migração de 
espécies 

1. Alteração da rota 
migratória de espécies 
advindas da África 

2. Desaparecimento das 
arribaçãs 

1. Indireto, permanente, 
negativo, médio prazo, 
irreversível 

Baixa produção animal 1. Diminuição da produção 
de mel (Serra do Mel) 

1. Indireto, negativo, médio 
prazo, local 

d) Sobre as águas 

Efeitos sobre as águas 
superficiais 

1. Impermeabilização e 
retenção da água 
superficial 

1. Indireto, permanente, 
negativo, imediato, local 

Alteração do nível 
hidrostático do lençol freático 

1. Terraplanagem 
2. Obras de engenharia 

1. Indireto, permanente, 
negativo, imediato, local 

e) Sobre o lixo 

Resíduos sólidos 1. Materiais estranhos ao 
local 

1. Indireto, negativo, longo 
prazo, reversível m(desde 
que exista uma política 
específica), local e 
regional 

Quadro 4 – Impactos socioambientais e suas dimensões, observados no município de João Câmara 
e demais municípios visitados no trabalho de campo. 

Fonte: Dados da pesquisa - elaborado por Moema Hofstaetter, 2015.   
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Com base na listagem de impactos sociais e ambientais identificados durante 

a pesquisa, é importante apresentar discursivamente cada um desses impactos, o 

que faremos nos tópicos a seguir, assim como descreveremos as suas 

consequências e dimensões para uma melhor compreensão dessa realidade 

complexa que permeia os territórios eólicos no Rio Grande do Norte e, que merece 

ser olhada com mais atenção pelos poderes públicos, a fim de pensar ações de 

mitigação dos impactos em futuros empreendimentos mas, sobretudo, tratar com 

sustentabilidade essa nova realidade. 

 

5.1.1 Impactos sociais 

 

 A partir da compreensão do conceito de impacto social já apresentada foi 

possível elencar os impactos sociais listados no quadro 4 acima. Como impactos 

sociais mais visíveis têm-se: 

 

a) Segregação de comunidades: alterando rotas das comunidades 

pesqueiras, desalojamento de agricultores, descaracterização da paisagem 

 

No caso do Rio Grande do Norte, os parques de energia eólica implantados 

na grande maioria na faixa litorânea, em paisagens praticamente intocadas pela 

intervenção humana progressiva, com a presença apenas de comunidades 

tradicionais de pescadores e agricultura de subsistência, descaracterizam a 

paisagem, abalam atividades vinculadas ao turismo de sol e praia que é forte no 

litoral potiguar, reduzem o território original dessas comunidades. 

Logo no inicio do trabalho de campo observamos que os agricultores tem tido 

seu território original reduzido, a partir da abertura de novas estradas para acesso 

aos parques, assim como também através do cercamento de áreas que antes eram 

utilizadas para cultivo e criação de animais. Assim como as populações tradicionais 

têm o acesso à faixa litorânea dificultado, através do cercamento das terras, 

alterando suas tradições. 

Essa situação se repete no interior do Estado. Em João Câmara, por 

exemplo, os agricultores acabam tendo seu território reduzido, já que em muitas 
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situações a empresa arrenda a terra do agricultor, que ainda é dono da terra, mas 

não tem mais o direito de circular por toda a propriedade, ou por todo o 

assentamento rural. É importante destacar que grande número dos parques eólicos 

estão sediados sobre assentamentos rurais, via de regra oriundos do Programa de 

Crédito Fundiário. 

A empresa, segundo as informações do grupo focal, por exemplo, nas terras 

da Associação Oiticica que trata-se da Associação de produtores rurais pertencente 

ao município de João Câmara, impede que os agricultores adentrem a área 

destinada ao parque eólico e dificultam a circulação na estrada que serve ao parque, 

para que a empresa não tenha a preocupação com acidentes envolvendo a 

população local. Se os agricultores estão impedidos de acessar a área do parque, a 

criação de animais, atividade em princípio compatível com a exploração de energia 

eólica, fica prejudicada naquele pedaço de chão.  

Em muitos locais, a terra que hoje abriga grandes torres e suas hélices 

outrora era utilizada para a caça, o que agora está impedido. Nesse sentido, o que  

se observa no município de João Câmara e, nos demais locais onde pesquisamos, é 

que as áreas destinadas à instalação dos  parques eólicos passa a ser de uso 

privado da empresa. A empresa, que para construir as suas vias de acesso, derruba 

as cercas antes construídas pelos agricultores, realiza um novo cercamento das 

terras, cria novas vias de acessos, agora de seu uso exclusivo e assim exclui o 

acesso da população. 

Os agricultores que participaram dos grupos focais (GF) relatam também, que 

nas terras por onde passam as linhas de transmissão, na extensão de 60 metros em 

terra, sob as linhas, estão impedidos de plantar (GF 05, 2015). Muitas vezes esse 

espaço é exatamente aquele utilizado para o roçado, o que gera sentimentos de 

insegura por parte dos agricultores, como por exemplo: “quem vai pagar as 

sementes, as mudas, o cercado que vamos deixar aqui, já que teremos de utilizar 

outra terra para o plantio? (e aqui eles se referem a um novo preparo do solo, novas 

mudas, sementes, nova cerca)” (GF 05, 2015).  

No contrato da empresa com os agricultores está previsto também que não 

podem ser mantidos nem plantados coqueiros, cajueiros e mangueiras, uma vez que 

eles formam uma barreira para o vento, prejudicando a eficiência da eólica.  Os tipos 

de cultivos permitidos são o milho, o feijão e a mandioca.  
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Os agricultores afirmam que esse não é o único problema dos contratos com 

a empresa. Existem outros, como o valor pago pela energia, que é baixo. No entanto 

eles não se sentem organizados ou com uma representatividade para mudar essa 

realidade. “Nós arrendamos a fazenda num prazo de 37 anos, eles pagando 0,85% 

do valor da energia vendida” (SUJEITO 04, 2015, pg. 3). Por fim, finalizado esse 

contrato, após 25 a 30 anos (a depender do acordado no contrato), o mesmo pode 

ser renovado automaticamente por mais 20 anos. Na percepção dos sujeitos da 

pesquisa, os mesmos afirmam que: 

 

precisamos melhorar esses contratos, os valores, os percentuais. Há seis 
anos atrás fizemos uma reunião com o „P‟, que era secretário de energia da 
Dilma. Levamos um contrato e o percentual era de 0,5%. Quando ele viu 
isso ele nos disse, isso é um absurdo, digam aos trabalhadores que 
comecem a negociar a 1,5% (SUJEITO 01, 2015, pg. 9). 

 

Outros aspectos relatados dizem respeito a interferências nas estruturas de 

suas residências. Em muitas comunidades estão ocorrendo rachaduras nas casas, 

já precárias, em função do movimento de carros e máquinas pesadas próximo às 

mesmas. Essa situação das rachaduras nas casas foi também observada no Ceará 

no estudo de Santos (2014). A pergunta que a comunidade Oiticica faz é,  

 
porque nós, que somos donos das terras não podemos acessar a área que 
hoje está restrita ao parque eólico, mas temos de continuar dando 
passagem aos carros e máquinas pesadas? Quem arcará com os danos 
causados à estrutura das nossas casas? (GF 01, 2015) 

 

O arrendamento de terras é um problema bem sério. Quando as terras são de 

um assentamento do crédito fundiário, ou seja, do Programa Nacional de Crédito 

Fundiário (PNCF) é proíbido arrendamento, mesmo de pequena parcela da terra. 

Segundo o coordenador da unidade técnica estadual do crédito fundiário no RN, “as 

terras não podem ser arrendadas. O arrendamento está sendo feito à revelia da 

Seara 28 , assim como da SRA 29 ” (SUJEITO 01, 2015, pg. 2). Mais adiante 

discutiremos as consequências desse arrendamento às comunidades. 

 

                                                           
28

 Secretaria de Estado de Assuntos Fundiários e de Apoio à Reforma Agrária (RN). 
29

 Secretaria Nacional de Reordenamento Agrário. 
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b) Mudanças na dinâmica sociocultural: supervalorização do mercado 

imobiliário, geração de novos empregos, melhoria da economia local, aumento 

da arrecadação fiscal 

 

Outros aspectos puderam ser observados na área da pesquisa, e referem-se 

a potenciais alterações na dinâmica sociocultural nos territórios eólicos, que 

estariam relacionadas à chegada de estrangeiros advindos de outros países e de 

outras localidades do Brasil. Essas pessoas se deslocaram para trabalhar nesses 

territórios, imprimindo um novo padrão de consumo e cultural, diferente da realidade 

vivida pela maioria da população que vive nesses municípios.  

Para exemplificar, trazemos o município de Parazinho (RN), com 4.845 mil 

habitantes, um dos municípios do boom da energia eólica. Em função das 

promessas, das expectativas e do movimento de pessoas de fora do município, em 

menos de dois anos foram abertos pousadas, restaurantes, os aluguéis valorizaram-

se e surgiram muitos empregos de diaristas, pedreiros, faxineiros e vigias.  

Como em muitos municípios, neste, o PIB mais que dobrou, crescendo 110% 

entre 2008 e 2012. É importante ter presente que, a partir de 2009, o município de 

Parazinho já tinha parques de energia eólicos em construção. Mas, a partir de 2011, 

gradativamente, já que existem complexos eólicos que finalizaram as obras entre 

2011 e 2013, passado o impacto das obras, as centenas de pessoas empregadas 

durante a instalação do parque foram demitidas, ou seja, os trabalhos foram 

sazonais. Na cadeia produtiva da energia eólica, os empregos que restaram foram 

para poucos profissionais, geralmente de fora do município, com maiores níveis de 

qualificação. O comércio aberto na ocasião, de 2010 a 2012, entrou em crise. A 

baixa inclusão da população local na geração de trabalho e renda deixou a 

circulação de dinheiro à margem da comunidade não garantindo, assim, a melhoria 

da qualidade de vida da população.  

O mesmo acontece com o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços (ICMS). Parazinho, apenas para exemplificar, avançou do  80º lugar, em 

2012,  para o 36º lugar, em 2015, em termos de arrecadação. No entanto, pelo 

observado no município, esse recurso não melhorou as condições de acessibilidade 

aos bens públicos, como saúde, educação, ou seja, não se transformou em melhoria 

de qualidade de vida para a população local.  
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Houve uma supervalorização do mercado imobiliário, beneficiando aqueles 

que tinham imóveis para venda e locação, segundo os relatos dos grupos focais e 

das entrevistas. Essa busca por imóveis se deu pela chegada de grande contingente 

de pessoas de fora do município, que vieram trabalhar na cadeia produtiva da 

energia eólica e precisavam se estabelecer.  

Em João Câmara, a título de exemplo, “uma casa que antes da chegada da 

empresa eólica era alugada por R$ 50,00 hoje é alugada por R$ 500,00. O preço do 

hectare, que antes era de R$ 2.000,00 hoje varia entre R$ 7.000,00 e R$ 8.000,00” 

(SUJEITO 05, 2015, pg. 10). “E quem ganha é quem tem terra. A eólica vem ajudar 

quem já é rico, o fazendeiro, porque a gente que é pobre, só perde” (GF 01, 2015). 

“Tem pessoas que sai das suas casas prá alugar à eólica. Já teve caso da eólica 

alugar, ir embora e deixar a dívida, atrasado de 3, 4 meses” (SUJEITO 08, 2015, pg. 

19). 

Existe um discurso na imprensa, alimentado pelas empresas da energia 

eólica, de que vão aumentar empregos. No entanto a realidade observada durante a 

pesquisa é outra. No assentamento de Ouro Verde, no município de João Câmara, 

segundo uma agricultora, "a empresa prometeu gerar empregos, melhorar a nossa 

vida, que os nossos filhos iam ter uma oportunidade melhor, muita gente se iludiu, 

disseram que a gente ia receber um dinheiro bom, que tudo ia ficar melhor, fomos 

iludidos” (GF 02, 2015). Outro agricultor nos relatou que  

 

até mesmo o vigia, que em outros parques é gente do local, aqui é deles, da 
empresa, de fora, e o prefeito também, que recebe o ICMS não faz nada 
aqui, nem água temos, e a adutora do Boqueirão fica aqui perto. Esse 
dinheiro do ICMS poderia trazer água prá nós (GF 02, 2015).  

 

Na associação Oiticica, no município de João Câmara, a promessa do 

representante da empresa de energia eólica, era de que seriam colocadas quinze 

torres no assentamento, o que daria um bom retorno financeiro para as famílias. 

Mas depois de pressões dos fazendeiros do entorno, o assentamento ficou apenas 

com duas torres. Ou seja, a terra foi toda arrendada para a empresa de energia 

eólica, que prometeu a instalação de quinze torres, que significava a renda de R$ 

16.035,0030 por mês para ser dividida entre 25 famílias. No entanto, com a redução 

do número de torres para duas, a renda advinda desse arrendamento, ficou restrita a 

                                                           
30

 Na situação em questão, cada torre gera a renda de R$ 1.069,00 ao mês. Esse número varia de 
contrato para contrato, empresa para empresa, negociação para negociação. 
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R$ 2.138,00 ao mês para dividir entre as 25 famílias. O problema é que uma vez 

arrendada a terra toda para uma empresa, o assentamento não pode arrendar para 

mais ninguém31. Essa situação criou um sentimento de discórdia e de conflito dentro 

da própria comunidade. Os membros da comunidade acusam o presidente de ter 

fechado um acordo com a empresa, que não se confirmou na prática, como se ele 

fosse o culpado pela mudança de interesse da empresa que optou por privilegiar os 

grandes proprietários. 

Outra situação confirmada durante a pesquisa de campo, diz respeito ao 

papel do atravessador32. Assim como já é conhecido em outras cadeias produtivas, 

na cadeia da energia eólica também existe a figura do atravessador. Em geral é uma 

pessoa bem articulada, muito conhecida na localidade, que é contatada pela 

empresa para realizar o convencimento dos agricultores sobre a importância da 

energia eólica e dos benefícios que ela pode trazer para a vida daquela comunidade.  

Nos relatos obtidos, os sujeitos entrevistados, nos apontaram que: “O negócio 

é feito com o atravessador, ele diz que é tudo maravilhoso, que vai ganhar muito 

dinheiro” (SUJEITO 01, 2015, pg. 3).  

Na Associação Oiticica, no município de João Câmara, o contrato assinado 

com a empresa foi todo discutido com o atravessador. Em Brejinho, uma outra 

associação também pertencente ao município de João Câmara, conforme relatado 

no Grupo Focal da Associação Oiticica, “o contrato fala que vai repassar R$ 

3.000,00 para a associação, no entanto, o atravessador repassou apenas R$ 

300,00, o resto ficou para pagamento do trabalho dele” (GF 01, 2015), referindo-se a 

um único pagamento pela passagem da linha de transmissão. 

Em entrevista concedida pelo presidente e vice-presidente da Associação 

Modelo 2, também pertencente ao município de João Câmara, ao referir-se à forma 

como se dá a negociação com a empresa para a passagem das linhas de 

transmissão, nos deparamos com a mesma situação relatada pela Associação 

Brejinho. “Quando eu olhei o papel que assinei tava lá R$ 2.000,00, ele ia embolsar 

R$ 1.100,00. A proposta dele (atravessador) era R$ 900,00 (...) eu só faço se for R$ 

                                                           
31

 Essa questão é contraditória, porque de acordo com o PNCF a terra não pode ser arrendada para 
ninguém. Mas mesmo que a revelia, a empresa arrenda a terra. No entanto, se essa arrendou a terra 
toda,  não pode haver outro arrendamento. 
32

 Pessoa de influência, que exerce o papel de negociador, em nome da empresa, junto aos 
agricultores. Em geral é a mesma pessoa que compra e venda a produção. O preço dos produtos e o 
percentual da negociação que será repassado prá ele é definido por ele mesmo, em todos os casos. 
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2.000,00” (SUJEITO 03, 2015, pg. 12). Mais uma situação onde o atravessador 

ganharia a maior parte da remuneração.  

Os relatos dos grupos focais e das entrevistas sugerem que os empregos 

existiram, de forma significativa, mas apenas no momento da instalação dos 

parques, ou seja, empregos sazonais (de 6 a 18 meses). “O camarada tá numa 

situação de desvantagem muito grande, pobre, vive da agricultura de subsistência, 

sem água. Se você acrescentar R$ 100,00 ele vai achar muito bom” (SUJEITO 01, 

2015, pg. 26). Ou como ouvimos de outro entrevistado, 

 

em famílias pobres qualquer excedente econômico surte algum efeito, mas 
isto não significa afirmar crescimento, acesso a bens ou muito menos 
desenvolvimento. Este é um discurso que diz, basta adicionar qualquer 
moedinha que já basta para eles, heróis do campo. Isto é um problema, 
especialmente frente à conjuntura de acesso a bens públicos fortemente 
restritos ou tensionados em momentos de crise. Mas as empresas partem 
da condição histórica de pobreza, assim barganham para menos os 
arrendamentos. Sua maior contrapartida social resume-se a isto (SUJEITO 
16, 2015, pg. 2). 

 

Diante dos relatos, pode-se afirmar que os agricultores, que são os donos das 

terras, onde estão instalados a maioria dos parques, estão à mercê de regras 

definidas pelas empresas e negociadas pelo atravessador, assim como também do 

descaso do poder público. Para a população local são oferecidas apenas ocupações 

de baixa remuneração, principalmente pela desqualificação da mão de obra local. 

Os empregos locais gerados, em geral ficam restritos a postos de faxineiros, 

pedreiros, vigias. Precisa-se avançar no debate de diversos pontos, como por 

exemplo, discutir esses empreendimentos a partir da lógica do desenvolvimento 

local, com o debate de onde aplicar os impostos recebidos.  

 

c) Situações que interferem na saúde individual e coletiva 

 

Durante o trabalho de campo nos deparamos também com diversas situações 

que interferem diretamente na saúde individual e coletiva. Uma primeira constatação 

é a ampliação do uso de entorpecentes. Essa afirmação é bastante polêmica, uma 

vez que o uso de entorpecentes, nos últimos anos, tem se universalizado, inclusive 

no interior do estado do Rio Grande do Norte. Essa ampliação dos entorpencentes 

no RN vem influenciando o aumento da violência, inclusive em pequenos municípios 

tem crescido em função da disputa e acesso às drogas.  
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No entanto, tanto nos grupos focais, como em algumas entrevistas, mais 

veementemente nas entrevistas com o Centro de Referência da Assistência Social 

(CRAS) e com o Centro de Referência Especializado de Assistência Social 

(CREAS), o aumento do uso de entorpecentes, assim como o aumento da 

exploração sexual infanto-juvenil, foram relacionados a chegada de pessoas 

estranhas ao local. É sabido que ambas as situações já existiam, mas cresceram 

consideravelmente com a chegada, principalmente de homens, de outras regiões do 

Brasil e de outros países, para trabalhar na construção dos parques eólicos. 

Acredita-se que esse fato contribuiu para o crescimento da exploração sexual e para 

a disseminação do uso de entorpecentes nos municípios em questão. Esse aumento 

da exploração sexual poderá repercutir sobre a ampliação de casos de doenças 

sexualmente transmissíveis como também no aumento da natalidade em 

adolescentes e jovens, tornando-se mães precocemente. 

Outra situação que interfere na saúde individual, mas também coletiva, é o 

ruído. Num primeiro momento, o ruído produzido por motores e trânsito em geral 

provoca pequenos desconfortos, segundo a população do entorno dos parques. 

Num segundo momento, a partir do funcionamento dos parques, o ruído mecânico 

produzido pelas engrenagens e geradores, e o ruído aerodinâmico produzido pelas 

pás, mesmo com todos os avanços tecnológicos, atrapalham o dia a dia das 

pessoas, mas principalmente, atrapalham o sono.  

 

O ruído no interior ou em torno de uma usina eólica varia consideravelmente 
dependendo de uma série de fatores, como: o leiaute da usina, o modelo 
das turbinas instaladas, o relevo do terreno, a velocidade e a direção do 
vento e o ruído de fundo. O aumento das emissões de som das turbinas 
eólicas está relacionado com o aumento da velocidade do vento (SANTOS, 
CUNHA E SOUZA, 2013, pg. 14).  

 

No Brasil ainda não existe uma regulamentação sobre qual a distância das 

torres em relação às moradias. A Procuradoria do Meio Ambiente do RN está 

trabalhando no sentido dessa proposição. No entanto, a regulamentação já existe 

em diversos países e varia de um para outro. A variação da distância entre as torres 

e as residências em outros países varia, por exemplo ,de 25 a 500 metros na 

França, de 300 a 1.500 na Alemanha, dependendo da região e das particularidades 

interna ao País. Na Itália é de 5 a 20 vezes a altura da torre, na Dinamarca é de 4 

vezes a altura da torre (FILHO e AZEVEDO, 2013). Mesmo que a legislação 
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brasileira ainda não tenha definido essa distância, sabemos que as torres não 

devem estar muito próximas das moradias. Contudo, as figuras 12, 13 e 14 

representam uma situação que encontramos frequentemente. As torres do parque 

eólico estão instaladas vizinhas às casas. 

 

 

Figura 12 – Localidade de Canto Amaro, município de Guamaré 

Foto: Márjorie Madruga (Procuradora Estadual do Meio Ambiente)/junho/2011 

 

 

Figura 13 – Associação Oiticica, município de João Câmara 
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Foto: Moaldecir Freire Domingos/2015. 
 
 

 

Figura 14 – Associação Oiticica, município de João Câmara 

Foto: Moaldecir Freire Domingos/2015. 

 

Para Migraine (2004), os estudos existentes registraram um conjunto comum 

de efeitos adversos à saúde de pessoas que vivem próximas aos aerogeradores. 

Esses sintomas começam após o funcionamento das usinas eólicas, incluindo 

 

(i) système nerveux central: fatigue, insomnies, troubles du sommeil et du 
repos; (ii) psychisme: problèmes de rendement, perte de concentration, 
nercosité, oppression, agressivité, stress ou anxiété, et globalement 
changements émotionnels et cognitifs; (iii) Système neurovégétatif: 
incidencer sur l'équilibre, les rythmes respiratoire et cardiaque, le système 
digestif (nausées), ces troubles existeraient dans le cas d'exposition 
prolongée. Ceci est confirmé notamment par de nombreux articles du 
Journal os Low Frequency Noise, Vibration and Active Control publiés par 
Multiscience Publishing Co Ltd, et par um laboratoire de recherche suisse 
qui s'intéresse à la sécurité des travailleurs (MIGRAINE, 2004, pg 10).

33
 

 

 

                                                           
33

(i) no sistema nervoso central: fadiga, insônia, distúrbios do sono e descanso; (ii) no psiquismo: 

problemas de desempenho, perda de concentração, nervosismo, opressão, agressividade, estresse 
ou ansiedade, e, globalmente, alterações emocionais e cognitivas; (iii) no sistema nervoso autônomo: 
efeitos sobre o equilíbrio, os ritmos respiratórios e cardíacos, o sistema digestivo (náuseas), 
problemas presentes em caso de exposição prolongada aos aerogeradores. Já existem registros 
desses efeitos em artigos publicados no Journal of Low Frequency Noise, Vibration and Active 
Control, publicado pela Multi-science Publishing Co Ltda, e por um laboratório de pesquisa suíço que 
se interessa pela segurança do trabalhador (tradução nossa). 
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No entanto, estudos indicam que, o que é cientificamente comprovado em 

relação a essas interferências é que: 

 

1 - Les infrasons
34

 ont une portée beaucoup plus grande que les sons 
audibles; 2 - Les infraons ont des effets graduels, de négatifs à dangereus 
sur la santé des hommes, en tenant compte de 3 paramètres: l"amplitude 
leée à la distance, la fréquence, et la durée d'exposotion; 3 - Les éolennes 
èmettent des infrasons, que l'on peut détecter jusqu'á 5 voire 10 km 
(MIGRAINDE, 2004, pg. 13).

35
 

, 

Assim como em outros países, como Alemanha, Dinamarca, Reino Unido, as 

preocupações com o funcionamento dos parques eólicos e sua ação sobre a saúde 

humana, tem aparecido aqui no Brasil, não por parte dos órgãos de governo, mas 

por parte da população diretamente atingida.  

Os agricultores que participaram dos grupos focais ao serem perguntados 

sobre o barulho das eólicas relatam que “o barulho parece de um avião aterrissando, 

só que nunca aterrissa” (GF 05, 2015). Reclamam do incômodo causado pelo 

barulho constante. Contam também, que quando chove, o barulho provocado pela 

chuva nas linhas de transmissão, é ensurdecedor. “O que piorou foi a zoada, muito 

grande. (...) quando é meia noite fica a zoada. Tem gente que não dorme à noite. 

(...) Tem gente estressada” (SUJEITO 02, 2015, pg. 5). 

É importante observar que nas associações participantes dos grupos focais 

há torres de energia eólica instaladas a uma distância menor de 500 metros das 

casas, como na Associação Oiticica ou Ouro Verde, por exemplo. No entanto, nas 

reuniões dos grupos focais, não foi realizada nenhuma associação de relato adverso 

sobre a saúde, aos parques eólicos. As pessoas ainda não relacionam o aumento de 

insônia, ou dor de cabeça, ao barulho causado pelas torres de energia eólica. 

O relato que tivemos, a partir de uma entrevista, foi de um agricultor, da 

associação Modelo 2, pertencente ao município de João Câmara, onde não tem 

torres instaladas, mas cuja casa fica a menos de 1.100 Km da torre da fazenda 

vizinha. Ele nos conta a sua história pessoal.  

 

                                                           
34Sons não captados pelo ouvido humano, com frequência inferior a 20 Hz. 
35os infrassons têm um alcance muito maior do que os sons audíveis; que os infrassons têm efeitos 
de negativos a perigosos para a saúde humana, levando em conta três parâmetros, quais sejam, (i) a 
amplitude relacionada com a distância, (ii) a frequência e (iii) a duração da exposição. Os 
aerogeradores emitem infrassons, que podem ser detectados até 5 ou 10 km de distância (tradução 
nossa). 
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Até a eólica chegar eu dormia bem. Depois que a eólica chegou eu fiquei 
dois meses que não dormia mais. Passei a noite todinha acordado. Noutro 
dia também não dormi. Eu passei dois meses e meio no sufoco. Fui no 
médico, contei pro médico. Vou passar um remédio para você tomar, mas 
não é prá se acostumar não, é só pra controlar o sono. Parei e vou controlar 
meu sono. Depois de uma semana voltei porque não conseguia dormir. O 
médico disse remédio não tá fazendo efeito. Vou passar outro tipo de 
remédio. Daí passou. De lá para cá to tomando esse remédio. Toda noite 
tem de tomar 2 comprimido pra conseguir dormir (SUJEITO 03, 2015, pg. 
22). 

 

Migraine (2004) sugere que, especificamente nesse aspecto da redução de 

riscos à saúde da população do entorno dos parques eólicos, 

 

os investidores em energia eólica têm a responsabilidade de pôr em prática 
medidas adequadas para reduzir os riscos para a saúde dos moradores no 
entorno de turbinas eólicas, através da remoção de habitações, não a 500 
metros como eles sugerem em suas publicações, mas em 1600 metros 
tendo em conta sons e pelo menos 5 quilômetros tendo em conta os 
infrassons  (MIGRAINE, 2004, pg 14).  

 

A autora já apontada, Migraine ( 2004) indica  rejeitar a colocação de turbinas 

eólicas localizadas em um raio de cinco quilômetros de qualquer habitação, por 

causa dos riscos produzidos pelos infrassons.  

A realidade no Rio Grande do Norte é bem diferente. Encontramos torres ao 

lado das casas em muitos municípios. Existem estudos (Woods, 2003; Toke, 2005; 

Hall et al., 2013) que apontam que o ruído pode também afetar, além do ser 

humano, a fauna, como no RN, por exemplo, a reprodução das tartarugas marinhas, 

entre outras espécies.  

Especificamente no trabalho de campo nos deparamos com agricultores que 

relatam que a quantidade dos arribaçãs 36  diminuiu após o funcionamento dos 

parques, associando a sua ausência ao ruído do gerador e das pás. “Antes da 

energia eólica tinha muita arribaçã (...) agora não tem mais” (SUJEITO 02, 2015, pg. 

20). 

Há diversos estudos, em outros países, que analisam a influência da 

luminosidade causada pelo movimento das hélices, durante o dia e a noite, na saúde 

mental da população do entorno, conhecida como efeito estroboscópico dos 

aerogeradores.  

                                                           
36

 Trata-se de aves migratórias adaptadas às condições ambientais do semiárido, sendo de hábito 
alimentar granívoro e generalista, com reprodução colonial. 
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Segundo Pires (2011), o sombreamento constante, chamado de efeito 

estrosbocópico, pode causar muito incômodo e prejudicar pessoas que sofrem, 

principalmente de epilepsia, além de outros sintomas. "Ele é sentido em uma 

distância até dez vezes o diâmetro das pás e depende da direção das turbinas 

eólicas de residências, sendo bem documentado em diversos países do mundo, 

porém mal regulamentado" (FILHO e AZEVEDO, 2013, pg. 12).  

Além disso, há relatos de agricultores de que o sombreamento reduz a área 

para a plantação e criação de animais (GF 05, 2015). Na entrevista com a 

enfermeira chefe de um posto de saúde referência em João Câmara, na localidade 

de Queimadas, ela afirma que tem observado, numa criança com epilepsia, que a 

situação dela vem piorando, desde o início do funcionamento do parque eólico, 

vizinho a sua casa. 

Diante do cenário aqui apresentando, é possível indicar que o discurso, tanto 

de crescimento e melhorias de condições de vida da população, quanto o discurso 

de responsabilidade das empresas com as comunidades locais, da forma como as 

empresas apresentam aos agricultores, conforme os relatos dos grupos focais, não 

se efetiva.  

É passível de afirmação que, até o momento, esse panorama contribuiu para 

que benefícios ambientais globais sejam tidos à custa de impactos locais 

(DELICADO et al, 2013, pg. 2). Nesse sentido é interessante observar que, em 

muitas localidades produtoras de energia eólica, e vale citar no município de João 

Câmara a Associação Ouro Verde, nas vias públicas, há anos existem postes de 

iluminação pública, mas a luz ainda não chegou como é observável nas Figuras 15 e 

16. 
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Figura 15 – Associação Ouro Verde, em João Câmara, postes sem iluminação. 
Foto: Moaldecir Freire Domingos/2015. 
 
 
 
 

 

Figura 16 – Associação Ouro Verde, em João Câmara, propriedade com postes sem iluminação. 
Foto: Moaldecir Freire Domingos/2015 
 
 

Então, a pergunta que cabe aqui é: para quem vai a energia elétrica gerada 

pelos parques eólicos? É provável que o público prioritário não corresponda às 

áreas rurais ou comunidades tradicionais. 
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No entanto, temos relatos tanto em grupos focais quanto em entrevistas, de 

que as empresas da energia eólica ao menos a empresa CPFL Energia37 deixaram 

benefícios na comunidade.  

 

As empresas, conhecedoras dos perigos que causam, desenvolvem 
políticas de conquista da simpatia das populações vizinhas aos 
empreendimentos a fim de evitar mobilizações que questionem suas 
condições de funcionamento. Tendem a instalar-se em áreas de residência 
de baixa renda, desprovidas dos serviços públicos essenciais, onde 
conseguem, dada a omissão do poder público, obscurecer a visão crítica 
dos moradores, instalando postos de saúde, creches etc (ACSELRAD, 
2009, pg.81). 

 

É a chamada responsabilidade social empresarial, que se limita a encontros 

com as escolas, que são convidadas a visitarem os parques e a realização de 

reformas como relatado numa das entrevistas. 

 

O colégio da comunidade que era fraquinho. Eles fizeram uma reforma boa 
mesmo, aumento, fez uma sala de computador, deu os computadores, deu 
as cadeiras, os móveis tudinho (...) fez a parte da cozinha, fez a parte do 
banheiro (SUJEITO 2, 2015, pg. 27).  

 

Igualmente temos a entrevista com a Enfermeira de Queimadas, uma 

localidade do município de João Câmara, que relata “eles reformaram todo o posto 

de saúde, colocaram aquele telhado da frente, cobertura para a área de espera, as 

cadeiras, armários, arquivos, macas, camas, pintura” (SUJEITO 15, 2015, pg. 39), 

como ilustrado nas Figuras 17 e 18. 

 

                                                           
37

 Uma das mais consolidadas empresas de energias renováveis, atuando na distribuição, geração, 
comercialização de energia elétrica e serviços. Está presente no Município de João Câmara assim 
como em outros municípios do RN. 
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Figura 17 – Posto de Saúde de Queimadas, em João Câmara, com equipamentos novos, doados 
pela CPFL. 

Foto: Paulo R./2014. 

 

 

Figura 18 – Sala de atendimento do Posto de Saúde de Queimadas, município de João Câmara, com 
equipamentos novos. 

Foto: Paulo R./2014 
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Em contraposição temos a opinião de um entrevistado, que faz outra reflexão 

a respeito da responsabilidade social das empresas, ao se referir ao tipo de 

benefício que ocorre nas comunidades, como, 

 

as pequenas compensações acho que elas podem iludir ainda mais o 

agricultor porque ele acha que em troca vou ganhar isso (...) Isso não 

minimiza em nada os impactos econômicos, ambientais e sociais que eles 

vão sofrer a curto prazo (...) (SUJEITO14, 2015, pg. 35). 

 

Em geral, em termos sociais o que fica no local são as promessas não 

cumpridas (muita promessa de reformas de escola que não se efetivaram, como na 

Associação Oiticica), uma infraestrutura ociosa (construída por ocasião da grande 

circulação de pessoas durante a instalação dos parques), a Aids, as drogas ilícitas e 

os filhos dos ventos38. 

A história do capitalismo se repete, ele apenas altera a forma da sua ação. 

Em crítica ao estilo de desenvolvimento capitaneado pelo capital, Acselrad (2002) 

escreve que “celebra-se o mercado, consagra-se o consenso político e promove-se 

o progresso técnico” (ACSELRAD, 2002, pg.1). Confirmamos essa afirmação nesse 

estudo de caso. 

 

5.1.2 Impactos ambientais 

 

A partir da compreensão do conceito de impacto ambiental já apresentado foi 

possível elencar os impactos ambientais listados no quadro 4 acima. Como impactos 

ambientais mais visíveis têm-se: 

 

a) Intrusão visual: descaracterização da paisagem e interferências visuais 

 

Os parques eólicos alteram as paisagens com suas torres e hélices, como 

vemos em todo o litoral norte e no interior do Rio Grande do Norte. Nas áreas 

litorâneas, as dunas são cortadas, conforme se vê na figura 19, no município de 
                                                           
38

 Refiro-me aos filhos que nascem e nascerão sem conhecer seus pais, que passaram pelo 
município por ocasião da construção dos parques eólicos. O termo é utilizado em alusão aos filhos do 
pinus, realidade similar que ocorre no Vale do Ribeira, por ocasião da mão de obra que vem de fora, 
durante o período da derrubada do pinus. Fui informada que a Veja propôs uma entrevista com a 
população atingida, mas que esta não quis participar. O título da reportagem seria Os filhos do vento, 
segundo a Secretária de Saúde de João Câmara. 
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Guamaré e, lagoas interdunares são soterradas. Na Figura 20 são vislumbradas as 

lagoas interdunares antes do soterramento para a construção do Parque Eólico em 

Galos, nas Dunas do Capim, no município de Galinhos. 

 

 

Figura 19 – Dunas onde foi instalado o Parque Alegria II localizado em Guamaré 

Foto: Márjorie Madruga (Procuradora Estadual do Meio Ambiente)/ 2011 

 

 

Figura 20 – Foto das Dunas do Capim, em Galos, mostrando as lagoas interdunares, onde foi 
construído o parque eólico. 
Foto: arquivo IDEMA/2009. 

 

Parte da população dos municípios litorâneos, que abrigam parques eólicos, 

especialmente São Miguel do Gostoso, Galinhos e Guamaré defendem que essa 
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alteração na paisagem pode atrair turistas, gerando renda, emprego, ou seja, 

promovendo o desenvolvimento local e regional.  

Relatos de outros, nos mesmos municípios litorâneos, apontam para o fato de 

que, localizados nas dunas e na faixa litorânea, os parques abalam as atividades 

vinculadas ao turismo de sol e praia que é forte no litoral potiguar, a partir da 

alteração da paisagem antes bucólica, e agora recheada de torres e cataventos. 

No município de Galinhos, especificamente na comunidade de Galos, que 

teve o conjunto das dunas tomado pela energia eólica, houve uma queda no turismo 

característico do litoral, especialmente em relação ao passeio de buggy39. Com a 

alteração das rotas turísticas nesse complexo de dunas, em função do grande 

número de aerogeradores e da construção de estradas sobre as dunas, os 

buggueiros, como são conhecidos os profissionais que conduzem esses passeios, 

não mais trafegam sobre elas e sim na areia da praia, apenas com a maré baixa, o 

que dificulta o acesso às praias seguintes, numa trajetória que se estende até o 

litoral Cearense. 

Esse mesmo município (Galinhos) era muito visitado pela paisagem bucólica, 

e por se tratar de uma península, rodeado por dunas, salinas, manguezais, praias e 

um rio, sendo apenas possível chegar ao município de barco ou buggy. A instalação 

dos parques sobre as dunas e no limite das praias prejudicou o turismo, em especial 

esse tipo de passeio. Esse fato era muito discutido pela população local à época. A 

população de Galinhos se manifestou contrária à construção do parque sobre as 

Dunas do Capim, como vemos na Figura 21. Os motivos da negativa para a 

construção do parque eólico sobre as Dunas do Capim eram tanto ambientais 

quanto econômicos. A população se manifestava argumentando “eólica sim, não nas 

dunas”. 

 

A instalação dos aerogeradores sobre as dunas do distrito de Galos e 
região pode causar poluição visual, impacto ambiental e econômico no 
município, prejudicando principalmente o turismo, maior fonte de renda da 
população (NATALFOTOSEFATOS, 2012, notícia 86). 

 

Na visão de empresários do setor de turismo, à época da construção do 

parque eólico em Galos, “além de afastar turistas da região, vai impactar o meio 

                                                           
39

 O passeio de buggy sobre as dunas é o diferencial do turismo do RN em relação à outros estados 
nordestinos. Os buggueiros, motoristas dos buggys são credenciados na Secretaria do Turismo e tem 
autorização para realizar esse tipo de manobras. 
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ambiente na sua instalação” (NATALFOTOSEFATOS, 2012, notícia 86). Na mesma 

notícia, 

 

segundo a empresária A. M., o Idema está sendo pressionado pelo governo 
do Estado para aprovar a instalação dos aerogeradores nas dunas, não 
observando a posição dos moradores que já se manifestaram contrários à 
instalação do parque eólico (...) naquela área de preservação permanente 
(NATALFOTOSEFATOS, 2012, notícia 86). 

 

 

Figura 21 – Abraço da população de Galinhos às Dunas. 

Foto: Disponível em <www.natalfotosefatos/2012>. 

 

Além do exposto, temos dados compartilhados pelo Ministério Público e pela 

Procuradoria do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte, da invasão de 20% de área 

de preservação ambiental permanente e de unidades de conservação, quando da 

instalação de alguns parques eólicos, como na Ponta do Tubarão, para exemplificar, 

conforme Figura 22. 

 

Tem outra situação na reserva ali perto da Ponta do Tubarão. Ali tem uma 
gravíssima. É dentro de uma unidade de conservação, que são aqueles 
espaços especialmente protegidos, criados pelo poder público (...) Eles 
envolveram a comunidade de uma forma que o conselho gestor aprovou, 
mas aprovou porque não tinha a menor noção dos danos. Eles prometeram 
que iam dar um dinheiro para construir isso, aquilo. Depois a comunidade 
se revoltou porque inclusive lá eles perderam o acesso ao mar, num 
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primeiro momento (...) já tinha aerogerador desse parque dentro da água, 
olha, você sabe quanto é o tempo de concessão? Eles têm 30 anos prá 
explorar, então existe uma pergunta. Porque uma eólica vai querer construir 
um parque eólico numa área que vai sofrer o avanço das marés, que com 
menos de um ano o mar estava lambendo a base do aerogerador, em no 
máximo 5 anos vai ter de retirar aquele parque dali, o que que justifica? E aí 
eu questiono, até que ponto eles não vão se voltar pro próprio estado para 
dizer, mas você me deu a licença, eu apresentei os estudos, entendeu? E 
você me disse que podia, porque cabe ao IDEMA dizer não pode, porque 
aqui tem uma fragilidade ambiental (...) o que está por trás disso, eu 
gostaria de entender (SUJEITO14, 2015, pg. 12). 
 
 

 

Figura 22 – Reserva Legal, na Ponta do Tubarão, no município de Macau, RN 

Foto: Júnior Santos/s.d. 

Observamos a forte alteração da paisagem, não apenas de interferência 

visual, mas estrutural, a partir dos cortes das dunas, do soterramento de lagoas 

interdunares, da alteração de estradas, com consequente desmatamento, inclusive 

em áreas de preservação ambiental permanente e em áreas de reservas legais. 

 

b) Efeitos sobre os solos: como erosão por desmatamento de áreas 

 

Na praia de Zumbi, localizada no município de Rio do Fogo, onde foi instalado 

o primeiro parque eólico no RN em 2006, é possível perceber mudanças no uso do 

solo com a chegada da eólica e alterando as pastagens. A erosão, a partir da 
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retirada da pedra calcária fica evidenciada. Para melhor exemplificar o que acontece 

no que diz respeito à erosão, os agricultores da Associação Modelo 2, em João 

Câmara, relataram que houve avanço sobre áreas de preservação ambiental e sobre 

áreas de preservação ambiental permanente. Os agricultores relatam que a empresa 

(não quiseram dizer qual empresa) libera de forma rápida a autorização do Instituto 

de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente (IDEMA) do RN, para desmatar 

um bom pedaço de mata. Já, se o agricultor quer derrubar uma árvore, a burocracia 

é muito grande e morosa. O mesmo acontece com as pedras calcárias. O agricultor 

não pode extrair uma pedra sequer para enfeite. As empresas extraem pedras no 

momento da construção das estradas sem problema algum. Os agricultores relatam 

que a renda advinda da retirada e quebra da pedra calcária é muito importante no 

momento de baixa produção agrícola, como vemos numa das entrevistas, relatada 

abaixo. 

 

Quando não tem da onde tirar renda prá compra leite, açúcar, as boia, o 
recurso que tem são essas pedras. O cara vai buscar. É uma fonte de 
renda. O IDEMA chega e manda pará (...) porque assim, elas faiz muito 
buraco dentro do lote. O IDEMA não que por causa disso, da erosão (...) o 
problema que ele não quer que o trabalhador faiz isso, mas a eólica vem e 
quebra tudo (...) a eólica tira a mata nativa, ela abre estrada (...) o pequeno 
todo jeito sofre (SUJEITO 03, 2015, pg. 34). 

  

Há relatos, em João Câmara, da retirada da pedra calcária, que é quebrada e 

utilizada na construção das estradas. O local de onde ela é tirada fica com a erosão 

e descaracterização da paisagem, certamente prejudicando o fluxo de água 

subterrânea. “A gente não pode tira um pé de árvore, a empresa chega e tira” 

(SUJEITO 02, 2015, pg. 8). “A gente não pode desmatar para aumentar o roçado. 

Chega a eólica e desmata pra fazer estrada” (SUJEITO 03, 2015, pg. 9). A diferença 

de tratamento entre àqueles que detêm grande interesse econômico ou influência 

política e os desprovidos dessas características, é bem definido por Acselrad (2009), 

como vemos abaixo. 

 

As agências ambientais fiscalizam mais efetivamente os “pequenos” 
dotados de pouco poder de influência na esfera política, do que os grandes 
interesses econômicos, via de regra responsáveis por impactos ambientais 
consideráveis (ACSELRAD, 2009, pg. 79). 

 

Em São Miguel do Gostoso, para exemplificar uma realidade que acontece 

em todo o Estado, o desenho da estrada entre a cidade e a praia de Tourinhos foi 
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refeito, já que os caminhões não conseguiam realizar as curvas da estrada, 

conforme Figuras 23 a 25. 

 

Figura 23 – RN 221 em desenho original/2012 

Fonte: Google maps, nov/2012. Consulta criada por Moema Hofstaetter. 

 

 

Figura 24 – Alteração da RN 221, com trecho original fechado/2015 

Fonte: Google maps, jan/2015. Consulta criada por Moema Hofstaetter. 
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Figura 25 – RN 221, desenho atual com foto original sobreposta/2015 

Fonte: Google maps, jan/2016. Consulta criada por Moema Hofstaetter. 

 

Podemos afirmar que tão grave quanto à descaracterização da paisagem 

pelas construções desses novos empreendimentos é a erosão causada pelo 

desmatamento e pela retirada das pedras calcárias.  

 

c) Pressão sobre a diversidade biológica: decorrentes da destruição da 

vegetação natural, alterando a migração das espécies 

 

Assim como já relatado em outros estudos, conforme Zoellner et al (2008) e 

Cowell (2010), observamos no trabalho de campo  no RN, que a instalação dos 

parques eólicos aumenta a pressão sobre a diversidade biológica da região, 

impactando diretamente a fauna e a flora. Relatos dos grupos focais e das 

entrevistas apontam o comprometimento de algumas vegetações nativas bem como 

de mudança no comportamento de aves.  

Apareceram relatos relativos a diminuição de morcegos, que é fundamental 

para a reprodução do cajueiro, árvore característica do estado do RN, assim como 

houveram relatos da redução do número de arribaçãs, que também é uma ave 

característica do estado do RN. O RN está localizado na esquina do continente 

brasileiro e, por essa característica é rota de migração de aves africanas, o que 

pode estar ameaçado. Para, além disso, a implantação do parque exige a abertura 
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de novas estradas, o que implica na retirada de vegetação nativa e, no caso do Rio 

Grande do Norte, de pedras calcárias, como já exemplificado no tópico anterior, 

conforme Figura 26.  

 

 

Figura 26 – Parque Alegria, no município de Guamaré 

Fonte: Parque eólico Alegria/2011. 

 

No Estado do RN como um todo, temos a morte das arribaçãs, que é uma 

espécie em extinção, sendo que por animal abatido é cobrada multa de R$ 500,00. 

“Se um agricultor é pego com arribaçã morta, vem o Idema e aplica a multa. Mas os 

cataventos e as linhas de transmissão da eólica matam de sacolada e ninguém é 

pego” (Sujeito 05, 2015, pg. 12). 

Não podemos finalizar esse tópico sem citar que o estado do RN, na sua faixa 

litorânea, abriga uma grande quantidade de ninhos de reprodução das tartarugas 

marinhas. Não tivemos relatos referente a interferência das eólicas nessa 

reprodução, mas é importante que se fique atento, já que os mesmos estudos 

citados acima relatam a pressão sobre esse reprodução. 
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d) Efeitos sobre águas superficiais ou subterrâneas provocados pela 

impermeabilização da superfície, por modificação da drenagem superficial 

 

É pertinente destacar que a mata nativa, das localidades em questão, foi 

retirada em alguns trechos da área, para dar lugar a largas estradas por onde 

transitam imensos caminhões, carros, máquinas pesadas com partes das torres e, 

assim, comprometida. Assim como parte das dunas foi compactada, lagoas foram 

soterradas, o que acarreta na diminuição da infiltração da água e consequente 

redução do nível do lençol freático. Observou-se essa situação também nas dunas 

do litoral do Ceará, especificamente na Comunidade de Cumbe (SANTOS, 2014). 

Em geral, é introduzido um material sedimentar para impermeabilização e 

compactação do solo, quando da etapa do processo de implantação, visando 

proporcionar o tráfego de veículos sobre a rede de vias de acesso aos 

aerogeradores, ao canteiro de obras, ao depósito de materiais, do escritório e do 

almoxarifado.  

 

 

Figura 27 – Complexo Santa Clara, município de Parazinho, RN. 

Fonte: CERNE/s.d. 

 

Toda essa dinâmica de transportes e pessoas provoca, de maneira indireta, 

um desequilíbrio no meio ambiente local, no habitat natural onde vivem os animais 

característicos dessa região, que têm sua rotina alterada, seu silêncio quebrado e 

seu habitat invadido pela ação antrópica, para dar lugar ao dito progresso.  

Como estamos falando do litoral norte potiguar, mais especificamente da faixa 

litorânea, isso significa o avanço de estradas sobre as dunas, significa asfaltar as 

dunas, após ter extraído a vegetação original. 
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No caso da construção dos parques em de áreas mais interioranas, como 

acontece em João Câmara, no mínimo significa isolar parte das terras que antes 

eram utilizadas para caça, criação de animais e rotas de pessoal local. Ainda 

observa-se a alteração no nível hidrostático do lençol freático. 

 

As atividades de terraplanagem podem alterar o nível hidrostático do lençol 
freático, influenciando no fluxo de água subterrânea, visto que os cortes e 
aterros possivelmente serão submetidos a obras de engenharia para a 
estabilidade dos taludes e as vias compactadas para possibilitar a 
continuidade do tráfego de caminhões. Outro fator de alteração do nível 
hidrostático do lençol freático está vinculado à produção de concreto para 
confecção das fundações das torres eólicas, visto que é elevado o volume 
de material a ser utilizado. Ou seja, há interferência na disponibilidade 
hídrica local devido ao elevado consumo de água na fabricação do 
concreto. O conjunto de impactos ambientais poderá interferir no controle da 
erosão, dinâmica hidrostática e disponibilidade de água doce, supressão de 
habitats e alterações da paisagem vinculadas aos aspectos cênicos e de 
lazer (FILHO, 2013, pg. 6). 

 

Observamos também a quantidade de água utilizada para a produção do 

concreto utilizado nas fundações das torres eólicas. Acreditamos que há sim 

interferência na disponibilidade hídrica local, interferindo no nível hidrostático do 

lençol freático. 

 

e) Resíduos Sólidos 

 

Outro impacto é referente aos resíduos sólidos40 provenientes das atividades 

do canteiro de obras e das atividades construtivas. Os resíduos sólidos devem ser 

manejados adequadamente, conforme apontado pela Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS). Mas a pergunta que deve ser feita é: o que acontecerá com toda 

essa estrutura quando ela estiver ociosa? Certamente ela tem uma vida útil. Quem 

vai se responsabilizar por esse cemitério? São toneladas de concreto, fibras de 

carbono, fibras de vidro, aço, ferro fundido, metal, poliéster, resina epóxi, para citar 

apenas alguns. E, neste ponto, nas entrevistas ficou evidenciado que nem o Idema, 

nem a Seara e nem o Incra têm tido essa preocupação. Conforme bem definido por 

Acselrad, 

                                                           
40

 Lembramos que na Política Nacional de Resíduos Sólidos, fabricantes, importadores, 
distribuidores, comerciantes, o Estado, o cidadão e titulares dos serviços públicos de limpeza urbana 
e manejo dos resíduos sólidos são todos responsáveis pela minimização do volume de resíduos 
sólidos e rejeitos gerados, bem como pela redução dos impactos causados à saúde humana e à 
qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos (PNRS, Lei n 12.305/10). 
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sobre os mais pobres e os grupos étnicos desprovidos de poder recai, 
desproporcionalmente a maior parte dos riscos ambientais socialmente 
induzidos, seja no processo de extração dos recursos naturais, seja na 
disposição de resíduos no ambiente (ACSELRAD, 2009, pg. 12). 

 

Temos de ter presente que a grande maioria dos parques eólicos no Rio 

Grande do Norte está construída sobre as terras de assentamentos rurais, que são 

compostos por famílias de baixa renda, com baixo nível de escolaridade, que vivem 

da agricultura de subsistência e da pesca. 

No próximo item abordaremos, a relação desses impactos, com situações de  

vulnerabilidades sociais e ambientais às quais as populações, fauna e flora estão 

sujeitas e os conflitos que identificamos, a partir do trabalho de campo. 

 

5.2 Vulnerabilidades Socioambientais e Conflitos na área do Estudo de Caso 

 

Com o objetivo de esboçar a relação dos principais impactos socioambientais 

com situações de vulnerabilidades observadas, o que, a partir de um risco potencial 

pode ou não gerar conflitos, apresentamos o Quadro 5, abaixo. As dimensões 

consideradas na vulnerabilidade foram domicílio, indivíduo, território/comunidade. Os 

conflitos elencados, no estudo em questão, são ignorados pelo conjunto dos atores 

sociais não atingidos diretamente pelas alterações provocadas pela instalação dos 

parques, e começam a ser reconhecidos e timidamente discutidos pela população 

diretamente atingida.  
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Impactos sociais  Situações de Vulnerabilidade 
Social 

Dimensões da 
vulnerabilidade  

Conflitos 

Segregação de 
comunidades 

1. Redução do 
território/limitação de 
circulação, com 
consequente privação do 
acesso a parte da terra 

1. Indivíduos, 
território/comunidade 

1. Conflito com as empresas, 
em função da perda de 
animais e da indefinição 
quanto a reconstrução das 
cercas e replantio do roçado 

Arrendamento das 
terras (mudança de 
condição social?) 

1. Impossibilidade de 
desenvolver outra atividade 
naquele espaço geográfico 

2. Perda da aposentadoria 
rural 

3. Falta de opção para 
herdeiros 

1. Indivíduos 
 
 
2. Indivíduos 
 
3. Indivíduos 

1. Conflitos entre assentados e 
grandes proprietários 
(disputa pelas torres) 

2. Não se consegue medir, 
mas os conflitos envolverão 
os agricultores, o sindicato, 
o INSS (por ocasião da 
tomada de consciência da 
perda da condição de 
segurado especial). 

Aumento do 
emprego 
formal/aumento da 
renda familiar 

1. Por ser um trabalho de curto 
prazo (3 a 18 meses) não 
aparece como solução para 
a pobreza.  

1. Indivíduos 1. Pelo aumento da renda 
familiar as mulheres perdem 
o benefício oriundo do 
Programa Bolsa Família (no 
momento não estão 
conseguindo retomar o 
benefício após o 
desemprego do marido, o 
que tem gerado conflito). 

Aumento da 
arrecadação fiscal 
municipal 

  1. Insatisfação por parte da 
comunidade que arrenda as 
terras, por falta de debate 
com o poder público sobre 
onde aplicar os recursos 
(perfuração de poços, 
saúde, educação, 
transporte) 

Melhoria da 
economia local e 
regional 

  1. Grande investimento com 
estrutura ociosa após a 
instalação dos parques – 
conflito entre os 
proprietários e poder público 
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Promessa (ilusão 
apresentada pelo 
atravessador de 
melhoria de renda 
e de vida 

  1. Conflitos entre famílias 
2. Conflitos entre associações 
3. Conflito com o atravessador 

Ampliação de uso 
de entorpecentes 

1. Insegurança da população 1. território 1. Conflitos nas famílias 
2. Falta de serviços 

especializados e formativo 
além do CRAS e CREAS 

3. Falta de uma política do 
poder público 

Aumento da 
exploração sexual 
de crianças e 
adolescentes 

1. Aumento das doenças 
sexualmente transmissíveis 

2. Nascimento de crianças 
com AIDs 

1. indivíduos 1. Conflitos nas famílias 
2. Falta de serviços 

especializado e formativo 
além do CRAS e CREAS 

Ruído: motores e 
trânsito num 
primeiro momento/ 
dinâmico 
(geradores) e 
aerodinâmico (pás) 
no funcionamento 

1. Problemas de saúde 1. comunidade 1. Até o momento nenhum 
conflito, não há 
conhecimento e relação 

Impactos 
ambientais 

Situações de Vulnerabilidade 
Ambiental 

Dimensões da 
vulnerabilidade: 

domicílios, indivíduos, 
território/comunidade 

Conflitos 

Intrusão visual 1. Cortes de dunas 
2. Diminuição de lagoas 
3. Alteração do desenho do 

litoral 

1. Comunidade/território 1. Conflito com a população 
local 

Abertura de novas 
estradas/alteração 
do traçado das 
estradas 

1. Perda da vegetação nativa 
2. Modificação da drenagem 
3. Fuga de espécies da fauna 
4. Aumento da erosão 
5. Perda de áreas de abrigo da 

fauna 
6. Danos à reprodução da 

fauna 
7. Retenção de água 

1. território  
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superficial 

Baixa produção 
animal 

1. Subsistência, comércio 1. Indivíduos/comunidade 1. Até o momento nenhum 
conflito, não há 
conhecimento e relação 

Alteração do nível 
hidrostático do 
lençol freático 

1. Problemas quanto ao 
abastecimento de água 

1. Indivíduos, 
comunidade/território 

 

Resíduos sólidos 1. Cemitério de lixo 1. Território/comunidade 1. Futuros conflitos com a 
população, municipalidades, 
órgãos de licenciamento e 
empresas 

Quadro 5 – Vulnerabilidades e Conflitos 

Fonte: Dados da pesquisa - elaborado por Moema Hofstaetter, 2015.   

 

No Quadro 5 são sistematizados os impactos sociais e ambientais, com as situações de vulnerabilidade encontradas, suas 

dimensões e conflitos presentes. Estão sistematizados desde impactos ambientais aos quais estão expostos os ecossistemas, 

paisagem de dunas, até as situações de impactos sociais que geram vulnerabilidades, mais especificamente em relação à saúde 

das pessoas do entorno, às tradições e cultura locais. 

Portanto, apesar de ser considerada uma energia renovável e limpa como já discutido, a instalação dos parques eólicos 

impacta os territórios locais evidenciando a vulnerabilidade a que as populações locais estão suscetíveis. E não existe ainda um 

marco regulatório que considere todos os itens apontados. 

De um lado, os empreendimentos chegam às municipalidades, prometem potencializar a economia local, com geração de 

empregos, aumento da arrecadação fiscal e os possíveis impactos são esquecidos de serem mencionados. De outro lado, os 

territórios são carentes, vulneráveis e se iludem de que, dessa vez, a economia será potencializada, que chegou a solução para a 

pobreza. Essa é a lógica utilizada pelo capitalismo. 
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Na sequência vamos apresentar a nossa reflexão, a partir dos pontos 

sistematizados no Quadro 5, referendados pelas entrevistas e reflexões dos grupos 

focais. 

Uma primeira questão que nos chama a atenção diz respeito ao 

arrendamento de terras, que apresenta mais de um problema. O problema mais 

evidente com o arrendamento é a limitação do território para a produção agrícola, já 

que, via de regra, o contrato assinado entre a empresa e os agricultores deixa 

evidente a impossibilidade de desenvolver atividades econômicas naquele pedaço 

de terra. 

Esse mesmo contrato prevê ainda que os agricultores não poderão 

desenvolver outra atividade paralela sem a autorização da empresa. Portanto, há um 

processo claro de espoliação 41  nessa situação. Quando os agricultores se dão 

conta, eles não têm mais acesso à parte das suas propriedades que estão cercadas. 

E no processo de novo cercamento, muitos animais fugiram e as cercas originais 

foram quebradas. E aí temos relatos de conflitos. Os agricultores já estão acionando 

a empresa, mesmo que individualmente e negociando a reposição das cercas e das 

cabeças de animais perdidas. Esse problema acontece desde o primeiro parque 

instalado no RN, em Rio do Fogo, conforme citação abaixo. 

 
A chegada do primeiro parque provocou uma série de tensões. Além de da 
relação conturbada com o Incra e de desconfianças mútuas, houve várias 
tentativas de apropriação das áreas do assentamento. Os assentados 
perceberam então que a luta pela conquista de seu território não terminara 
com a criação do assentamento. Suas territorialidades eram frequentemente 
confrontadas. As áreas do assentamento bem como suas adjacências 
passaram a ser alvo de grande interesse depois da implantação do parque 
eólico. Além disso, por toda região criavam-se novos parques a cada dia e 
havia rumores de que estava em curso uma nova negociação com objetivos 
de ampliar o parque no assentamento (Referindo-se ao primeiro parque 
eólico implantado, em Rio do Fogo). (ROZENDO et al, 2014, pg 14). 

 

Observamos que mesmo a Agência Nacional de Energia Elétrica trata com 

indiferença e descaso a propriedade dos agricultores, quando ouvimos o relato de 

um agricultor que diz “a ANEEL deixa os colchetes abertos, corta a cerca, os bichos 

morrem na pista” (SUJEITO 02/2015, pg. 14). 

Ainda em relação ao arrendamento, no primeiro contato a empresa apresenta 

o número de torres que serão colocadas na propriedade arrendada. O fato de se 

arrendar a propriedade para uma empresa impede o arrendamento para outra 
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empresa. Isso já foi explicado anteriormente. O fato é que, imediatamente após o 

conhecimento do número de torres que serão colocadas no assentamento, ou na 

propriedade, os agricultores já calculam os recursos que receberão mensalmente. 

Em algumas associações, como em Oiticica, em João Câmara, a promessa foi uma 

e a realidade foi bem diferente. Essa promessa de aumento de renda a depender do 

número de torres implantadas, gera um conflito entre assentamentos ou entre 

assentamento e propriedade rural vizinha, que tem maior poder de barganha com a 

empresa. Podemos dizer que vira quase que um leilão.  

É importante trazer presente que os agricultores ou proprietários rurais 

arrendam as terras e que recebem, em média, de 1 a 2 mil reais por catavento 

instalado, mensalmente, dependendo da área em que cada parque será instalado, 

segundo relato dos grupos focais. Esse valor varia de empresa para empresa, de 

negociação para negociação, de região para região. Essa variação de preço, 

oferecido pela empresa, leva em conta a infraestrutura que existe próximo aos 

parques, como por exemplo, estradas, rodovias federais, distribuição de gás, 

turismo. As negociações variam de acordo com as condições fundiárias da terra, 

como o tamanho da terra, se ela está regulamentada ou se é uma terra devoluta e 

com as condições físicas e morfológicas, como mais ou menos vento, em função da 

proximidade com a comunidade, etc. Mas as variações se dão dentro desses valores 

aqui no RN. Quando o contrato é com uma associação ou assentamento rural do 

crédito fundiário, a soma do valor das torres, via de regra é dividida entre todas as 

famílias (podendo variar de 15 a 120 famílias por assentamento, dependendo do 

assentamento). Quando o assentamento é do INCRA4243, o recurso acordado vai 

para uma conta do assentamento no INCRA, que solicita um projeto para a 

utilização do recurso, a exemplo do que acontece com os poços de petróleo em 

áreas de assentamento do Incra.  

O segundo problema observado diz respeito à possibilidade de mudança da 

condição social do agricultor familiar perante o INSS. O agricultor familiar é 

enquadrado como segurado especial para efeitos de aposentadoria rural. O que 

muitos agricultores ainda não sabem, ou poucos se deram conta, é de que 
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 O INCRA desapropria as terras acima de 15 módulos. Até 15 módulos a terra é comprada pelo 
Crédito Fundiário. Acima de 15 módulos pode ser comprada pelo Crédito Fundiário, desde que o 
INCRA diga que a terra é produtiva. 
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 O INCRA está discutindo o uso das terras ocorrerem não por arrendamento, mas por concessão de 
uso da terra. 
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arrendando a terra, eles perdem o enquadramento, junto ao INSS, de segurados 

especiais. Ou seja, em troca de um contrato de 25 a 30 anos, em que o 

assentamento recebe, no caso de Oiticica, R$ 2.138,00 ao mês, por duas torres 

(valor fixo, sem correção), para dividir entre 25 famílias, todos os agricultores, pelo 

fato de terem arrendado a terra, perderam seus direitos previdenciários. 

 

Na hora que você faz um arrendamento da propriedade, você perde a 
característica de agricultor (...) sai da condição de agricultor (SUJEITO 01, 
2015, pg. 13) 

 

Pelo fato da renda aumentar em função de outra atividade que não a agrícola, 

os agricultores perdem a condição de segurados especiais, o que compromete a sua 

aposentadoria. As entidades representativas dos agricultores ainda não se deram 

conta dessa gravidade que certamente gerará um grande conflito. A aposentadoria 

rural foi conquistada com muita luta dos agricultores e já temos relatos, conforme 

fala do presidente do sindicato dos agricultores, de que, 

 
ao solicitar a aposentadoria rural no INSS junto com um grupo de 
agricultores que apresentaram aumento de renda em função da eólica, 
houve negativas pelo entendimento de descaracterização de segurado 
especial (SUJEITO 05, 2015, pg. 15).  
  

Para ele ser segurado especial a renda deve ser oriunda da produção dele. E 

como o contrato é, no mínimo por 25 anos, sendo prorrogado automaticamente, os 

herdeiros da terra ou dos lotes assumem as condições do contrato. Sendo assim, 

esse arrendamento acaba ainda por decidir o futuro da próxima geração que já não 

tem mais outra opção nessa terra. Precisamos olhar com atenção como fica a 

questão de herança. Outra questão é que o arrendamento total da terra não pode 

ser confundido com a pluriatividade, que 

 

refere-se a um fenômeno que se caracteriza pela combinação das múltiplas 
inserções ocupacionais das pessoas que pertencem a uma mesma família. 
A emergência da pluriatividade ocorre em situações em que os membros 
que compõem as famílias domiciliadas nos espaços rurais combinam a 
atividade agrícola com outras formas de ocupação em atividades não-
agrícolas. Ou seja, a pluriatividade resulta da interação entre as decisões 
individuais e familiares com o contexto social e econômico em que estas 
estão inseridas. Objetivamente, a pluriatividade refere-se a um fenômeno 
que pressupõe a combinação de duas ou mais atividades, sendo uma delas 
a agricultura. Esta interação entre atividades agrícolas e não-agrícolas 
tende a ser mais intensa à medida que mais complexas e diversificadas 
forem as relações entre os agricultores e o ambiente social e econômico em 
que estiverem situados. Isto faz com que a pluriatividade seja um fenômeno 
heterogêneo e diversificado que está ligado, de lado, as estratégias sociais 
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e produtivas que vierem a ser adotadas pela família e por seus membros e, 
de outro, dependerá das características do contexto em que estiverem 
inseridas. (SCHNEIDER, 2005, pg. 4). 

 

Depois de nos depararmos com essas duas questões bem complexas, do 

arrendamento das terras e da possibilidade de mudança da condição social do 

Agricultor Familiar, observamos outra questão que apareceu em todos os grupos 

focais. Eles relataram que as empresas chegaram com um discurso de que esse 

empreendimento iria gerar muito emprego. “Muitos homens do assentamento tão 

trabalhando na eólica” (GF 04, 2015). E os empregos são gerados, mas, diferente do 

que ocorreu na década de 1970, e que justificou o êxodo rural do Sul e Nordeste 

para o Sudeste, ou seja, empregos que não exigiam grande qualificação 

(SCHNEIDER, 2005), neste presente momento, aqui no Nordeste, e mais 

especificamente, na indústria da eólica, a geração de empregos exige mão de obra 

muito qualificada, sobrando para a população local apenas os trabalhos menos 

qualificados e, portanto, mal remunerados, como pedreiro, faxineiro, servente, vigia. 

O emprego no Rio Grande do Norte advindo da empresa eólica acontece 

nessas ocupações que não exigem mão de obra qualificada, por um período 

sazonal, podendo variar de 6 a 18 meses, e que é visto pelos trabalhadores como 

importante, mesmo sendo pouco remunerado, em função da pobreza que as 

comunidades vivem e em função do último período de uma grande seca (últimos 

quatro anos). Essa geração de emprego não diminui a pobreza e a exclusão rural. 

Verificamos aqui uma relação direta com a diminuição do empoderamento e 

da autonomia das mulheres. Obviamente que é muito mais interessante que as 

famílias obtenham renda a partir de seus trabalhos, no lugar de serem „sustentadas‟ 

por uma política social. Mas o fato é que o Programa Bolsa Família empodera as 

mulheres, que são as receptoras do benefício, a partir do momento da ampliação da 

sua autonomia44. Com o aumento da renda, com o registro em carteira do marido 

(em geral a mão de obra contratada é masculina na indústria eólica), as mulheres 

perdem o benefício do Programa Bolsa Família, perdendo uma renda que é de 

domínio e decisão exclusiva delas. O que, após alguns meses seguidos novamente 

pelo desemprego, causa conflitos dentro da família, pois o homem volta a ficar 

desempregado e, na atual conjuntura do governo federal, os CRAS não estão 
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conseguindo recuperar o benefício para aquela família. Ao menos não de forma 

imediata. Segundo a assistente social do CRAS de João Câmara, 

 

a família recebe o Bolsa Família, aí o marido assina carteira e cria uma 
dificuldade com o Bolsa Família. Aí geralmente ele já saiu (do emprego) 
mas a dificuldade tá gerada (...) acontece todo dia, porque agora é época de 
fiscalização (SUJEITO 07, 2015, pg. 6). 

 

Dando sequência às situações encontradas no trabalho de campo é 

necessário falarmos do aumento do uso de entorpecentes por jovens, meninos e 

meninas e, decorrente desse fato, o aumento da violência, como pequenos roubos 

para comprar a droga, assim como, precisamos falar das situações de exploração 

sexual infanto-juvenil com as quais nos deparamos. A assistente social do CREAS 

de Joao Câmara nos conta que,   

 

faz um ano que estou no CREAS João Câmara, e nessa linha que estamos 
discutindo, de casos concretos, temos 7, de adolescentes de 12 a 17 anos 
(...) a criminalidade também aumenta (...) o consumo de drogas aumenta, 
os furtos, os assaltos, as brigas (...) eu tenho essa visão (SUJEITO 08, 
2015, pg. 6). 

 

No entanto, os dados relacionando o aumento da exploração sexual infanto-

juvenil à chegada das empresas de eólica no município inexistem. É uma nova 

realidade para o CREAS e a informação é guardada na cabeça, através das 

conversas, do conhecimento da realidade. A assistente social conta que, 

 
a gente não tem o dado (...) quando os direitos são violados, a adolescente 
não chega aqui especificando proveniente de que (...) né, então assim é 
mais complexo, Nós sabemos por conversas (...) a mãe diz, se envolveu 
com rapaz de firma e tá aí o bucho prá mim criar, né”(...) “eu posso lhe 
afirmar, quanto profissional do CREAS, que trabalha com direito violado, 
que há sim, né, resultados, como posso dizer, resultados negativos quanto 
a instalação dessas firmas eólicas nos municípios pequenos (SUJEITO 08, 
2015, pg. 4). 

 

Tal situação é a mesma e se repete no conjunto dos municípios eólicos do 

Rio Grande do Norte. A mesma assistente social, que trabalha e vive há anos em 

Jandaíra nos relata que,  

 
em Jandaíra, a população de crianças aumentou assim, mais de 15% ao 
ano (...) eu associo às eólicas (...) provavelmente isso se reproduz aqui (se 
referindo a João Câmara)” (...) em Jandaíra teve um caso, foi muito 
interessante. Ela era tida como mulher da vida e se envolveu com esse 
cara, manteve um relacionamento fixo, e ela descobriu que ele era casado e 
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a mulher (esposa dele) ligava prá ela dizendo que ela tomasse cuidado 
dizendo que ele ia fazer com ela o que fez com ela (esposa). Ia destruir a 
vida dela como fez com ela. Só que não dizia como ele havia destruído e 
até então dava a entender que era traição ou coisa assim. Aí o cara dizia 
assim, hômi, ela tá despeitada porque você tá comigo. E ela foi levando, foi 
levando. Ele foi embora e aí ela descobriu que tava com HIV, num estágio 
bem avançado. Ela teve lapso de memória, ficou pesando 35 quilos, até 
hoje não conseguiu benefício prá ela (...) E ele ainda deixou uma mulher em 
Galinhos, teve um caso com uma menina, contagiou essa menina e ela 
engravidou dele e a criança nasceu contaminada (...) e quando ela estava 
no Giselda, o médico obrigou ela a ligar prá ele, ele só fez sorrir e desligou 
o telefone. Então assim, ele era consciente do que ele estava fazendo. Esse 
é um dos perigos (...) Das 25 jovens que nós acompanhamos em Jandaíra, 
10 mantêm relacionamentos com um cara da eólica. É muito, é tipo assim, 
meninas de 13, 12 anos. Tem as meninas do Centro de Convivência, de 15, 
16 anos que são alvo. Elas tão querendo sair de casa (...) Elas tem uma 
ilusão tão grande e a família, o problema é que a família também se ilude. 
Porque teve um caso aqui, de uma menina de 15 anos e ela veio prá cá, 
porque ela estava numa casa dessas que os caras iam, lá ela tinha relação 
com os caras, os caras pagavam a dona. Era tipo um prostíbulo mesmo e a 
mãe descobriu, daí veio conversar e tal (...) eu fiz toda uma conversa com 
ela, ela disse, não eu não quero ficar lá não, eu só fiquei prá ver como era. 
Eu tenho um namorado de 26 anos, da firma, que ele quer me assumir. E a 
mãe dizia, eu quero que ela fique com esse cara porque ele vai assumir ela. 
Entendeu, então a mãe estimulava. Há uma visão que o cara que ganha 
numa firma vai proporcionar, geralmente a família é carente (...) então assim 
a mãe dizia e há um tempo atrás eu encontrei ela numa festa (...) era uma 
orgia, um beijava ela aqui, outro alisava ela ali (...) nós somos limitados, tem 
coisas que fogem (...) Ela tá grávida, de 15 anos (SUJEITO08, 2015, pg. 5). 

 

No Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) de João Câmara, foi 

declarado que se ouve falar muito que a eólica aumenta a prostituição, “eles 

engravidam, vão embora e não prestam nenhuma assistência” (SUJEITO 08, 2015, 

pg. 21). A tal ponto que, segundo a psicóloga do CREAS, de João Câmara, 

 
as palestras do CRAS foram estendidas para os caras da eólica. Porém, 
quem tá na frente da eólica faz aquela maquiagem, tipo, eu to falando aqui, 
mas não acontece com ninguém daqui, né, então, a gente sabendo que eles 
não tão nem um pouco preocupados com o que tá acontecendo, se os peão 
tão ou não pegando menina de menor (SUJEITO 09, 2015, pg. 14). 

 

Reforçando a gravidade da situação, na Secretaria de Saúde de João Câmara 

nos foi dito, pela secretária de saúde, que tem consciência de toda a situação, mas 

que nunca se preocupou em estabelecer um registro das informações relacionando 

estas questões com a chegada das empresas de energia eólica que,  

 

a gente tem o relato, que foi frequente no auge da instalação, DST, gravidez 
na adolescência. A Revista Veja quis vir fazer uma reportagem intitulada „Os 
filhos do vento‟, mas ninguém quis dar entrevista, ninguém quis se declarar 
dessa forma (SUJEITO10, 2015, pg. 8). 
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Na Praia do Marco, em São Miguel do Gostoso, na rua, ouvimos de um 

trabalhador da empresa que, “nós na nossa empresa, o problema de prostituição é 

com os caminhoneiros que vem trazer as peças. A nossa empresa faz uma conversa 

com todos eles que eles tão proibidos de mexer com as meninas do local”. A 

assistente social do CREAS de João Câmara relata que "em Baixa do Meio, próximo 

a Guamaré é altíssimo o índice de prostituição também. Tira a visão do eólico 

porque lá tem a Petrobras” (SUJEITO 08, 2015, pg. 20). 

Dando continuidade à conversa no CREAS, a assistente social, juntamente 

com a psicóloga nos relatam que, 

 

infelizmente os municípios pequenos, a cultura já está se normalizando, já 
está vendo um conformismo, até das mulheres. Eu tenho visto discurso de 
pessoas que diz, eu não sei porque fulana tá brigando com sicrana por 
causa de fulaninho, se no final de semana ele volta prá casa da mulher. 
Entende como é? Tá naturalizando (...) Tipo, o que vale é agora, é o 
momento (...) é muito complexo, enquanto profissional eu sou muito 
fragilizada, assim, de ser uma coisa que tá fora do nosso alcance. É porque 
a gente sabe que quem está acima de nós, está preocupado com o que 
economicamente as eólicas vão proporcionar. O que ela tá proporcionando 
de negativo não tá nem aí. A prostituição é banalizada, banalizada mesmo. 
Elas não se identificam com a prostituição, elas se divertem, ganham um 
pouco. A perspectiva de achar que vai melhorar, que fulaninho vai 
proporcionar, vai poder me assumir, porque tem assim aquela cultura no 
interior, quando a menina não é mais virgem, ela não tem mais valor, então 
quando um cara da eólica chega, ela não é mais virgem, mas o cara fica 
andando com ela, é um status, o “cara me assumiu”. Não tem a perspectiva 
que vou estudar, vou crescer, a vida é minha eu faço o que eu quiser (...) 
Existe gente percebendo o que tá acontecendo. Porque aqui, o poder 
público não está preocupado, as prefeituras em si, elas podem até fazer 
uma mobilização e tal, mas os royaltes que então é mais interessante do 
que o impacto que vai trazer pro município (...) a maioria dos trabalhadores 
que ganham mais, são de fora, então a mão de obra não é do município, 
prá que o município cresça (SUJEITO 08, 2015, pg. 15). 

 

É interessante observar que as consequências, os impactos tanto positivos 

quanto negativos e as situações de risco agravadas, são percebidas pelas pessoas 

envolvidas, tanto na Secretaria de saúde quanto nos CRAS e CREAS, no entanto 

não são levadas ao conhecimento das demais autoridades. Nesse momento da 

entrevista no CREAS foi-nos esclarecido que, na verdade, o que acontece em 

função do advento da eólica não é relacionado com a prostituição infanto-juvenil e 

sim com a exploração sexual infanto-juvenil45. A psicóloga do CREAS relata que, 
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 Até esse momento a pesquisadora estava indagando sobre a prostituição infanto-juvenil. Após essa explicação 

conceitual, passamos a utilizar o conceito de exploração sexual infanto-juvenil. 
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podemos falar menos de prostituição e mais de exploração sexual. Em João 
Câmara há uma prostituição, mas a nível regional existe uma exploração, 
porque, porque elas fazem por vontade prevendo uma melhoria de vida, 
prevendo que o cara vai levar ela daqui pro Ceará (...) há uma exploração e 
como resultado vem as doenças sexualmente transmitidas (...) as meninas 
são induzidas a serem exploradas (...) elas têm a ilusão, ela ganha roupa, 
uma comida boa, a liberdade de ir pra festa (...) têm a promessa de que vai 
levar ela, porque assim, eles também não têm endereço, nada concreto. 
Existem termos que eles usam, as mulheres daqui são muito fáceis, e elas, 
por si só não percebem que estão sendo humilhadas, eles entre si geram 
polêmica que denigrem a imagem daquela mulher. (...) eles usam os meios 
que a empresa proporciona a eles, para iludir, por exemplo, existem os 
encarregados que ficam numa casa só, com ar condicionado, que andam 
naqueles carros de luxo então (...) coloca num carrão daquele, leva pra 
praia, passa um dia numa pousada, passa o dia na casa dele deitada no ar 
condicionado, dá a liberdade dela fica lá, então tudo isso ilude, porque as 
vezes é uma pessoa que não tem nem o que comer em casa (...) existe 
uma omissão de quais malefícios eles trazem (...) a família não tem 
consciência que aquela menina está sendo explorada (SUJEITO 09, 2015, 
pg. 21). 

 

Em relação às situações de vulnerabilidade ambiental podemos elencar 

algumas questões. Em entrevista com a procuradora do Estado do Meio Ambiente 

do RN, vimos que existe a consciência dos impactos que esses empreendimentos 

causam ao meio ambiente, mas que falta um monitoramento por parte dos órgãos 

governamentais, no sentido de maior responsabilidade em relação às ações de 

mitigação dos impactos. Diz-nos a procuradora que 

 

é uma coisa muito triste o que acontece(...) a energia eólica é uma coisa 
muito importante pra segurança energética do Brasil, uma coisa 
extremamente boa, claro, comparando com outras fontes de energia. Mas 
isso não significa absolutamente que não tem impactos negativos não é?(...) 
ela tá sendo tratada como se ela não gerasse nenhum impacto negativo e 
só fosse, como que eu diria, como se ela fosse perfeita, como se ela não 
tivesse nenhuma falha, nenhuma lacuna, não provocasse danos negativos, 
ambientais, econômicos e sociais. Então assim, eu realmente vejo com 
muita preocupação a forma como as energias renováveis estão chegando 
no Brasil, as eólicas principalmente (...) o município tem que querer 
monitorar os impactos porque o que eu sinto é que ninguém quer fazer esse 
monitoramento (...) isso é outra coisa que eu percebo no mundo da eólica, 
ela entra como uma mordaça nas pessoas, as pessoas começam a ter 
medo de falar e de se posicionar contra (SUJEITO14, 2015, pg. 2). 

 

Verificamos que a legislação, mesmo que existe, é frágil em termos de 

efetivação. Quando inquirimos o IDEMA a respeito de que forma são aprovados os 

licenciamentos, como são realizados os monitoramentos, eles nos colocaram 

algumas questões.  

Primeiro, solicitaram que fosse registrado a falta de pessoal para a realização 

do trabalho de campo, das monitorias, etc. Eles afirmaram que “os licenciamentos 
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feitos pelo IDEMA se baseiam nas resoluções do CONAMA 001 e na 237, que são 

mais levadas em consideração” (SUJEITO11, 2015, pg. 4). Em relação ao 

monitoramento das diversas questões ambientais eles afirmam que “a gente conta 

com a população prá denunciar” (SUJEITO11, 2015, pg. 22). 

Passamos a melhor observar as fragilidades ambientais a partir da conversa 

com a Procuradora do Meio Ambiente do RN. E a entender também, que diferente 

dos países desenvolvidos, onde as populações, por diversos motivos conseguiram 

se mobilizar e exigir o deslocamento dos parques, aqui no RN, mesmo a população 

estando mobilizada, como foi com o „Movimento Salve as Dunas de Galinhos‟46, 

mesmo o Ministério Público e outras organizações sendo contrário à construção do 

parque eólico, a realidade é diferente. A seguir o relato de parte da entrevista com a 

Procuradora do Estado do Meio Ambiente. 

 
Eu comecei a me envolver com a eólica quando foi o licenciamento de 
Galinhos (...) ali tem uma fragilidade ambiental imensa, até porque não só 
ali é duna, mas porque ali é considerado, pelo próprio Ministério do Meio 
Ambiente, como um hotspot

47
 do Rio Grande do Norte (...) O RN é um 

hotspot do Mundo, porque a gente tá numa área frágil e com as mudanças 
climáticas mais ainda. A gente tá entre o sertão e o mar. Dois principais 
ecossistemas que tão sofrendo e vão sofrer muito mais com as mudanças 
climáticas, mas, já muito antes disso, Galinhos é considerado pelo MMA, 
como área de preservação especial e merece uma atenção especial pela 
fragilidade ambiental dele. Isso é o mais grave. E aquela eólica? O 
Ministério Público foi contra, mas infelizmente a gente não conseguiu. A 
população foi contrária (...) o Conselho de turismo se pronunciou por 
unanimidade, contrário (...) essa área aqui (apontando a Figura 28) é as 
Dunas do Capim, aqui está o parque eólico, é uma área de lagoas 
interdunares, toda alagadiça. Como é que você vai implantar o parque 
eólico numa área alagadiça?(...) e aí o que acontece. Você vai vendo que 
ele vai afinando (apontando para a Figura 29), então esse pedaço de terra 
é extremamente frágil. Já tem projeções da universidade, do departamento 
de geologia apontando, pra daqui a 20 anos isso aqui vai romper e Galos 
vai desaparecer (...) Isso daqui é uma das coisas mais criminosas que eu já 
vi (...) é muito grave. Esse é o fator ambiental, além de contar com a 
rejeição da sociedade, o conflito com as atividades econômicas do 
município que é o turismo, a migração de aves africanas (...) isso acontece 
em todo lugar. (...) em Galinhos o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) não 
chegou a ser concluido. Foi solicitada complementação dos estudos pelos 
técnicos e o IDEMA não quis saber, infelizmente deram a licença sem a 
complementação dos estudos (...) Ali é um caso em que eu não entendo 
como um juiz não mandou relocar aquele parque (SUJEITO14, 2015, pg. 8). 
 

                                                           
46

 Movimento que articulou toda a sociedade local do município de Galinhos, com o objetivo de 
impedir a construção do Parque Eólico sobre as Dunas de Galinhos. 
47

 Geralmente uma determinada área de relevância ecológica por possuir vegetação diferenciada da 
restante e abrigar espécies endêmicas. 
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Figura 28 – Foto das Dunas do Capim, em Galos, mostrando as lagoas interdunares, onde foi 
construído o parque eólico. 
Foto: arquivo IDEMA/2009. 
 

 
Figura 29 – Foto mostrando o estreitamento do pedaço de terra, em Galos. 
Foto: arquivo IDEMA/2009. 
 

Quando perguntamos à Procuradora do Estado do Meio Ambiente sobre qual 

a alternativa, qual a solução através da Lei para que essa situação relatada acima 

não se repita, ou para que outras localidades sejam preservadas desse tipo de 

consequência, a sugestão é que deveriam ser exigidos os Estudos de Zoneamento 

Ecológico Econômico (EEE). 

 

Quando você tem os EEE, você olha o todo, então essa área, vai encolher, 
por isso que não há interesse em se fazer os EEE (...)Essa pra mim é a 
principal falha (...) A partir do ano passado, a partir da última resolução do 
CONAMA, a gente lutou muito pra conseguir aprovar isso aí (...) a resolução 
prevê os impactos cumulativos da área, porque até o ano passado, todos os 
parques eólicos não consideravam os efeitos cumulativos. O que isso 
significa. Eu peço a instalação de parque com 40 torres, nessa área. O 
IDEMA analisava o impacto só desse parque, aí dois meses depois você 
pede a licença para um parque ao lado com 80 torres, o IDEMA só analisa 
esse, como se não tivesse já 40 torres aqui e assim sucessivamente, então 
ele só vê a parte (...)no final vai ter 300 torres e isso não era considerado e 
isso tem um impacto no meio ambiente (...) a legislação prevê, se está 
sendo feito, é outra história (...) Eles acham que não é uma atividade com 
alto potencial poluidor, o que é outro faz de conta (SUJEITO14, 2015, pg, 
16). 

 

Constata-se que, infelizmente, a ordem econômica prevalece nessa 

negociação. Mesmo aqueles que acreditam nos impactos não querem enxergá-los 
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para não ter prejuízo econômico. Se assim não fosse, a população poderia participar 

da tomada de decisão e definir, em função da sua subsistência, de outros projetos 

que são desenvolvidos no local, do potencial local do turismo, etc, se querem ou não 

os parques ali. Segundo Bermann (2007), é fundamental o reconhecimento dos 

interesses divergentes que devem ser considerados e incorporados no processo de 

qualquer negociação. A procuradora nos chama a atenção para a importância do 

conhecimento prévio da população local da intenção da construção dos parques, 

com vistas à participação dessa nas principais decisões. 

Em São Miguel do Gostoso teve a primeira lei que rege a distância da 
instalação dos parques a partir da maré alta (...) a comunidade tinha de 
saber com muita antecedência, ela tinha de saber da intenção de ali ser 
instalado um parque eólico e discutir, ela não pode saber quando já está 
sendo instalado, entendeu? Isso é uma outra coisa que a lei, ela tinha que 
amarrar, ela tinha que exigir da empresa. No momento em que ela colocar 
um medidor lá, que ela tem a intenção, isso deve ser comunicado à 
comunidade, que deve ser ouvida, esclarecida, buscar subsídios, entender, 
porque talvez se você tivesse dois anos de debate e a gente pudesse 
chegar nessa comunidade e dizer, pode acontecer isso e isso, tem o caso 
tal, talvez a comunidade pode dizer não (SUJEITO14, 2015, pg. 42). 

 

Nesse sentido, da participação da população na decisão de onde colocar o 

parque, por exemplo, a situação da baixa produção do mel das abelhas poderia ter 

sido evitada, talvez, se fosse outra a localização do parque. Existem relatos 

internacionais e também do estado do RN, de baixa produção animal após a 

chegada da eólica. Conforme relatado pela Procuradora do Estado de Meio 

Ambiente,  

 

na Espanha, as vacas pararam de produzir leite, o parque teve de ser 
reinstalado. E tem um outro que causou stress na população, na Espanha e 
eles removeram por causa disso (...) você pode não ter dados científicos 
ainda, mas tem todos os indícios dos efeitos. O IDEMA era pra estar 
fazendo esse monitoramento de cada um desses parques, ele tinha que 
acompanhar tudo isso (...) o relatório da empresa vai dizer o pró forma (...) é 
caótico, eles estão chegando nos municípios e tão desestabilizando as 
comunidades sobre diversos aspectos (...) o atravessador some, o que 
acontece com os agricultores, eles não sabem quem é o dono da eólica, 
eles não sabem a quem recorrer. É muito grave (...) é feita uma maquiagem 
pra vida ser rosa (...) Na reunião do CONEMA começamos a discutir a 
distância das torres das casas. Não foi adiante (...) abortaram o processo 
(...) Na Serra do Mel as abelhas estavam deixando de produzir (...) a 
produção tava caindo. É um projeto bem sucedido da década de 70, que dá 
subsistência e dignidade àquelas famílias ali (SUJEITO14, 2015, pg. 21). 

 

Verificamos que existem muitas questões a serem discutidas, 

problematizadas, analisadas, acompanhadas, sistematizadas e aferidas. Existem 
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muitos problemas, descasos, informações desconexas, problemas de legislação 

entre outros. 

A tentativa com esse capítulo foi de apresentar algumas situações de 

vulnerabilidade observadas, no decorrer do trabalho de campo. Essas situações, a 

partir de um risco potencial, podem ou não gerar conflitos, que precisarão ser 

enfrentados. Os conflitos elencados, no estudo em questão, são ignorados pelo 

conjunto dos atores sociais não atingidos diretamente pelas alterações provocadas 

pela instalação dos parques, e começam a ser reconhecidos e timidamente 

discutidos pela população diretamente atingida. O poder público, a sociedade civil 

organizada está iniciando, nesse momento, um processo de apropriação dessa nova 

realidade, crescente no RN. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A energia eólica envolve discussões e debates de várias naturezas e de 

contradições. Existe um discurso social e ambiental que afirma ser a energia eólica 

uma energia limpa, comprometida com a sustentabilidade ambiental, discurso esse 

que cai por terra quando observamos os impactos e as condições de 

vulnerabilidades agravadas ou criadas, a partir da instalação e funcionamento dos 

parques eólicos.  

Esse entendimento da energia eólica ser efetivamente uma energia limpa e 

sustentável não se confirma ao observarmos os principais impactos sociais e 

ambientais com os quais nos deparamos, bem como as situações de vulnerabilidade 

a que as populações, a fauna e a flora ficam expostas desde o início da construção 

dos parques eólicos até o funcionamento dos mesmos. 

Diante do cenário encontrado a partir da construção dos parques eólicos, 

tendo por base a pesquisa realizada, confirmamos, ao final desse trabalho, as duas 

hipóteses que deram início a ele.  

A primeira hipótese confirmada com esse estudo, afirma que, apesar de ser 

considerada uma energia renovável e limpa, a instalação dos parques eólicos 

impacta os territórios locais, social e ambientalmente. Esses impactos foram 

apontados e discutidos ao longo do trabalho, contudo, em termos de impactos 

sociais observamos (i) a segregação de comunidades, a partir da alteração do 

desenho de estradas e da alteração de rotas das comunidades pesqueiras, assim 

como observamos a alteração da demarcação do roçado e da área antes destinada 

para a criação de animais.  

É observado também o desmatamento de árvores utilizadas para o auto 

sustento das comunidades, como mangueiras e cajueiros, que segundo as 

empresas devem ser retirados para não prejudicar o vento na área do parque. 

Especificamente em relação ao agricultor familiar, (ii) observamos o risco de 

perda da condição de segurado especial mediante o INSS, o que trás 

consequências para sua aposentadoria futura, uma vez que arrendada a terra para a 

produção eólica, a renda desse agricultor não advém unicamente da agricultura.  

Durante a pesquisa nos deparamos com questões que afetam (iii) a saúde 

individual e coletiva da população, não só do entorno dos parques, mas da 

população do município. Foi relatada e observada a ampliação do uso de 
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entorpecentes e o aumento da exploração sexual infanto-juvenil, a partir das 

mudanças da dinâmica na ocupação do território, que além dessas trazem outras 

questões que trataremos mais adiante.  

É possível observar outras duas questões bem específicas no que tange a 

instalação dos parques eólicos, em relação a saúde individual e coletiva. A primeira 

delas diz respeito ao ruído, que é uma realidade nova nessas localidades, em geral 

muito pacatas e silenciosas. Num primeiro momento o ruído causado por motores e 

trânsito de maquinário específico para a abertura de estradas, desmatamento da 

vegetação, corte de dunas, perfuração do solo para a instalação das torres, corte de 

materiais pesados, como ferro. Após a instalação dos parques de energia eólica, 

observa-se o ruído dinâmico, proveniente dos geradores e aerodinâmico, 

proveniente das pás em funcionamento. Esse novo e barulhento componente da 

paisagem rural tem causado, no município de João Câmara, dores de cabeça, 

insônia, stress, uso de remédio controlado, assim como se observou o aumento da 

solicitação de exames de alta resolução. Em relação a este último ponto, a 

secretária de saúde de João Câmara associa o aumento da solicitação desse tipo de 

exame, ao aumento de queixas de dor de cabeça a partir do funcionamento dos 

parques eólicos. 

Outra questão observada na pesquisa é o que a literatura chama de efeito 

estroboscópico, entendida como a influência da luminosidade causada pelo 

movimento das hélices, durante o dia e a noite, que tem afetado a saúde das 

pessoas, com relatos de dores de cabeça e insônia. Foram observadas também, no 

trabalho de campo, queixas da redução da área para o plantio, em função do 

sombreamento causado pelo efeito estroboscópico.  

A partir das (iv) mudanças na dinâmica sociocultural, com a chegada de um 

contingente considerável de mão de obra advinda de outras regiões do Brasil e de 

fora do País, constatou-se a ampliação da circulação e uso de entorpecentes, o que, 

segundo os profissionais responsáveis pela secretaria de saúde e centros de 

referências em assistência social do município de João Câmara, fica evidente com o 

aumento da população masculina advinda de outros lugares, assim como fica 

evidente o aumento de pequenos roubos e furtos para a manutenção do vício. 

Consequência também dessa mudança de dinâmica sociocultural é a ampliação da 

exploração sexual infanto-juvenil, e como consequência o aumento da AIDs e de 
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doenças sexualmente transmissíveis. Ambas são questões que afetam também a 

saúde individual e coletiva da população do município, como visto acima. 

No entanto, as mudanças na dinâmica sociocultural trazem outras questões 

que podem ser entendidas como positivas, mesmo que por um período curto de 

tempo, ou para uma parcela da população. Observamos uma supervalorização do 

mercado imobiliário como já especificado no capítulo 5, beneficiando, em mais de 

500%, àqueles que tinham imóveis para venda e locação, segundo os relatos dos 

grupos focais. Houve também, segundo as entrevistas e os relatos nos grupos 

focais, o aumento do emprego formal, portanto, com carteira de trabalho assinada. 

No entanto essa ampliação de emprego, em se tratando da população local, deve 

ser entendida como contratação de mão de obra não qualificada e sazonal, uma vez 

que os empregos têm a duração de 6 a 18 meses. A exigência de mão de obra 

qualificada, com os melhores salários, é suprida pelos estrangeiros ao local, advindo 

de outras localidades e mais qualificados. 

Incluímos nesse mesmo tópico, o que chamamos de melhoria da economia 

local e regional, com o estímulo à ampliação do comércio, de pousadas e 

restaurantes. No entanto, constatamos que, uma vez que nessas localidades são 

apenas instalados os parques, não existindo o fomento à cadeia produtiva como um 

todo, com instalação de fábricas para construção de todas as peças utilizadas para a 

construção do parque, por exemplo, a logística de comércio, pousadas e 

restaurantes existe para um curto período de tempo, o que pode causar uma ilusão 

de melhoria da economia local, ou ficar ociosa à curto prazo, como aconteceu no 

município de Parazinho.  

Por fim, em se tratando dos impactos sociais, identificamos a promessa para 

os agricultores, de melhoria de renda e de vida. A negociação entre a empresa e os 

agricultores é conduzida pelo atravessador, conforme especificado no capítulo 5, 

que acaba por abandonar a comunidade após a assinatura dos contratos, que são 

diferenciados de empresa para empresa e de comunidade para comunidade. Os 

agricultores ficam sem saber a quem recorrer para resolver situações que aparecem 

ao longo do processo da instalação e funcionamento dos parques. No contrato nem 

sempre é mantido o acordo verbal. Mesmo que com o aumento de renda, 

conhecendo o contexto todo, os próprios agricultores têm questionado se essa 

promessa de melhoria de vida e renda não seria uma ilusão. 
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Em termos de impactos ambientais observamos, no trabalho de campo, (i) a 

intrusão e interferência visual, e aqui referimo-nos a invasão de parte das APA's e 

APP's assim como de Unidades de Conservação, para a instalação dos parques, 

assim como observamos a (ii) descaracterização da paisagem, como apresentado 

no capítulo 5. Igualmente, observamos (iii) o efeito sobre os solos, a partir do 

desmatamento para abertura de novas estradas ou para a alteração do traçado de 

estradas já existentes, assim como para a construção dos parques, o asfaltamento 

das dunas, o soterramento de lagoas dunares, a erosão e a sedimentação. 

Incluímos um item que chamamos de (iv) pressão sobre a diversidade 

biológica, que congrega a alteração da rota migratória de espécies advindas da 

África, o aumento da mortalidade das arribaçãs e a diminuição da produção de mel 

na Serra do Mel. Nos grupos focais surgiram relatos de diminuição da produção 

animal local. 

Para finalizar trazemos (v) os efeitos sobre as águas e (vi) o lixo, mais 

especificamente os resíduos sólidos. Nesse bloco podemos citar, a 

impermeabilização e retenção da água superficial, o risco de desabastecimento de 

água em função da grande quantidade de água utilizada para a concretagem dos 

blocos de sustentação das torres eólicas, realização de obras de terraplanagem, o 

que pode alterar o nível hidrostático do lençol freático. Em termos de resíduos 

sólidos, não existe a preocupação da população, das organizações sociais, dos 

órgãos públicos municipais, no caso, de João Câmara, ou estaduais, do que fazer 

com toda essa estrutura, toneladas de concreto, fibras de carbono, fibras de vidro, 

aço, ferro fundido, metal, poliéster, resina epóxi, quando a mesma ficar ociosa, daqui 

duas ou três décadas.  

Evidencia-se, com esse estudo, que os espaços urbano e rural dos territórios 

eólicos em questão passam por uma acelerada mudança, e que, como 

consequências dessas, surgem conflitos sociais e ambientais, vulnerabilidades e 

situações que afetam diretamente, tanto a comunidade local e as famílias, como os 

ecossistemas. 

A segunda hipótese confirmada com esse estudo, afirma que há ausência de 

uma visão global e sistêmica sobre o projeto dos empreendimentos ou a falta de 

clareza do tamanho e da complexidade dos mesmos, por parte dos órgãos públicos 

e organizações sociais, o que contribui para o desconhecimento dos impactos 
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sociais e ambientais na sua totalidade, prejudicando o potencial para o 

desenvolvimento local e territorial.   

Observamos, por meio dos grupos focais e das entrevistas, que o modelo de 

desenvolvimento e de ocupação do solo nesses municípios, privilegiou a tomada de 

decisões do poder público e dos grandes empresários e fazendeiros, sem vislumbrar 

melhorias para a população local, sem a preocupação com os impactos sociais e 

ambientais, apenas considerando o crescimento econômico regional. Nesse sentido 

trazemos a reflexão de Acselrad (2009), que afirma que 

 

o acesso desigual na esfera da produção manifesta-se no processo de 
contínua destruição de formas não capitalistas de apropriação da natureza, 
tais como o extrativismo, a pesca artesanal, a pequena produção agrícola 
ou o uso de recursos comuns. Seus protagonistas são atingidos pelos 
impactos ambientais dos grandes projetos de desenvolvimento implantados 
em áreas de fronteira de expansão do capitalismo (ACSELRAD, 2009, 
pg.74). 

 

Essa hipótese se confirma a partir dos pontos que relacionamos a seguir. (i) 

Parte dos municípios, que tem forte apelo paisagístico, concentram grandes parques 

eólicos que desequilibram e modificam a configuração litorânea, descaracterizando a 

paisagem e ameaçando as espécies que ali habitam, como apresentamos no 

capítulo 5 e relacionamos acima. Em se falando de potencial para o 

desenvolvimento local confirmamos (ii) a baixa inclusão da população local na 

geração de trabalho e renda, já que a mão de obra exigida é mais bem qualificada, 

requerendo profissionais de outras localidades, sendo as contratações locais 

realizadas em funções que não exigem mão de obra qualificada e por períodos 

curtos de contrato, não garantindo aumento de renda considerável para um número 

significativo de indivíduos, nem mesmo a circulação de renda nessas localidades. 

Ainda em termos de potencial para o desenvolvimento local, (iii) essa nova 

atividade não contribui de forma expressiva para a melhoria da qualidade de vida do 

conjunto da população, uma vez que não existem ações significativas planejadas 

que contribuam para a melhoria das condições de acesso aos bens públicos como 

saúde, educação, alteração da infraestrutura dos municípios. O grau de 

vulnerabilidade da maioria dos municípios já era considerável, se olharmos os 

aspectos de acesso aos bens públicos, com destaque para a baixa escolaridade, a 

inserção ocupacional em atividades informais como, por exemplo, nos municípios 

em que os parques já estavam instalados em 2010, onde encontramos as menores 
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rendas per capita do total dos municípios analisados, arranjos familiares chefiados 

por mulheres com baixa escolaridade, além de declarações de prostituição infanto-

juvenil, crescente número de jovens que não estudam, não trabalham e estão 

vulneráveis.  E se amplia, a partir da chegada do boom da eólica, com a ampliação 

do acesso e consumo de entorpecentes, o aumento da AIDS, fatores estes que 

refletem as condições de vulnerabilidade social das pessoas e dos espaços de vida, 

entre outros. A coleta de lixo na zona rural é praticamente inexistente assim como 

inexiste uma maior preocupação do poder público local com as questões ambientais.  

Não há conscientização da destinação dos resíduos sólidos ou programas de coleta 

seletiva desenvolvidos pelos governos municipais. O lixo é jogado ou queimado nas 

propriedades. O sentimento é resumido numa das entrevistas realizadas. 

 

Não considero que a energia eólica, nas circunstâncias em que ela opera no 
RN, gere qualquer mancha de desenvolvimento. É uma energia cara, de 
gestão centralizada, de pouca resposta as vulnerabilidades e voltada ao 
mercado cativo de grandes empresas consumidoras de energia. Como 
disse certa vez Furtado, quando não há criatividade, a dependência cresce. 
O que ocorre de fato é um falso progresso, restrito, elitista e espoliador 
(SUJEITO 16, 2015, pg. 1). 

 

Todas as questões acima já existiam antes da implantação dos parques 

eólicos. Algumas se agravaram potencialmente. Mas essa realidade poderia ter sido 

diferente se esses empreendimentos fossem vistos como inovações com um 

potencial para o desenvolvimento do território e não apenas como crescimento 

econômico local. No entanto, nessas municipalidades observa-se exatamente o 

contrário. A expectativa de lucro oriundo da implantação dos parques eólicos supera 

qualquer preocupação social ou ambiental. As iniciativas de debates e ações vêm 

surgindo das organizações da sociedade civil (sindicatos, Ongs, associações de 

agricultores). Fala-se, a partir dos grupos focais, do debate gerado e do acesso a 

informações até então desconhecidas, da importância da criação de um fórum da 

energia eólica, por onde passariam as discussões, parâmetros para negociações e 

reivindicações de acesso aos direitos até então não previstos. 

Nesses municípios não há projetos e programas ambientais voltados para a 

conservação ou preservação dos recursos naturais e de educação para as formas 

de uso e consumo destes recursos. Concluímos disso, que se é difícil a luta por 

saúde, educação e melhores condições de vida, a questão ambiental ainda está 

mais distante do dia a dia das pessoas. Conforme a reflexão de Pessoa (2012),  
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em razão das formas como a questão ambiental, ao longo dos anos, vem se 
apresentando e com base nos problemas a ela relacionados, percebe-se 
que ela ainda não se constitui em algo concreto e perceptível no cotidiano 
das pessoas frente à emergência real causada pela pobreza, miséria, fome 
e outras privações, tornando o ambiental como algo distante e secundário 
(PESSOA, 2012, pg. 243). 

 

 

Como contribuições finais da pesquisa apontamos (i) para a fragilidade da 

aplicação da legislação brasileira atual. Vale lembrar que, segundo a Resolução do 

CONAMA, número 279 de 2001, as usinas eólicas são consideradas projetos de 

baixo impacto ambiental e, portanto, os Estudos de Impactos Ambientais, seguidos 

dos respectivos Relatórios de Impactos Ambientais (EIA/RIMA) são substituídos por 

Relatório Ambiental Simplificado (RAS), que são superficiais, não se aprofundam 

nos impactos, são técnicos, em geral desconsiderando as questões sociais e o 

entorno local, e não sugerem áreas alternativas. Os procedimentos de licenciamento 

deveriam ser revisitados. Nos chama atenção o fato desses empreendimentos não 

serem considerados potenciais poluidores. Se assim o fossem, ao invés do 

licenciamento ambiental ocorrer via RAS, a exigência seria a realização do EIA-

RIMA. Como bem colocado por Acselrad (2009), 

 

no caso brasileiro, as estruturas institucionais de avaliação dos impactos 
ambientais e de licenciamento de atividades se voltam em grande parte 
para a legitimação dos empreendimentos. Isso se dá em razão da natureza 
limitada e tecnicista da informação produzida, da assimetria no acesso à 
informação, da desconsideração do tempo histórico de escuta da 
sociedade, do tempo de maturação das informações entre os atores sociais 
(ACSELRAD, 2009, 119). 

 

Igualmente como contribuição final (ii) afirmamos a necessidade urgente da 

coleta de dados, de registros de informações referentes às mudanças ambientais, do 

comportamento humano e animal, por parte dos municípios, assim como seria 

fundamental a realização de um acompanhamento contínuo das variáveis sociais e 

ambientais nos municípios. Esses dados podem vir a ser ferramentas úteis na 

avaliação dos padrões de desenvolvimento, na proposição de políticas e ações 

mitigadoras. Conforme descrito por Ojima, “entender as vulnerabilidades e, claro, 

mensurá-las é o primeiro passo para partir para um segundo nível de análise” 

(OJIMA, 2013, pg. 257). 
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Em situação como as encontradas no RN, onde não existem dados 

estatísticos, que relacionam os impactos aos empreendimentos, seja por 

prematuridade da ação, seja por incapacidade administrativa, é importante que a 

não comprovação científica não sirva de justificativa para os órgãos ambientais não 

imporem limites e condicionantes efetivos com vistas a evitar danos. Nessa incerteza 

(ausência de comprovação), cabe aos órgãos de controle, fiscalização e 

licenciamento, aplicarem o princípio da precaução, garantindo imediata proteção 

ambiental e social. 

 Igualmente é importante o envolvimento e compromisso das Universidades, 

Institutos de Pesquisas, das organizações representativas da sociedade civil 

organizada, seja através da difusão de informações e de conhecimentos com 

linguagem acessível, seja através da pressão social. Apenas para exemplificar, se 

tivéssemos estudos mais complexos das interferências sobre a saúde humana, 

nesses territórios, se a população local estivesse bem esclarecida e organizada, 

provavelmente, o distanciamento entre os aerogeradores e as residências seria bem 

maior, não trazendo tanto desconforto para a população do entorno. 

Ainda como sugestão e contribuição final do trabalho, apontamos como 

fundamental a democratização dos processos decisórios envolvidos pelos parques 

eólicos. A recepção desses novos investimentos nos municípios, e a consequente 

negociação entre as partes e a população atingida, deveria privilegiar um modelo 

(novo) de negociação que incluísse a participação de todos os grupos envolvidos, 

com uma linguagem simples e acessível, com transparência de intenções e 

proposições, considerando um planejamento das ações que englobasse todos os 

interesses. Dessa forma toda a sociedade local teria acesso às informações e 

participaria das decisões. Como descrito por Acselrad (2009), 

 

a democratização dos processos decisórios implicaria o pleno envolvimento 
informado das comunidades e organizações sociais de base nas decisões 
acerca da alocação de empreendimentos, sejam eles de infraestrutura, 
produtivos ou de descarte de substâncias, supondo-se sempre, portanto, a 
socialização integral das consultas e das informações sobre os riscos que 
estes empreendimentos geram (ACSELRAD, 2009, pg.31). 

 

Em síntese, propomos pensar outro modelo de desenvolvimento local que (i) 

parta de uma gestão compartilhada, incluindo maior transparência e a participação 

dos grupos afetados, (ii) cujo planejamento seja baseado na diversidade de grupos 
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sociais dotados de interesses territoriais divergentes, assim como (iii)  preveja o 

aprimoramento dos instrumentos de regulação, licenciamento e financiamento 

desses grandes projetos, respeitando a diversidade cultural e o meio ambiente, mais 

comprometidos com critérios de justiça ambiental.  

No entanto, pensar outro modelo de desenvolvimento local implica em várias 

atitudes. É premente a conscientização e a educação ambiental da população 

desses municípios. Apenas uma população consciente pode atuar ativamente, 

posicionando-se sobre tudo o que diz respeito à sua vida. Estamos nos referindo à 

capacidade de compreender e decidir sobre tudo o que diz respeito aos parques 

eólicos, desde o momento da colocação dos medidores pelas empresas, a definição 

das áreas para a instalação dos mesmos, como se dará o processo da negociação, 

onde serão aplicados os impostos arrecadados, entre outros. Dessa forma haveria 

informação, conhecimento e tempo suficiente para que empresas, Poderes Públicos 

e comunidade em geral discutissem e encontrassem caminhos considerando a 

diversidade dos interesses. 

Entendemos que para a conscientização da diversidade dos atores envolvidos 

nessa nova dinâmica, seria fundamental a ampliação de estudos como este, que 

apontam os impactos e conflitos, tanto com a instalação quanto com a operação dos 

empreendimentos eólicos.  

A nossa finalidade primeira, a partir da percepção confirmada por esta 

pesquisa, de que a energia eólica, que se afirma a partir de um discurso de energia 

limpa e sustentável, para além do entendimento de energia renovável, contribui com 

a vulnerabilidade social e ambiental e cria alguns conflitos, confirmados na 

observação e na análise do material de campo, era de contribuir para a 

compreensão dos processos sociais, ambientais e econômicos, a partir dessa nova 

realidade, com vistas a apontar indicativos para se pensar um modelo de 

desenvolvimento local/regional comprometido com a igualdade, com a inclusão 

social e ambiental, baseado em critérios de justiça ambiental. 

Não queremos dizer, com isso, que a energia eólica não é fundamental para a 

matriz energética brasileira, dentro do contexto mundial de incentivo a tecnologias 

de geração elétrica não dependente dos combustíveis fósseis e para a diminuição 

de emissão de gases do efeito estufa, mas ela está longe de ser socialmente justa e 

ambientalmente sustentável.  
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Esperamos, com esse trabalho, ter contribuído com esse ideal, apontando as 

restrições sociais e ambientais que estão presentes no processo de implantação 

desses parques e que devem ser de fato consideradas, se quisermos, um dia, 

qualificar essa fonte de geração de energia como limpa, socialmente justa e 

ambientalmente sustentável. 

Entre defesa e contradições, segue no RN e, em todo o mundo, a expansão 

dos parques eólicos. 
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Anexo 01 – Fotos dos grupos focais 

 

 

Figura 30 – Encontro do Grupo Focal Associação Ouro Verde - Município de João Câmara 

Foto: Moaldecir Freire Domingos/2015 
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Figura 31 – Encontro do Grupo Focal Associação Oiticica - Município de João Câmara 

Foto: Moaldecir Freire Domingos/2015 
 

 
Figura 32 – Encontro do Grupo Focal Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e 
Solidário 

Foto: Moaldecir Freire Domingos/2015 
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Figura 33 – Encontro do Grupo Focal Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Município de João 
Câmara 

Foto: Arquivo do sindicato/2015. 
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Figura 34 – Encontro do Grupo Focal Associação dos Produtores Baixa do Novilho - Município de 
João Câmara 

Foto: Ana Luiza Machado/2015 

 

 



 

141 
 

Anexo 02 - Questionário enviado para as empresas responsáveis pelos 

parques eólicos. 

 

1) Quantos parques a empresa construiu, está construindo ou contratou no RN? 

Prontos Emoperação Emconstrução Contratados 

    

2) A empresa atua em outros Estados? Em quais? 

3) A empresa atua em toda a cadeia produtiva, desde a construção até o 

processo de instalação das linhas de transmissão? 

4) Qual o impacto da atividade eólica no RN sob o aspect de desenvolvimento 

regional? 

5) Quais são os impactos ambientais que a empresa observa com a atividade 

eólica? 

6) Quais são os impactos sociais que a empresa observa com a atividade 

eólica? 

7) Que medidas mitigadoras a empresa está desenvolvendo ou desenvolveu 

para amenizar os impactos? 

8) Quanto da energia eólica gerada no NE pela empresa pode atender ao 

consume da região? Edo RN? 

9) Como a sociedade em geral tem reagido à implantação dos projetos de 

energia eólica? 

Público Reação 

Sociedade em geral  

Poder público  

Donos das terras (particular ou 

coletivo) 

 

10) Quais os principais desafios que o RN enfrenta na implantação dos parques? 

11) A empresa comprou ou arrendou as terras? Pode explicar? 

12) O parque gera emprego local? Quais e em que fase? 

13) A empresa tem se preocupado com a formação de pessoal nessa área de 

equipamentos e tecnologia? Pode explicar? 

14) Gostaria de comentar mais algum ponto? 
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Anexo 03 – Roteiro Geral para as entrevistas semiestruturadas e não diretivas. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS URBANOS E REGIONAIS 

 

MESTRADO EM ESTUDOS URBANOS E REGIONAIS 

DISSERTAÇÃO: IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS E REGIONAIS DA ENERGIA 

EÓLICA NO RIO GRANDE DO NORTE  

MESTRANDA: MOEMA HOFSTAETTER 

ORIENTADORA: PROFA. DRA. ZORAIDE SOUZA PESSOA 

 

1 - Questões Gerais 

1.1 Houve desapropriação de áreas e propriedades?  

1.2 Houve valorização imobiliária da propriedade? 

1.3 Houve dinamização da economia local?  

1.4 Como a eólica pode ajudar no aumento da renda das famílias? 

1.5 Qual é a principal fonte de renda das famílias? 

1.6 O que era produzido nas comunidades e que parou de ser produzido agora que 

tem a eólica? 

1.7 Houve mudanças das atividades locais e humanas? 

1.8 Houve interrupção das atividades de lazer, recreação, pesca e turismo? 

1.9 Houve alguma alteração no comportamento da comunidade com a chegada de 

gente de fora? 

1.10 A população viveu momentos de inseguranças pela chegada de pessoas de 

fora? 

1.11 Houve aumento da demanda local por bens e serviços? Houve aumento da 

demanda de transporte, saneamento e saúde? 

1.12 Houve oferta de emprego? 
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2 - Principais Mudanças em relação à saúde 

2.1 Houve vibrações e ruídos? 

2.2 Houve desvio de tráfego e bloqueio de ruas? 

2.3 Houve perturbações junto à vizinhança? 

2.4 Houve aumento de doenças transmitidas? 

2.5 Tem relatos da alteração da saúde humana? 

 

3 - Principais mudanças sociais 

3.1 Houve interrupção ou perda de áreas e atividades produtivas? 

3.2 Houve conflitos na comunidade? 

3.3 Houve alterações econômicas? 

 

4 - Principais mudanças ambientais 

4.1 Quais as mudanças observadas no meio ambiente com a chegada da eólica? 

4.2 Houve descaracterização da paisagem local? 

4.3 Houve perda de espécies vegetais com consequente perda de áreas de abrigo, 

alimentação e reprodução, prejudicando o habitat natural da fauna? 

4.4 Houve poluição das águas? 

 

5 - Medidas Mitigadoras 

5.1 Houve algum curso de capacitação/formação para que a população local 

garantisse um trabalho? 

5.2 Que benefícios a eólica trouxe para o município? 

5.3 Que medidas de desenvolvimento sustentável estão ocorrendo a partir do 

Programa Raízes. 

 

6 - Conclusões 

6.1 O que mudou na estrutura do município com a chegada da eólica? 

6.2 Quais os benefícios da eólica para o município? 

6.3 Quais os malefícios da eólica para o município? 
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Anexo 04 – Roteiro de entrevistas específicas feitas aos representantes do 

IDEMA. 

 

01) Como se dá o processo de licenciamento dos parques eólicos? 

02) Existe um marco regulatório para as energias renováveis, em especial para a 

energia eólica? 

03) O IDEMA identifica que tipos de impactos ambientais quando da análise do 

licenciamento? 

04) Porque os novos parques estão migrando para o interior do Estado? 

05) O que fazer com toda essa estrutura quando ela estiver ociosa? De quem é a 

responsabilidade por esse cemitério? 

06) Temos relatos de que há parques que se instalaram em áreas de preservação 

ambiental permanente. Pelo menos em parte.  Isso procede? 
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Anexo 05 – Roteiro de entrevista específica feita ao professor da Ufersa. 

 

01) A energia eólica gera desenvolvimento para os municípios que a acolhem? Em 

que medida? 

02) As condições de acessibilidade aos bens públicos como saúde, educação, 

alteração da infraestrutura dos municípios melhoram em função dos investimentos 

de energia eólica nesses municípios? Essa é uma promessa das empresas? 

03) Quais os benefícios que as comunidades que arrendam suas terras ou 

comunidades do entorno dos parques recebem das empresas?  

04) Quais são os principais impactos sociais decorrentes da construção dos 

parques? E ambientais? 

05) O senhor disse em entrevista que “O que ocorre no Rio Grande do Norte é 

uma clássica manifestação de acumulação de capital realizada pelas empresas, 

governos municipais e camponeses ou proprietários. Ou seja, são formas antigas de 

acumulação que ganham características novas no capitalismo moderno através da 

especulação, da espoliação fundiária e da despossessão da terra.” (Entrevista IHU, 

09/15) Poderia desenvolver um pouco mais essa ideia? 

06) Esses contratos de 25 anos geram que consequências em termos de 

herança, principalmente nos assentamentos do crédito fundiário e do Incra? 

07) Há um discurso de que qualquer R$ 100,00 a mais na renda dos agricultores 

faz muita diferença. Ou seja, em função da pobreza no RN, as empresas de energia 

eólica chegam e negociam com preços baixos. O que o senhor pensa a esse 

respeito? 
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Anexo 06 – Roteiro de entrevista específica feita ao representante da SEARA. 

 

01) Como se dá o arrendamento da terra. É legal? 

02) O que o arrendamento das terras implica para a aposentadoria rural? O 

agricultor perde o enquadramento de segurado especial? 

03) E a herança? Como fica? 

04) O senhor vê alguma perspectiva de ações no sentido de melhorar a situação 

para os agricultores? 

05) Como empoderar os agricultores para discutir as suas necessidades? 

06) Quem faz a discussão da revisão do contrato quando a empresa não cumpre 

o que está escrito? 

07) A situação é similar quando o assentamento é do INCRA? 

08) Porque a eólica está migrando para o interior do Estado? 

09) As empresas têm o compromisso da retirada de todo esse material? 
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Anexo 07 – Roteiro de entrevista específica feita aos representantes das 

associações. 

 

01) O que mudou com a chegada da eólica? 

02) O que mais vocês podem contar. 

03) Como se dá a negociação com a passagem das linhas de transmissão? 

04) Vocês falaram que a empresa disse que poderiam continuar com o roçado. 

Mas não é bem assim não é? 

05) Vocês perdem muita criação? 

06) Vocês conversam com a empresa sobre as perdas de vocês? 

07) O recurso referente ao arrendamento vem para vocês ou vai para INCRA? 

08) Vocês observam algo de diferente em relação às arribaçãs? 

09) E a perda do sono começou após a eólica funcionar? 

10) Quais são os benefícios que vocês receberam das empresas? 

11) Vocês quebram pedras no assentamento? 

12) Qual o problema da retirada e quebra da pedra? 

13) Vocês arrendam a terra? Toda a terra? 

14) O que vocês fazem com o dinheiro que recebem? 

15) Para vocês foi uma bênção? 
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Anexo 08 – Roteiro de entrevista específica feita aos representantes do CRAS. 

 

01) O que é o trabalho do CRAS? 

02) Vocês realizam o acompanhamento do programa Bolsa Família? 

03) O que vocês ouvem sobre a eólica? 

04) O uso de „droga‟ aumentou? 
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Anexo 09 – Roteiro de entrevista específica feita as representantes do CREAS. 

 

01) Vocês observam situações de vulnerabilidade como a prostituição infanto-

juvenil, gravidez, DST/AIDS, aumento do consumo de entorpecentes e outras 

questões de saúde? 

02) Vocês acham que a Secretaria de Saúde do município está consciente de 

todas essas questões? 

03) Vocês estão preocupadas em monitorar essas questões? 
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Anexo 10 – Roteiro de entrevista específica feita para o representante do 

INCRA. 

 

04)  Como se dá o arrendamento das terras? 

05)  O que o arrendamento implica para os agricultores? 

06)  Eles perdem o enquadramento como segurados especiais? 
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Anexo 11 – Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS URBANOS E REGIONAIS 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Convidamos a participar da pesquisa de dissertação: Impactos Socioambientais e regionais 

da energia eólica no Rio Grande do Norte. A mesma está sendo desenvolvida por Moema 

Hofstaetter, mestranda do Programa de Pós-graduação em Estudos Urbanos e Regionais da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte e orientada pela Profa. Dra. Zoraide Souza 

Pessoa. Seus resultados vão compor a sua dissertação. Todas as informações contidas na 

entrevista serão utilizadas para fins acadêmicos, resguardando os direitos civis. As 

informações não imputarão em situações de constrangimento moral ou dano de qualquer 

outra natureza. Sua participação é livre e voluntária, declarando que não recebeu nenhum 

tipo de beneficio nem remuneração. 

Desse modo, ciente do fim desta pesquisa, eu, ________________________________ 

concordo em participar da referida entrevista e disponibilizo o uso das informações 

prestadas, resguardando o seu uso de forma ética e legal. 

 

 

Natal, ______ de __________________de 2015. 

  

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

Função/Cargo: __________________________________ 
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