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RESUMO 

 

Atualmente no Brasil, a produção da energia eólica está em ascensão, sendo que o 

desenvolvimento de parques eólicos cresceu consideravelmente na região Nordeste. Esse 

crescimento no número de parques gera mudanças no ambiente social, impactando tanto 

positivamente, com geração de emprego e renda, como negativamente, com mudanças na 

paisagem. O objetivo da pesquisa foi identificar quais os impactos causados nas comunidades 

com a instalação de parques eólicos, tendo o interesse de compreender melhor a relação desta 

nova fonte de energia com a comunidade local que recebe as torres, tendo em vista que há 

modificação do ambiente. O estudo foi importante por se tratar de uma nova fonte de energia 

na matriz energética brasileira e pela necessidade de se compreender as mudanças geradas nas 

cidades pequenas do Rio Grande do Norte, especificamente em municípios da mesorregião da 

Serra de Santana/RN. A pesquisa foi desenvolvida utilizando uma abordagem qualitativa, 

sendo caracterizada quanto aos objetivos como descritiva. Foi realizada uma pesquisa de 

campo com a aplicação de entrevista individual a dez residentes locais da zona urbana e rural, 

sendo cinco entrevistados no município de Lagoa Nova e os outros no município de Tenente 

Laurentino Cruz. A categorização dos dados deu-se pela análise de conteúdo e apresentou a 

percepção dos residentes em classificações quanto à instalação de parques eólicos em seu 

município, seguido os eixos da sustentabilidade: social, econômico e ambiental. Em relação 

aos impactos ambientais, os entrevistados relataram incômodo sonoro na zona rural. Nesta 

perspectiva, os agricultores acreditam que a terra é impactada com a instalação dos parques, 

sendo que o cultivo de plantas frutíferas é prejudicado. Verificou-se ainda que, apesar dos 

impactos ambientais, a paisagem visual é considerada atraente e bonita, e a interferência 

eletromagnética é percebida nos aparelhos de televisão nas comunidades que convivem lado a 

lado com os parques eólicos. Os maiores impactos sociais estão na geração de emprego e 

renda e na infraestrutura do município, diante a falta de investimento do setor público. O 

turismo é pouco desenvolvido na Serra de Santana, não existe artesanato local, os 

empreendimentos de lazer são de particulares, faltam ações para promover a cultura local para 

crescimento do turismo. E os impactos econômicos ocorreram nos preços de imóveis e 

mercadorias, no entanto, os fatores externos do cenário nacional de crise econômica e inflação 

também influenciaram a resposta dos entrevistados. Considera-se com o estudo que os 

residentes são os mais impactados negativamente, o setor público e os donos de parques 

eólicos não entram em comum acordo para resolver problemas com os moradores, sendo 

poucos os benefícios oferecidos às comunidades. 

Palavras-chave: Impactos. Comunidades Locais. Energia Eólica. Parque Eólico. 

Sustentabilidade.   

 



ABSTRACT 

 

Currently in Brazil, the production of wind energy is on the rise with development of wind 

parks grown considerably in the Northeast. This growth in the number of parks generates 

changes in the social environment, impacting both positively, generating employment and 

income, and negatively, with changes in the landscape. The objective of the research was to 

identify what caused impacts on communities with the installation of wind farms, and the 

interest to better understand the relationship of this new energy source with the local 

community that receives the towers, in view of  that there are environmental modification. 

The study was important because it  treats about  a new source of energy in the Brazilian 

energy matrix and  because is  need to understand the changes generated in the small towns of 

Rio Grande do Norte, specifically in town in the microregion of the Sierra de Santana/RN. 

The research was conducted using a qualitative approach, being characterized with 

respect  the goals like descriptive. A field research was carried out with the application of 

individual interviews to ten local residents of urban and rural areas, five respondents in town 

Lagoa Nova  and the others in town Tenente Laurentino Cruz. The data categorization from 

content analysis and presented the perception of  residents in ratings about  the installation of 

wind farms in your  town, followed the axes of sustainability: social, economic and 

environmental.Concerning environmental impacts respondents reported noise nuisance in the 

countryside. In this perspective, the farmers believe that the earth is affected with the 

installation of the parks, and the cultivation of fruit plants is damaged. It was also found that 

despite the environmental impacts, the visual landscape is considered attractive and beautiful 

and the electromagnetic interference is perceived in television in the communities that are 

next door   of  the wind parks. The largest social impacts are generating employment, income 

and municipal infrastructure, against the lack of public sector investment. Tourism is 

undeveloped in the Sierra de Santana, there isn't local handicrafts, leisure areas are private and 

hasn't   actions that promote local culture for tourism growth. And the economic impacts 

influenced the real estate prices and commodities, however the external factors of the national 

scenario of economic crisis and inflation also influenced the response of respondents. It is 

conclued to the study that residents are the most negatively impacted, and that public 

administration  and owners of  wind parks don't agreement to resolve problems with the 

locals  and   thereby they offer just  some  benefits  to communities.  

Keywords: Impacts. Local Communities. Wind Energy. Wind park. Sustainability. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

 A importância de estudos na área de energia vem crescendo de modo a buscar 

alternativas de melhor se desenvolver ambientalmente, socialmente e economicamente. Desta 

forma, na década de 70 do século XX, surgiram pesquisas na área de sustentabilidade, uma 

vez que a crise do petróleo fez o mundo pensar na então situação econômica. À medida que os 

estudos avançavam, possibilidades econômicas de geração de energia foram sendo 

apresentadas, que pode ser advindas de fontes não renováveis como gás natural, petróleo, 

carvão, nuclear, ou de fontes renováveis como biomassa, solar, geotérmica, marítima, biogás, 

hidrelétrica e eólica. Estas ganharam destaque pelo interesse em estudar meios de ter energia 

elétrica com o melhor desempenho junto ao meio ambiente e promoverem a sustentabilidade 

do planeta.                                          

 A energia eólica é uma das novas fontes sustentáveis para a geração de energia 

elétrica, o vento é um recurso natural que tem potencial para essa energia, sendo esta 

caracterizada como limpa, renovável e inesgotável. Os aerogeradores de energia eólica ficam 

localizados em locais altos como montanhas, serras, também praias e mares, isto é, lugares 

que tenham bastante vento e com fluxo constante, desta maneira são formados parques eólicos 

para garantirem geração e força de energia. 

 Em relação aos investimentos no setor de energia eólica, China, Alemanha e Estados 

Unidos são países que, desde o início do desenvolvimento eólico, investem em tecnologia 

neste setor. O Brasil, em 2014, ocupou a quarta posição mundial em novas instalações, 

confirmando que a energia eólica vem crescendo no país nos últimos anos. 

 O país vem passando por um novo cenário tecnológico no setor de energia, novas 

fontes surgem, e oportunidades para cada fonte começam a crescer, sendo o ano de 2002 o 

marco regulatório desse setor. Isso proporcionou a implantação de uma nova fonte de energia 

que começa a despertar uma alternativa sustentável, pois aproveita um recurso natural - o 

vento e utiliza-o de maneira renovável. O Brasil tem potencial no recurso natural do vento, e 

ele a cada ano vem sendo mais bem explorado, diante às melhorias tecnologias dos 

aerogeradores, até mesmo estado como São Paulo passa a ter potencial eólico. 

 O crescimento acumulado do setor eólico aponta o quanto este cenário atual é positivo 

para o incentivo de energia renovável e o desenvolvimento no pensamento sustentável com o 

planeta. No Brasil, o potencial de vento é grande, tendo uma velocidade média anual do vento 

de 50 metros de altura, a região Nordeste é beneficiada com tal recurso tornando essa energia 

viável de forma técnica. 
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 Assim, a região Nordeste possui a velocidade do vento muito propícia para parques 

eólicos, devido sua velocidade e frequência durante os períodos do ano. Esses parques 

precisam de muito espaço para suportar gigantescos aerogeradores, que necessitam de muitas 

áreas para sua capacidade instalada. Diante o fato de serem grandes torres para o 

funcionamento e precisarem devastar grandes áreas, surgem os possíveis impactos, sejam 

positivos e negativos, a respeito da sua instalação nas comunidades.  

 No processo de instalação de parques eólicos, as comunidades recebem um novo 

empreendimento, o que é uma novidade para comunidades distantes e carentes de grandes 

centros, caso das cidades do Rio Grande do Norte, onde seus parques eólicos são instalados 

em cidades montanhosas e praieiras pelo potencial de vento agregado. 

 Essas comunidades, localizadas em cidades do interior, são pequenas e possuem como 

principais atividades econômicas a agricultura e o comércio. Desta forma, com a chegada do 

empreendimento, surgem oportunidades e expectativas por parte dos residentes de como a 

comunidade pode então se desenvolver e aumentar o número de empregos local e a renda. 

Para isso é essencial que se estabeleça uma parceria entre governo municipal, comunidades 

urbanas e rurais e empreendimentos de parques eólicos, maneira pela qual pode proporcionar 

a união e a prosperidade do bem comum.  

 No entanto, os impactos pela instalação dos parques que ocorrem a curto prazo já são 

consideráveis na vida das comunidades e, com isso, os serviços prestados aos residentes ainda 

precisam ser melhorados. Muitos municípios que recebem esses parques não têm políticas de 

apoio ao desenvolvimento local, as quais gere emprego e renda permanente e viável a 

população local. 

 O desenvolvimento sustentável pelos eixos econômico, ambiental e social leva a 

minimização dos impactos ocasionados na instalação de parques eólicos e pode garantir 

benefícios permanentes na convivência entre empreendimentos eólicos e comunidade diante a 

boa aceitação nesta fase inicial. Compreende-se que a energia eólica traz, de maneira geral, 

impactos positivos para a população de um país, como a redução da emissão do gás 

carbônico. Por outro lado, existem impactos provocados aos residentes locais que necessitam 

ser investigados em profundidade para minimizar tais efeitos e garantir sustentabilidade em 

todo o processo de geração de energia eólica. 

 Os impactos dos parques eólicos causados nas comunidades ainda é um tema pouco 

explorado, a compreensão sobre possíveis mudanças na sociedade local deve ser mais bem 

estudada. Sendo assim, é importante verificar a real possibilidade de desenvolvimento de um 

município com a instalação de um parque eólico, se gera formas alternativas na geração de 
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emprego e renda, oportunidades de crescimento econômico as famílias residentes, uma vida 

socialmente justa e ambientalmente equilibrada.  

 A pesquisa relata como os impactos sociais, ambientais e econômicos promovidos 

pelo conceito da sustentabilidade estão presentes em municípios que recebem os parques, e 

como podem melhorar a qualidade de vida das comunidades urbanas e rurais com as ações 

públicas, sendo elas promovidas para o alcance de objetivos do bem comum, da coletividade. 

Dessa forma, sendo desenvolvidas para serviços oferecidos as comunidades, essas ações 

contribuem fortemente apoiando ao crescimento da sociedade.  

 

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

A energia eólica é caracterizada como sendo limpa, renovável, inesgotável. Ela segue 

os preceitos da sustentabilidade, como: o de ter cuidados com o ambiente, com os recursos 

alternativos de proteção e renovação; o de se preocupar com o crescimento econômico, 

levando a prosperidade dos resultados econômicos; o de considerar a competitividade no 

mercado, caso da própria energia eólica que é competitividade e é justa socialmente, 

garantindo a dignidade humana com direitos à sociedade, envolvimento da comunidade nas 

ações e transparência nos processos.   

No momento da construção dos parques eólicos, é comum a atração de muitos 

profissionais de fora da cidade oriundos de outras regiões, uma vez que a falta de pessoas 

qualificadas faz com que as empresas levem seus profissionais até essa construção. No 

Nordeste, os cursos de capacitação na área de energias renováveis ainda estão iniciando, como 

aqueles ministrados no Rio Grande do Norte, onde o Instituto Federal, a Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte, e algumas instituições como o SENAI, dentre outras privadas, 

também começaram a ofertar cursos deste tipo nos últimos anos. O município atrai novos 

moradores (mesmo que temporários) e, assim, uma nova vida começa na cidade. No entanto, 

existem reclamações de como fica a cidade depois de passada a fase de implantação de tal 

investimento. 

Na matéria divulgada no site do G1 em janeiro de 2015, foi apresentado como as 

cidades do Rio Grande do Norte tentam manter sua situação econômica depois do 

recebimento dos parques. A cidade de Parazinho, por exemplo, teve um crescimento de 110% 

no seu Produto Interno Bruto (PIB) entre 2008 e 2012, mas, depois de finalizar as construções, a 
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cidade não consegue manter tal ascensão. "De 2010 a 2012 a economia cresceu muito, mas depois 

da construção foi lá para baixo", afirma o prefeito Marcos Antônio Vieira
1
. 

Deste modo, os municípios recebem um novo investimento, que traz uma nova fonte de 

energia para o país e que, no momento da sua instalação, faz necessário uma grande força de 

trabalho, entretanto, a população local sente dificuldade de como administrar depois dos parques 

montados. Ainda existem pessoas que aproveitam o momento, se qualificam e ficam empregados 

nas empresas montadoras e/ou chegam até a irem embora de sua cidade natal em busca de novas 

oportunidades. 

No Rio Grande do Norte, os municípios de Lagoa Nova e Tenente Laurentino Cruz, 

receberam parques eólicos nos últimos dois anos e continuam recebendo esse novo negócio em 

energia elétrica. A perspectiva de crescimento do setor é alta, chegando a mais de 2 mil torres até 

2020. Desta maneira, as comunidades passaram por mudanças no decorrer do recebimento dos 

parques eólicos, dado que modificaram o dia-a-dia das cidades em termos de novas pessoas 

chegadas de fora para trabalhar e turistas para visitar. 

As comunidades, que antes tinham apenas a atividade econômica voltada para agricultura 

de subsistência, como o cultivo de frutas da época para venda (caju, pinha, jaca, manga, além da 

castanha do caju, mandioca, macaxeira), e casas de farinha, agora se estabelecem com um novo 

empreendimento que, além de ter modificado o ambiente de mata nativa para metais, une novas 

pessoas e hábitos de vida no seu convívio.  

Todavia, a situação problemática dos municípios em estudo, quanto a fase de instalação de 

parques eólicos, encontra-se nas perspectivas do desenvolvimento sustentável nas questões 

econômica, social e ambiental e seus impactos gerados as comunidades urbanas e rurais. Os 

impactos existem nas comunidades já que qualquer situação de mudança oferece benefícios ou 

malefícios ao novo que foi gerado, transformar impacto negativo em oportunidade dependerá de 

como a comunidade poderá lidar com o novo. A chegada de um parque eólico traz mudança visual, 

com as torres; turística, aumento do fluxo de pessoas em visitação; pode elevar valores dos 

imóveis, aluguel e venda; aumento da população, novos moradores e também, possível aumento da 

natalidade; aumento econômico, aluguel da terra, arredamento; como também aumento de preços 

em mercadorias, além de outras situações impactantes.  

                                                 
1
 Informação recuperada em site da Internet. Disponível em: <http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-

norte/noticia/2015/01/cidades-no-rn-tentam-manter-ganho-economico-vindo-da-energia-eolica.html>. Acesso 

em: 27 jan. 2015. 
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Diante as mudanças causadas nas comunidades pela instalação de parques eólicos, 

surge o questionamento: quais os impactos econômicos, ambientais e sociais da instalação dos 

parques eólicos nas comunidades urbanas e rurais da Serra de Santana?  

 

1.2 OBJETIVO 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

O objetivo do estudo foi identificar quais os impactos positivos e negativos causados 

nas comunidades urbanas e rurais com a instalação de parques eólicos na Serra de Santana, no 

estado do Rio Grande do Norte.  

 

1.2.2 Objetivos específicos  

 

 Identificar os impactos ambientais causados com a instalação de parques 

eólicos nos municípios da Serra de Santana;  

 Verificar as práticas sociais, científica, política e turística nas comunidades de 

parques eólicos do estado do Rio Grande do Norte, em particular dos 

municípios os quais estão sendo objeto desta pesquisa; 

 Analisar os aspectos econômicos das comunidades urbanas e rurais impactadas 

com a instalação dos parques eólicos na Serra de Santana. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA  

  

A pesquisa justifica-se pelos eixos: econômico, social, ambiental e acadêmico.  

 

1.3.1 Econômico 

 

O Brasil tem uma nova oportunidade econômica de desenvolvimento de energia com o 

setor eólico, que a cada dia cresce e se expande em regiões de potencial de vento no país. De 

acordo com o site da ANEEL (atualizado em 18 de janeiro de 2016), para energia eólica 

existem 324 empreendimentos em operação com potência outorgada em 7.842.468 KW e 

potência fiscalizada 7.793.482 KW, 158 empreendimentos em construção com potência 
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outorgada em 3.814.704 KW, e 253 empreendimentos com construção não iniciada com 

potência outorgada de 5.940.050 KW, sendo essa representando 30,4% do total que ainda 

falta ser iniciada.  

Ainda segundo a ANEEL, até 18 de janeiro de 2016 o Rio Grande do Norte possuía 87 

parques eólicos em operação com potência de 2.390.216 KW, 30 em construção com potência 

instalada 808.700 KW e 64 com construção não iniciada 1.627.300 KW. Conforme com o 

CERNE, o RN possui mais de 30% da produção de energia eólica do Brasil.  

 

Tabela 1 – Capacidade instalada por estado no Brasil em 2014 

Capacidade Instalada por estado em 2014 (MW) 

Estado Capacidade instalada em 

2014 

Acumulativo da capacidade 

no fim de 2014 

Bahia 342.8 931.4 

Ceará 572.2 1,233.2 

Paraíba - 69.0 

Pernambuco 79.9 104.7 

Piauí 70.0 88.0 

Paraná - 2.5 

Rio de Janeiro - 28.1 

Rio Grande do Norte 751.6 2,092.0 

Rio Grande do Sul 654.9 1,118.8 

Santa Catarina - 236.4 

Sergipe - 34.5 

Total 2,472.4 5,938.5 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. Adaptado GWEC (2016). 

 

Como se pode verificar na Tabela 1, o Rio Grande do Norte tem a maior capacidade 

instalada e acumulada do país, um estado que ganha espaço no cenário nacional em 

empreendimentos eólicos pelo recurso do vento ser propício para os parques. Na Figura 1 que 

segue, pode-se perceber o potencial de vento do RN.  
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Figura 1 – Potencial da velocidade do vento no RN.  

 
Fonte: Prates (2014). 

 

O Rio Grande do Norte tem um potencial positivo em termos de vento nas cidades do 

interior, por esse motivo, foram instalados parques eólicos em alguns municípios do Estado. 

Com isso, eles ganham um novo cenário natural, que atrai uma beleza diferenciada, um 

singular retrato nas estradas. Todavia, falta entender como as comunidades estão reagindo e 

convivendo com essas mudanças visuais, bem como econômicas, turísticas e sociais. Por isso, 

o presente estudo é oportuno em buscar compreender como as cidades do interior do RN estão 

se relacionando com essa nova tecnologia em energia. As microrregiões do Agreste Potiguar, 

Baixa Verde (Mato Grande); de Macau e Angicos (Sertão Central do Cabugi e Litoral Norte); 

e de Mossoró, têm municípios privilegiados com parques eólicos.  

O relato de um morador da cidade de João Câmara ao Jornal Nacional (edição de 24 

de janeiro de 2015) diz, com respeito ao impacto econômico positivo no seu trabalho, que 

pelo aluguel da terra os proprietários de parques eólicos pagam entre R$ 700 e R$ 1 mil 

mensais por aerogerador, assim reinvestiu a renda em perfuração de poços, e desenvolveu a 

agricultura irrigada e contratou funcionários, gerou emprego e renda na região. Os seus 20 

aerogeradores, instalados nas suas fazendas, lhe beneficia com uma renda de 

aproximadamente R$ 20 mil.  

Em matéria divulgada no site da ABEEólica (18 de janeiro de 2016), o presidente da 

Empresa de Pesquisa Energética (EPE), Maurício Tolmasquim, explana que o setor de energia 

eólica ajuda o país no desenvolvimento social e econômico de regiões pobres. Uma vez que a 

terra pode ser usada para plantio e criação de animais, desta forma, o agricultor pode ganhar 

com o arredamento da terra e o desenvolvimento agrícola.   
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O Nordeste passa por problemas econômicos, um dos motivos é a seca que afeta 

muitas famílias levando ao desemprego. No Brasil, os parques eólicos estão localizados em 

sua maioria no semiárido nordestino, proporcionando novas fontes de trabalho desde a etapa 

de instalação dos parques até o funcionamento gerando energia. Desta maneira, este estudo 

tem viabilidade e justifica-se pelas informações adquiridas nas localidades de parques eólicos 

sobre maneiras econômicas de gerar emprego e renda e ganhos financeiros. O foco do estudo 

está nos dois municípios Lagoa Nova e Tenente Laurentino Cruz, que são os mais populosos 

da microrregião da Serra de Santana/RN, e que estão com mais parques eólicos instalados, a 

pesquisa investigou como esses municípios que tem a economia de subsistência está lidando 

economicamente com novos empreendimentos na região. 

 

1.3.2 Social 

 

Os municípios de Lagoa Nova e Tenente Laurentino Cruz fazem parte da microrregião 

da Serra de Santana/RN, são localidades que começam a ganhar uma caracterização específica 

do seu ambiente natural com as torres dos parques eólicos. A cidade de Lagoa Nova, por 

exemplo, apresentou crescimento no seu número de turismo, novos hotéis, condomínios, é 

visível o seu desenvolvimento nos últimos anos. Dessa forma, este trabalho tem a necessidade 

de entender esse novo processo nas cidades que ganham parques eólicos, e como o setor 

eólico atinge as comunidades. 

Com isso, a justificativa desta pesquisa fundamenta-se em aspectos os quais 

envolvem: relevância e atualidade do tema. Ou seja, a sua inclusão no contexto atual e a 

importância socioeconômica para a sociedade; trazendo contribuições ao conhecimento do 

setor eólico no Serra de Santana do Rio Grande do Norte, a qual está recebendo esse tipo de 

investimento e precisa de orientação acadêmica de como amenizar os impactos negativos que 

podem ser gerados. 

A Serra de Santana faz parte da mesorregião central potiguar, sendo uma microrregião 

composta por sete municípios, dentre eles: Bodó, Cerro Corá, Florânia, Lagoa Nova, Santana 

do Matos, São Vicente e Tenente Laurentino Cruz. Porém, o potencial de vento está 

localizado nas grandes altitudes, entre Bodó, Lagoa Nova e Tenente Laurentino Cruz. Essas 

cidades tem como geração de emprego e renda a agricultura (cultivo em frutas como caju, 

pinha, jaca) e a pecuária, além da forte presença das casas de farinha e dos servidores 

públicos.  
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A escolha por Serra de Santana deve-se ao fato de ser uma nova atividade econômica 

sendo explorada, e que está levando a várias mudanças sociais nas comunidades urbanas e 

rurais desta região. A questão do novo ainda é desconhecida para os residentes e os gestores 

locais, a necessidade de compreender quais são os impactos, justifica em elaborar o trabalho 

nesta região do RN, como afirma Maurício Tolmasquim – presidente da EPE: “Podemos dizer 

que a energia eólica é importante não apenas porque é boa para o planeta e boa para o bolso 

do consumidor, mas porque é boa também para o desenvolvimento do interior do Brasil e pelo 

impacto social”, informação retirada do site da ABEEólica (18 de janeiro de 2016). 

 

1.3.3 Ambiental 

 

 O estudo justifica-se na área ambiental por ser uma nova fonte de energia renovável, 

limpa para o meio ambiente, o que oportuniza benefícios para a toda a população do planeta 

terra e traz ainda mais melhoria para a matriz energética do Brasil. Assim, a energia eólica 

não agride o meio ambiente, como tantas outras fontes de geração de energia, e possui um 

recurso que está abundante na região Nordeste, que é o vento e suas boas condições 

climáticas. 

Os estudos na área energética ganharam força com as novas fontes de energia que não 

desagradam tanto o ambiente. Têm-se, assim, as fontes alternativas de energias renováveis. 

Em entrevista ao site G1 Alexandre (2015)
2
, diretor executivo da Bioconsultants, que presta 

consultoria ambiental para empresas de energia eólica, afirma que “os parques eólicos ocupam 

uma média de 30% a 40% das terras em que são instalados, não geram resíduos e causam pouco 

desmatamento se comparado às demais fontes da matriz energética”. 

Conforme já foi ressaltado, a Serra de Santana no interior do Rio Grande do Norte é uma 

região montanhosa das mais altas do estado, seu potencial de vento atrai os investimentos do setor 

eólico. Nesse cenário, esta pesquisa tem interesse de investigar os efeitos na vida da população 

que recebe os parques eólicos, justificando a oportunidade de analisar impactos ambientais 

causados as aves locais, problemas de erosão na terra, desmatamento da região, como a 

comunidade está lidando com as práticas agrícolas e o convívio com os parques. 

Sendo assim, faz-se necessário trabalhar com maneiras para reduzir o impacto 

ambiental nas comunidades locais, e no meio ambiente em geral, e estudar mecanismos de 

                                                 
2
 Informação recuperada em site da Internet. Disponível em: < http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-

norte/noticia/2015/01/rn-tenta-superar-obstaculos-para-explorar-potencial-da-energia-eolica.html>. Acesso em: 

25 jan. 2015. 
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proteção e preservação, que tenham o apoio dos residentes de parques eólicos, sendo esta uma 

forma de introduzi-los no processo participativo de instalação das torres e continuada 

consciência ambiental ao longo do tempo. A justificativa deste estudo nos eixos econômico, 

social e ambiental remete-se ao tripé da sustentabilidade e seus critérios.  

 

 

1.3.4 Acadêmica 

 

Logo para a instituição de ensino superior, no caso, a Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, se justifica por meio do desenvolvimento de uma pesquisa que contribuirá 

com mais publicações ao Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção – 

PEP/UFRN da linha de pesquisa estratégia e qualidade. A pesquisa dentro da área da 

Engenharia de Produção dará contribuição à subárea da Engenharia Organizacional em gestão 

estratégica e organizacional que, de acordo com a Associação Brasileira de Engenharia de 

Produção - ABEPRO (2008), relaciona-se a gestão de organizações que envolvem gestão de 

negócios em estratégia empresarial e de produção. 

A pesquisa oportuniza fazer uma análise nos municípios do Rio Grande do Norte, esse 

com potencial para a geração de energia eólica, portanto, justifica-se por buscar conhecer 

impactos positivos e negativos nas comunidades de parques eólicos do estado, especialmente 

na Serra de Santana do estado. Este trabalho tem a oportunidade de compreender as mudanças 

nas comunidades em estudo. 

 

1.4 ESTRUTURA DE APRESENTAÇÃO DO TRABALHO 

 

O primeiro capítulo da dissertação está dividido da seguinte maneira: a introdução, que 

faz uma contextualização do tema energia eólica e sustentabilidade, abordando os problemas 

ambientais e sociais que levaram a graves consequências em um mundo globalizado. Neste 

capítulo ainda é apresentado a problemática da pesquisa, o que gerou tal problema a ser 

investigada, a justificativa vem em seguida para argumentar pontos importantes da pesquisa, a 

viabilidade do estudo e a oportunidade da exposição do tema refletido sob os eixos: 

econômico, social, ambiental e acadêmico da pesquisa. 

 O capítulo segundo apresenta questões de relacionamento entre os parques eólicos e as 

comunidades que recebem tal investimento, seguindo com quatro divisões de estudo sobre o 

uso do vento para geração de energia elétrica, seu processo evolutivo, a caracterização e a 
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aceitação de parques eólicos pelas comunidades, apresentação dos impactos positivos e 

negativos e a temática de desenvolvimento sustentável em comunidades. 

 O capítulo terceiro aborda do método da pesquisa, portanto, relaciona-se com a 

caracterização da pesquisa, o desenvolvimento e a coleta de dados, a caracterização dos 

entrevistados e a técnica de análise. Demostrando todos os procedimentos metodológicos da 

pesquisa em estudo. 

 E o quarto capítulo, a análise de resultados, apresentou as informações da pesquisa 

realizada nas comunidades em estudo, as considerações finais apresenta o alcance dos 

objetivos da pesquisa. Por fim, as referências utilizadas e estudadas por autores da área que 

contribuíram para a pesquisa. 

 

Figura 2 – Resumo da estrutura do trabalho de pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2016). 
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2 O RELACIONAMENTO DAS COMUNIDADES LOCAIS COM OS PARQUES 

EÓLICOS 

 

 O referencial teórico apresenta como o vento proporciona a geração de energia eólica, 

abordando o processo e processo evolutivo da instalação da energia eólica em alguns países 

do mundo. Em seguida caracteriza o que são parques eólicos e sua aceitação por partes dos 

residentes de comunidades com parques eólicos, relaciona os impactos positivos e negativos 

diante percepção dos residentes. E por fim, apresenta o desenvolvimento sustentável como 

prática para diminuir os impactos ocasionados.  

 

2.1 ENERGIA EÓLICA: USO DO VENTO PARA GERAÇÃO DE ENERGIA 

 

Vento é geralmente considerado a fonte de energia renovável de menor custo 

(LEISTRITZ; COON, 2009). Enquanto o poder do vento tem sido aproveitado pelas 

sociedades humanas ao longo da história, só na década de 1980 ele passou a ser usado para a 

geração de eletricidade em larga escala (WARREN; BIRNIE, 2009).  

Esse recurso é disponível em abundância na atmosfera, e não sofre poluição após 

traspor as turbinas, apenas perde energia cinética momentaneamente, esta premissa atende a 

sustentabilidade ecológica, visto que melhora o uso de recursos naturais na geração de energia 

e diminui o risco que outros tipos de geração de energia causam ao ambiente 

(HINOSTROZA, 2000). 

Nesse sentido, o vento é um recurso natural que já é aproveitado ao longo do tempo 

pelos moinhos de vento para gerar energia. Passados os anos, a energia eólica também 

aproveitou esta fonte renovável, abundante e limpa, existente em todo o mundo, para ser uma 

fonte rica de energia para o planeta terra, que vem passando por fortes problemas ambientais 

provocados por outras fontes de energia e poluições diversas. 

 Os autores Synowiec e Luc (2013, p. 324) explicam que para gerar eletricidade o 

processo ocorre com “a energia cinética do sistema de processamento do vento em energia 

elétrica”, sendo as cidades utilizadas para serem locais de movimento e operação da rede de 

distribuição de energia elétrica. Para Castro (2005, p. 19), os ventos “são causados por 

diferenças de pressão ao longo da superfície terrestre, devidas ao fato de a radiação solar 

recebida na terra ser maior nas zonas equatoriais do que nas zonas polares”. Desta forma, 

explica Veiga (2012), eles são produzidos a partir da convecção do aquecimento do solo que 
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aquece a massa de ar mais próxima, esta por ser mais leve, sobe e é substituída por uma massa 

mais fria. 

A taxa de sucesso em inovação pelo desenvolvimento de uma energia renovável passa 

a ser determinada pelo modo como é utilizado o potencial de um recurso para a geração de 

energia, neste caso, a energia eólica. Dentro dos limites de recursos do vento, para que seja 

efetivado um parque eólico, são levados em consideração os processos sócio-políticos de 

decisões sobre a implementação e a instalação de capacidade em determinado lugar 

(WOLSINK, 2010).  

 

2.1.1 Processo evolutivo da instalação da energia eólica no mundo 

 

A evolução da energia eólica ocorreu diante preocupações sobre os efeitos ambientais 

em longo prazo proveniente do consumo de combustíveis fósseis, juntamente com o aumento 

dos custos de petróleo e gás natural. Logo, o interesse em fontes renováveis de energia 

aumentou e seu crescimento tem sido rápido (LEISTRITZ; COON, 2009). 

Mediante os impactos negativos ocasionados no meio ambiente, que antes eram local, 

pequeno e transitório e passaram a ser global, grande e persistente, ocorreu o crescimento da 

utilização de combustíveis fósseis e, consequentemente, a liberação dos gases de efeito estufa 

(WARREN; BIRNIE, 2009). Esses foram problemas que levaram ao aquecimento global e a 

“oportunidades” de desenvolvimento das energias renováveis.  

Nas partes do mundo onde há a produção de energia elétrica, ela ainda está baseada, 

principalmente, em relação aos combustíveis fósseis. De acordo com os dados da Agência 

Internacional de Energia, em 2010, tinha-se mundialmente em termos de participação na 

geração de energia pelo carvão (40,6%), gás (22,2%), água (16%), energia nuclear (12,9%) e 

óleo (4,6%); uma quota de (3,7%) restantes para outras fontes (SYNOWIEC; LUC, 2013), 

representando um número pequeno em relação às demais.  

Desta forma, as mudanças climáticas tornaram-se objeto de estudo que visavam 

reduzir as emissões de gases de efeito estufa diante a vulnerabilidade e os impactos. A partir 

dos anos 70, os governos elaboram políticas para o desenvolvimento da energia eólica, 

motivadas pela a redução da dependência em energia do exterior, as preocupações ambientais 

e o objetivo de criar uma indústria de fabricação de turbinas (WOLSINK, 2010).  

Os Estados Unidos investiu em estudos nesse setor, merecendo destaque o programa 

de energia eólica iniciado 1973, com instalação em 1975, perto de Cleveland - Ohio, que 

obteve a primeira turbina eólica da era moderna – a Mod 0 (CASTRO, 2005). Em 1978, o 
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governo da Califórnia estabeleceu um sistema de subsídios e tarifas especiais para a geração 

eólica, dando lugar à construção de quinze mil máquinas, com capacidade agregada de 1.300 

MW outros programas parecidos foram criados na Dinamarca, Alemanha, Espanha, Reino 

Unido e Índia (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA, 2009).  

A Alemanha, na década de 70 teve seu marco regulatório no desenvolvimento de 

fontes renováveis, uma vez que esse projeto foi motivado a levar segurança no abastecimento 

elétrico, já que o país passou por várias crises energéticas neste período. Além de pensar no 

fator segurança, o estado germânico, assim como outros países, se preocupou com o meio 

ambiente e promoveu mais investimentos em fontes renováveis (DUTRA, 2007).  

O protocolo de Kyoto, assinado por 195 países em 1997, mas que entrou em vigor 

somente em fevereiro de 2005, é o instrumento operacional das Nações Unidas sobre a 

mudança climática. Nele é exigido que os países industrializados e aqueles com economias 

em transição reduzam pelo menos 5,2% das principais emissões de gases de efeito estufa 

durante o período de 2008-2012. O Conselho Europeu promulgou uma política climática e 

energética para redução do consumo de energia em 20% dos níveis de consumo até 2020, 

projetados para melhorar a eficiência energética, e aumento do uso de fontes de energia 

renováveis (eólica, solar, biomassa, etc.) para 20% da produção total de energia (SALA; 

CASTELLANI, 2011). 

Com isso, a energia eólica evoluiu no mundo. Os estudos de Leistritz e Coon (2009) 

apontam que, em 2007, os Estados Unidos lideraram o mundo em capacidade eólica instalada: 

5.244 MW, em comparação com a Espanha 3.552 MW e a China 3.449 MW. No final deste 

mesmo ano, a capacidade total dos Estados Unidos ultrapassou os 16.000 MW, perdendo 

apenas para a Alemanha. Warren e Birnie (2009) relatam ainda que na Escócia apenas 4% são 

de fontes renováveis, como a eólica, e que a Grã-Bretanha foi um dos primeiros países 

europeus a promover as energias renováveis.  

Corroborando com a discussão, Warren e McFadyen (2010) afirmam que o Reino 

Unido como um todo tem a meta de aumentar o uso da energia eólica em 20% até 2020, 

enquanto que Escócia tem o objetivo de 50% até o mesmo período, e que as metas para a 

redução das emissões de gases de efeito estufa é de 80% até 2050. Segundo Konkel (2013), o 

vento pode fazer uma modesta contribuição para atender a meta de energia renovável, e no 

Alasca pode aumentar 50% de energias renováveis até 2025, uma meta legislada em 2010.  

Ao logo do tempo, foram muitos os investimentos por parte de países de todo o mundo 

nessa tecnologia. O Gráfico 1 a seguir apresenta relatados dados dos investimentos feitos por 

países desenvolvidos como China, Estados Unidos e Alemanha, os primeiros a liderarem o 
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ranking mundial expressos no relatório Half-year Report 2014 da Associação Mundial de 

Energia Eólica (WWINDEA).  

 

Gráfico 1 – Capacidade instalada em 2014 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. Adaptado WWEA (2014). 

 

Como se observa acima, o Brasil ganha destaque em 2014 em capacidade instalada, 

mas a história do país quanto a incentivo às fontes de energias renováveis começou na década 

de 1990 após a Reunião das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente realizada na cidade do 

Rio de Janeiro – ECO 92 (DUTRA, 2007). No Brasil, em 2004, foi criado o Programa de 

Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA), mediante a Lei nº 10.438, 

de 26 de abril de 2002, e complementado pelas Leis nº 10.762, de 11 de novembro de 2003 e 

nº 11.075, de 30 de dezembro de 2004, sendo regulamentado pelo Governo Federal, por meio 

do Decreto 5.025/04. O programa esteve dividido em duas fases, visando incentivar a geração 

de energia por fontes alternativas em curto e longo prazo.  

Na primeira fase, geradores independentes de energia eólica, à biomassa e pequenas 

centrais elétricas foram incentivados a assinar contratos de 15 anos objetivando a produção de 



31 

 

1.100 MW, totalizando 3.300 MW em operação até dezembro de 2006; já na segunda fase, o 

programa previa que, em 20 anos, 10% da energia elétrica no Brasil seria gerada por fontes 

alternativas, sendo que essa última fase do PROINFA foi modificada e teve como foco os 

leilões para a contratação da nova capacidade de geração pela menor tarifa ao consumidor 

final (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA, 2009). Nesta fase, o PROINFA 

determina que sejam usados equipamentos nacionalizados para geração de emprego e renda e 

diversificar a matriz energética brasileira (DUTRA, 2007).  

A energia eólica passa, assim, a integrar a política energética de um país, pois sendo limpa 

tornou-se uma alternativa confiável e viável. Esse setor prioriza fatores como melhorar a 

independência e segurança energética, oportunizar competitividade dentre outras fontes de 

energia na matriz energética e proporcionar crescimento econômico. O que veio a unir forças 

ao Brasil, que já tinha um recurso energético renovável, as hidrelétricas. Atualmente, a matriz 

energética brasileira está assim dividida: 

 

Figura 3 – Matriz de energia elétrica no Brasil (Potência - %) em 2016. 

 

Fonte: Adaptado ANEEL (2016). 

  

 Conforme a Figura 3, a fonte hídrica é a de maior potencial, mas a matriz energética 

apresenta um aumento das energias renováveis, em especial da energia eólica, caracterizada 

como a energia mais competitiva do mundo e a segunda do Brasil, segundo Elbia Melo 

(2016), presidente executiva da ABEEólica,. O país tem potencial no recurso natural do vento, 

que a cada ano vem sendo mais bem explorado, devido às melhorias tecnológicas. Até mesmo 
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o estado de São Paulo passou a ter potencial eólico. Na Figura 4 pode-se perceber o quanto 

tem sido tal crescimento em capacidade instalada e investimento pelo país em tal setor.  

 

Figura 4 – Evolução da capacidade instalada no Brasil 

 

 Fonte: Elaborado pela pesquisadora. Adaptado ABEEólica (Boletim janeiro de 2016). 

 

 O crescimento acumulado do setor eólico aponta o quanto este cenário atual é positivo 

para incentivos de energia renovável e desenvolvimento no pensamento sustentável com o 

planeta.  

 

2.2 PARQUES EÓLICOS: CARACTERIZAÇÃO E ACEITAÇÃO 

 

Os parques eólicos são formados pelas torres, que geram e transmitem energia, e são 

posicionados em locais amplos com potencial de vento. Synowiec e Luc (2013, p. 324) 

afirmam que o parque eólico é “uma única unidade geradora ou grupo de unidades do 

produto, usando a geração de eletricidade da energia eólica, conectado à rede em um ponto de 

ligação”, essas são características básicas dos parques. 

Os parques eólicos começaram a ser instalados primeiro na Europa e nos Estados 

Unidos (CASTRO, 2009) e, assim, foram se expandindo no mundo. Enquanto em terras 

brasileiras, o “interesse na medição do potencial eólico especificamente para estudos de 

viabilidade técnica para geração de energia elétrica iniciou-se no Brasil com o esforço feito 

pela Eletrobrás, durante o início da década de 80, na elaboração da primeira versão do Atlas 

do Potencial Eólico Nacional” (DUTRA, 2007, p. 162). Esses parques são formados por 

aerogeradores interligados entre cabos de média tensão e cabos de comunicação conectados a 
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uma subestação e ao edifício de comando que, por sua vez, têm uma linha (normalmente 

aérea) de ligação à rede elétrica nacional (PINHO, 2008). 

Todavia, a construção de um parque eólico sofre limitações devido a fatores como: 

velocidade média do vento; distribuição de probabilidade da velocidade do vento como uma 

função da frequência de sua ocorrência; gradiente de velocidade do vento como uma função 

da altura; nível de turbulência dos ventos (JARZYNA et al., 2014). Sendo assim, topos de 

montanhas, planícies elevadas e planaltos são locais ideais para a instalação de parques 

eólicos em função da quantidade de vento (CASTRO, 2005).  

No entanto, os efeitos dos parques eólicos ou aerogeradores individuais sobre 

diferentes elementos do ambiente patrimonial e natural, incluindo a paisagem, são ainda 

estudados. O termo “parque eólico” é rejeitado ainda por algumas pessoas por causa do termo 

“fazenda”, que empregam a conotação de origem industrial, tais como “fábrica de vento”, 

estação de energia eólica ou simplesmente central (TOKE; HAGGETT, 2006).  

Como a definição e a caracterização sobre o que é um parque eólico, ficou estabelecido no 

Brasil à resolução nº 462 de 24 de julho de 2014 que trata dos procedimentos para o 

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

eólica em superfície terrestre. No capítulo I das disposições preliminares no art. 2º considera-

se:  

 

I - empreendimento eólico: qualquer empreendimento de geração de eletricidade que 

converta a energia cinética dos ventos em energia elétrica, em ambiente terrestre, 

formado por uma ou mais unidades aerogeradoras, seus sistemas associados e 

equipamentos de medição, controle e supervisão, classificados como: 

a) usina eólica singular: unidade aerogeradora, formada por turbina eólica, geradora 

de energia elétrica; 

b) parque eólico: conjunto de unidades aerogeradoras; 

c) complexo eólico: conjunto de parques eólicos. 

  

Para que o projeto de um parque eólico seja desenvolvido, primeiro é criado seu 

conceito e sua concessão, a resolução determina o que é usina eólica, parque eólico e 

complexo eólico; feito isso, seleciona-se o local do parque e as licenças/concessões dentre 

outras informações técnicas; assim, apenas após realizados o projeto técnico básico e o estudo 

de viabilidade dentre toda negociação é possível se iniciar a construção, a implementação 

ainda acontece com a construção da planta e comissionamento (PRATES, 2014). 

Também coube a resolução nº 462/2014, art. 3º estabelecer o que não é de baixo 

impacto e determinar que sejam realizados estudos sobre o impacto ambiental com o envio de 

relatórios de acordo com as audiências públicas realizadas. Desta forma, empreendimentos 



34 

 

eólicos que estejam localizados nos lugares estabelecidos a seguir, causam grandes impactos 

as comunidades: 

 

I – em formações dunares, planícies fluviais e de deflação, mangues e demais áreas 

úmidas; 

II – no bioma Mata Atlântica e implicar corte e supressão de vegetação primária e 

secundária no estágio avançado de regeneração, conforme dispõe a Lei n° 11.428, de 

22 de dezembro de 2006; 

III – na Zona Costeira e implicar alterações significativas das suas características 

naturais, conforme dispõe a Lei n° 7.661, de 16 de maio de 1988; 

IV – em zonas de amortecimento de unidades de conservação de proteção integral, 

adotando-se o limite de 3 km (três quilômetros) a partir do limite da unidade de 

conservação, cuja zona de amortecimento não esteja ainda estabelecida; 

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

migratórias constantes de Relatório Anual de Rotas e Áreas de Concentração de 

Aves Migratórias no Brasil a ser emitido pelo Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade – ICMBio, em até 90 dias; 

VI – em locais em que venham a gerar impactos socioculturais diretos que 

impliquem inviabilização de comunidades ou sua completa remoção; 

VII – em áreas de ocorrência de espécies ameaçadas de extinção e áreas de 

endemismo restrito, conforme listas oficiais. 

 

Nesse contexto, são realizados estudos para verificar o potencial do vento, em termos 

de velocidade e estabilidade nas comunidades que recebem o parque eólico. O parque só é, 

então, instalado diante aprovação das pesquisas. Mas para que a relação mantenham laços 

duradouros e seguros, faz-se necessário à integração das empresas donas dos parques com os 

residentes locais. 

O ciclo da Figura 5 relaciona etapas de estudos técnicos para desenvolver um 

empreendimento eólico; o estudo do local para conhecer os recursos eólicos envolve a 

instalação de equipamentos de medição eólica, como também estudos técnicos sobre 

características ambientais, regularidade fundiária do imóvel, da infraestrutura existente de 

acesso viário e elétrico (PRATES, 2014). Além dessas fases, outra bem importante envolve a 

aquisição de terras para um projeto eólico, em que geralmente podem obter contratos de 

arrendamento do terreno a longo prazo para uso de projeto.  

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Etapas de estudo para o desenvolvimento do parque eólico. 

 
 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. Adaptado de Prates (2014). 

 

 O estudo de viabilidade econômica é feito em duas fases: uma fase de opção e de 

análise da viabilidade sob os prismas técnico, financeiro, legal, regulatório, ambiental, etc.; e 

uma fase de arrendamento de longo prazo, com a efetiva operação comercial do 

empreendimento (PRATES, 2014).  

 Desta maneira, desde o primeiro contato é importante existir interatividade neste 

relacionamento, uma vez que, muitas destas comunidades, são carentes de recursos 

financeiros e possuem pouco conhecimento a respeito desta fonte de energia. Geralmente os 

parques são instalados em praias, serras, ou seja, lugares que propiciem um bom potencial de 

velocidade e volume do vento, localizadas em municípios que, por vezes, são pequenos e 

necessitam de maiores esclarecimentos sobre o assunto.  
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 Por outro lado, a instalação de um parque eólico é visto por muitos moradores como 

oportunidade pela geração de emprego e renda, por meio do aluguel da terra, turismo, mão-

de-obra de trabalho nos parques, venda de alimentos, imóveis (venda e aluguel), melhoria da 

infraestrutura urbana e rural para o acesso aos parques, além de outras possibilidades de 

trabalho e emprego. No entanto, faz-se preciso integrar o empreendedorismo neste contexto, 

já que muitos deles não têm capacitação e não sabem como começar ou melhorar um 

empreendimento no município para atrair visitantes e até mesmo mais moradores. 

A preocupação e o ressentimento entre as comunidades locais geram incertezas quanto 

à instalação de parques próximos a residências. Para Mroczek; Kurpas e Klera (2013), as 

questões sociais, ambientais e econômicos no âmbito do conceito do desenvolvimento 

sustentável verificam as melhores práticas, o que é um desafio no aspecto social. 

Muitos são os argumentos contra ou a favor das instalações dos parques nas 

comunidades, o Quadro 1 a seguir apresenta oito argumentos contra e a favor do porque ou 

não da instalação e funcionamento dos parques eólicos nas comunidades rurais. Logo, 

Referentes a aspectos positivos e negativos na sociedade local, tem-se: 

 

Quadro 1 – Principais argumentos a favor ou contra parques eólicos. 

Argumentos a favor de parques eólicos Argumentos contra parques eólicos 

Fonte de energia renovável, CO2 Neutro 

(Pós-construção)  

Impactos paisagísticos: esteticamente 

prejudicial, destruição da “naturalidade”, 

ameaçam turismo 

Contribuir para a mitigação das mudanças 

climáticas (e, portanto, a política do governo) 

Impactos ambientais: instabilidade de 

inclinação, hidrologia, flora e fauna 

(especialmente aves) 

Contribuir para a segurança energética 
Aborrecimento: poluição sonora (mecânica e 

aerodinâmica) oscilação 

Economicamente competitiva 
Socioeconômica desigualdade: os lucros para 

as empresas, e os moradores 

Atração turística: esteticamente agradável, 

simbolismo “verde” 

Ministério da Defesa objeções: efeito sobre 

as zonas de treino de baixa voo; interferência 

de radar de defesa aérea 

A criação de emprego e benefícios para a 

comunidade 

Geração de energia intermitente (dependente 

do tempo) 

Multiplicadores de fabricação 
Ineficientes, inadequados, “soluções” 

insignificantes 

Contribuir para o desenvolvimento 

sustentável 

Impactos técnicos na rede nacional (oferta 

variável) 
Fonte: Adaptado de Warren e Birnie (2009, p. 108). 
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A construção de parques eólicos gera controvérsias, muitos usam argumentos pessoais 

ou tiram, por vezes, conclusões equivocadas por falta de conhecimento, essa nova fonte de 

energia se justifica por ser renovável e por o mundo está procurando novos rumos para saber 

lidar com os problemas ambientais que estão surgindo. Relatos nos estudos de Coleby, Miller, 

e Aspinall (2009) afirmam que os jovens são mais propensos a aceitar os parques eólicos do 

que os mais velhos. Wolsink (2010) corrobora com a discussão ao acrescentar sobre os 

governos que conscientizam suas comunidades locais quanto ao que seja os parques eólicos 

tem maior sucesso na instalação. 

Entretanto, a construção de políticas é um desafio grande e urgente, políticas que, 

simultaneamente, entreguem segurança energética, diminuição das emissões de gás carbônico, 

promoção de proteção ambiental, além de energia a preços acessíveis, e ainda fazê-lo de 

forma socialmente aceitável (WARREN; BIRNIE, 2009).  

As comunidades passam por impactos sociais e cada local que recebe um parque 

eólico tem que pensar nas mudanças que podem ser causadas. A implantação desses parques 

passa por conflitos que surgem devido a aceitação social dos investimentos em infraestrutura, 

a "aceitação local" de decisões para a construção das instalações, ou até mesmo a "resistência 

local" (WOLSINK, 2010). 

Nos estudos de Coleby; Miller, e Aspinall (2009), os entrevistados já relatam uma 

nova visão sobre o visual, concordam que as turbinas eólicas são consideradas apenas como 

outra estrutura na paisagem, e que elas podem ser modernas e atraentes no ambiente, sendo 

harmonizadas no novo espaço. Porém, os autores ressaltam que as empresas devem buscar a 

opinião da comunidade para a localização das torres. 

No Quadro 2 são apresentados dados que relatam as oportunidades de se ter um parque 

eólico em uma comunidade. Conforme o estudo da Confederação Nacional da Indústria 

(2009), há fatos positivos com a ampliação de parques no Brasil. 
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Quadro 2 – Aspectos positivos de parque eólicos 

Parques eólicos: impactos positivos 

Instalação de parques 

eólicos próximos aos 

centros de consumo; e as 

torres eólicas podem ser 

instaladas mesmo em áreas 

de preservação ambiental, 

o que constitui ponto 

favorável à obtenção do 

licenciamento. 

As unidades de geração 

eólica não emitem poluente 

atmosférico, contribuindo 

para a redução das 

emissões de gases de efeito 

estufa. 

A geração eólica pode ser 

amplamente usada na 

universalização do acesso à 

energia, via geração 

distribuída (áreas rurais e 

isoladas), o que fatalmente 

reduziria o custo com o 

emprego de combustíveis 

fósseis. 

Nas zonas rurais, o vento 

tem maior potencial com 

velocidades altas e é 

geralmente estável, 

permitindo menor 

desembolso com 

equipamentos. 

Maior parte do potencial 

eólico está na faixa 

litorânea o que permite 

reduzir os custos de 

transmissão e as perdas 

técnicas. 

 

Parques eólicos são 

modulares e admitem uso 

múltiplo da terra (como 

pecuária, plantio) o que 

garante renda extra aos 

proprietários. 

 

Prazo de instalação das 

unidades geradoras é curto, 

entre 12 e 24 meses. 

 

Entre os períodos de chuva 

e de vento há 

complementariedade 

durante o ano. 

A gratuidade do 

combustível (vento).  

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. Adaptado da Confederação Nacional da Indústria (2009, p. 19). 

 

No Quadro 2 são apresentados os impactos positivos dos parques, desde a sua 

instalação, que tem o fator da agilidade em instalar geradores, sendo um impacto estabelecido 

a curto prazo de maneira positiva as comunidades, até o funcionamento a longo prazo, como o 

fato da diminuição da emissão de gases poluentes ao planeta, pela preocupação ambiental. 

Portanto, esses aspectos são pontos chaves para o desenvolvimento sustentável de um 

empreendimento eólico próximo as comunidades. As informações relatam que comunidades 

urbanas e rurais podem ter a oportunidade de garantir renda extra, fazendo uso da terra não só 

com as torres, mas também com criação de animais, plantio, turismo, dentre outros meios que 

garantam uma melhor vida econômica. 

  

2.3 IMPACTOS DOS PARQUES EÓLICOS NAS COMUNIDADES  

 

Os moradores das comunidades recebem com expectativa os parques eólicos, contudo, 

não é consenso que estes trazem apenas benefícios para as comunidades. Tem-se, 

ultimamente, debatido sobre os impactos positivos e negativos dessas instalações. Os parques 

eólicos onshore (em terra) são instalados geralmente em comunidades rurais, praieiras e 
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distantes dos grandes centros urbanos, isso dado o tamanho das torres que geram energia. 

Esses parques promovem imediatamente uma mudança visual no ambiente natural, as 

comunidades ganham um novo elemento na sua paisagem. 

Pesquisas destacam alguns impactos causados nas comunidades locais, dentre elas 

Warren e Birnie (2009, p. 98) explanam: “tendo em conta que o consumo de energia é uma 

necessidade, e que alguns impactos ambientais negativos são inevitáveis, a questão-chave é: 

Qual é a melhor matriz energética para o futuro?”. Os autores Coleby; Miller, e Aspinall 

(2009) defendem que é preciso fazer da energia eólica uma alternativa viável aos 

combustíveis fósseis. 

Warren e Birnie (2009) colocam que a instalação de um parque eólico afeta em quase 

todos os aspectos a atividade humana, como vida social, política, econômica, ambiental, 

científico. Para Leistritz e Coon (2009), as instalações de parques eólicos oferecem 

oportunidades de desenvolvimento econômico para as zonas rurais, mas em termos de postos 

de trabalhos permanentes o número ainda não é tão grande.  

Entretanto, existem relatos de parques que são instalados em comunidades rurais e 

causam problemas na reestruturação na agricultura, já que resultam em perdas de emprego da 

população rural (LEISTRITZ; COON, 2009). Esse problema causa muitos conflitos, muitos 

agricultores não aceitam a entrada de parques eólicos, já que eles não têm outro ganho de vida 

e, muitas vezes sem estudo, não sabem fazer mais nada além de trabalhar com a terra. 

No entanto, apesar dessa dificuldade, há a facilidade da operacionalização dos parques 

para os proprietários da terra, que receberão pagamentos pelas torres instaladas, assim como o 

município receberá receitas provenientes dos impostos. Leistritz e Coon (2009) apresentam 

esses fatos como benéficos para a economia local, haja vista que esses pagamentos 

representam um ganho líquido para os orçamentos locais.  

Quanto aos impostos territoriais ou pagamentos anuais, de um projeto de energia 

eólica, os impactos políticos e econômicos são significativos na comunidade. Esses 

pagamentos são usados em escolas, estradas, hospitais, polícia e bombeiros, afirma a 

ENGEMEP – Serviços de Manutenção Industrial e de Equipamentos de Extração de Petróleo 

LTDA (2010). Ainda sobre isso, relata sobre o aumento da produtividade da terra com o 

oferecimento de fonte extra de receita para donos de terras rurais, proveniente do 

arrendamento. Já os autores Coleby, Miller, e Aspinall (2009) chamam atenção da sociedade 

para não aceitarem o prejuízo de pagar por valores altos de preços da habitação. 

O apoio à energia eólica é multidimensional, informado por experiências baseadas em 

mudança econômica, política fiscal, mercado imobiliário, distribuição de benefícios e custos 
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de mudanças econômicas (BRANNSTROM; JEPSON; PERSONS, 2011). Para o 

desenvolvimento das comunidades, faz-se necessário apoio com projetos que estimulem o 

envolvimento de todos os beneficiados com os parques eólicos. 

Os impactos nas comunidades ainda não são tão estudados. No entanto, três deles 

merecem destaque por serem defendidos pelos opositores a instalação de parques eólicos a 

partir de visão de consequências negativas para o ambiente. O Quadro 3 abaixo descreve os 

possíveis impactos e suas características que afetam nas comunidades de acordo com Warren 

e Birnie (2009). 

 

Quadro 3 – Impactos e consequências negativas nas comunidades. 

IMPACTOS CONSEQUÊNCIAS 

 

Paisagem 

O impacto visual é agravado pelo fato de que os locais de 

maior vento são zonas de montanha, lugares mais valorizados 

para suas qualidades cênicas, e que muitas vezes são 

ecologicamente sensíveis. 

 

 

Turismo 

Para a maioria dos turistas, os parques eólicos não é um fator 

importante em sua decisão, enquanto para outros, pode se 

considerar como tendo um efeito positivo ou neutro sobre a 

paisagem.  

 

 

 

 

 

Ambientais 

Colisões com pássaros: os parques eólicos podem afetar aves 

de várias maneiras; elas podem causar mortalidade através de 

colisões, criar barreiras ao movimento, e levar à perda de 

habitat (tanto através de modificações físicas e/ou através de 

perturbação levando a vacância da área), que reduzem a 

abundância de espécies de aves. 

Poluição sonora: no início as turbinas foram criticadas por 

serem barulhentas, mas com os projetos modernos permitem 

é possível ter uma conversa normal debaixo de uma turbina 

funcionando. O ruído da turbina afeta poucas pessoas embora 

o impacto pode ser significativo. 
Fonte: Adaptado de Warren e Birnie (2009). 

 

Os impactos relatados descrevem possíveis consequências nos locais que recebem os 

parques eólicos. A paisagem natural ganha um novo conceito com outro elemento instalado. 

Os opositores argumentam que isso desvaloriza o ambiente natural contribuindo para a 

redução do turismo. O impacto visual é dito por Bjorkman (2004) como um efeito na 

paisagem. Coleby, Miller, e Aspinall (2009, p. 72) defendem que “o impacto visual continua a 

ser a causa de oposição”, com isso, o governo local tem importante função na mudança desse 

cenário, transformando-o em algo atrativo e turístico. 
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O efeito visual se refere ao impacto produzido no ambiente natural, ou seja, antes se 

tinha uma paisagem nativa e depois do parque esta é modificada recebendo torres eólicas 

metálicas. Alguns autores veem como negativo este impacto na aparência do local, pois se 

não for bem trabalhado o novo ambiente pode até mesmo reduzir o turismo antes existente, 

mas também pode-se melhorá-lo com o novo visual, isso dependerá de como o município 

trabalhará com os parques instalados. 

Corroborando, Warren e McFadyen (2010) destacam que a relação entre a evolução de 

energia eólica e o turismo é importante para a região, pois ela é relevante para a economia 

local. Todavia, nos estudos dos autores, foi constatado que os parques têm um impacto 

negativo, ou seja, diante o desenvolvimento eólico a região torna-se um lugar menos atraente 

aos turistas, uma vez que retira a beleza natural dela. Meireles (2011) concorda que o impacto 

causado ao turismo é negativo, em suas pesquisas reflete que as zonas litorâneas com dunas 

ganham uma paisagem artificial o que interfere no fluxo turístico. Retirar o ambiente natural 

seria, então, desastroso na visão de alguns autores, pois o mesmo seria atrativo por ser 

primitivo. 

Ainda há as áreas de proteção patrimonial que registram vestígios de antepassados 

humanos (paleolítico, por exemplo), onde não podem ter instalação de parques nestes 

ambientes (PINHO, 2008). Os impactos negativos quanto ao turismo podem se tornar 

positivos, no momento que é incorporado projetos que envolvam a participação da 

comunidade ou cooperativas de energia. 

O impacto ambiental é outra preocupação para rotas migratórias de aves, sendo que a 

taxa de mortalidade é maior para grandes aves, não tanto para as locais (WARREN; BIRNIE, 

2009). Vale salientar que para que um parque seja instalado, antes são realizados estudos 

quanto ao movimento de aves para evitar futuros problemas. Além das aves, os morcegos e o 

deslocamento da vida selvagem (VEIGA, 2012) e as plantas podem ser prejudicadas pelo seu 

habitat natural (PINHO, 2008).  

O estudo sobre a migração das aves, a fim saber sobre a mortalidade das mesmas, é 

realizado antes da instalação de parques, para compreender sobre a questão da colisão nas pás 

das turbinas, o deslocamento devido à perturbação, os efeitos de barreira e a perda de habitat 

(DREWITT; LANGSTON, 2006). Ainda segundo os autores, o deslocamento de aves das 

áreas dos parques eólicos ocorre devido à intrusão visual e o distúrbio que pode ocorrer 

durante a construção e as fases operacionais da instalação dos parques. Também pode ser 

causada pela presença das próprias turbinas por meio de impactos visuais, de ruído e vibração, 
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ou como um resultado de movimentos de veículos/embarcações e de pessoal relacionados 

com a manutenção do parque. 

 Para essa questão dos impactos ambientais existem medidas de mitigação, divididas 

em duas grandes categorias: melhores práticas que podem ser adotadas por qualquer 

desenvolvimento de parques eólicos e devem ser aprovadas como um padrão da indústria; e 

medidas adicionais que visam reduzir o impacto para um desenvolvimento particular 

(DREWITT; LANGSTON, 2006). A Figura 6 seguinte representa como práticas podem 

diminuir o impacto ambiental em parques eólicos próximos aos residentes. 

 

Figura 6 – Melhores práticas dos parques eólicos. 

 
Fonte: Adaptado de Drewitt e Langston (2006). 

 

O que é demostrado, na Figura 6, são situações em que os impactos ambientais podem 

sofrer mitigação, também é demonstrado que à medida que se prepara um plano de gestão 
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local pode-se reduzir ou evitar mudanças de habitat prejudiciais seguintes de construção, e 

proporcionar melhores convivências as comunidades (DREWITT; LANGSTON, 2006). A 

instalação de parques não é permitida em áreas de reprodução e proteção ambiental.  

Além desses impactos à natureza, o tráfego aéreo é outro ponto impactante que vem 

sendo estudado (PINHO, 2008) para compreensão de causas de acidentes. De acordo Pinho 

(2008), existe impactos ambientais como os causados pelo uso ou não da terra, as turbinas 

devem estar distantes entre si para não perturbar as comunidades próximas dos parques. 

Ademais entender se a área do parque pode ser utilizada para produção agrícola, ainda é 

atividade uma mistificada, visto que a terra não poderia ser mais aproveitada, levando a 

conflitos com as comunidades, como em locais onde residem quilombolas, que vivem da terra 

e muitos não permitem a realização de tais atividades dentro dos parques. A atividade 

pecuária também pode ser realizada e a atividades de lazer, com o turismo.  

Ainda com relação aos impactos ambientais, Meireles (2011) explica que os 

aerogeradores que ficam nas dunas, degradam de maneira grave por questões de desmatar as 

áreas, compactar, alterar a morfologia, topografia e fisionomia do campo de dunas, locais 

litorâneos sofrem com o impacto provocado, e por isso iniciou-se um processo de fixação 

artificial de areias. 

Quanto à poluição sonora, há um grave fator na vida das pessoas: a saúde. Estudos 

relatam impactos negativos como o ruído que pode ser gerado pelos aerogeradores. Segundo 

Bjorkman (2004), é um trabalho difícil e demorado fazer medições em parques eólicos, e que 

os novos modelos de aerogeradores têm turbinas aerodinâmicas mais modernas, mas o ruído 

também pode ser gerado pelo sistema mecânico. Castro (2005) explica os dois tipos de ruído: 

o aerodinâmico, relacionado com o movimento das pás no ar; e o mecânico, relacionado à 

caixa de velocidade e ao gerador e motores auxiliares.  

  Entre os cidadãos que vivem perto de parques eólicos, há queixas sobre o ruído e uma 

gama de efeitos sobre a saúde, alguns sintomas relatados resultantes de turbinas eólicas: dores 

de cabeça, palpitações, cansaço excessivo, estresse, ansiedade, zumbido, problemas de 

audição, perturbação no sono, enxaqueca e depressão (CHRISTIDIS; LAW, 2012).  

Consoante Castro (2005, p. 17), embora “existam no mercado turbinas de baixo ruído, 

é inevitável a existência de um zumbido, principalmente a baixas velocidades do vento, uma 

vez que a altas velocidades do vento o ruído de fundo se sobrepõe ao ruído das turbinas”. O 

impacto ambiental provocado pelo ruído leva a sintomas que não são bem explicados a 

população que reside próximo, pois são poucos os estudos na área. 
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Outro perigo citado por Jarzyna et al. (2014) é a oscilação entre a sombra e os reflexos 

de luz, podendo causar um problema sério quando a sombra da lâmina rotativa entra na 

residência das pessoas. Esse efeito causado pelas torres pode ser considerado como negativo, 

pois se apresenta como efeito sombreado nas casas e na terra, podendo causar sentimentos 

estranhos como tontura e mal estar (VEIGA, 2012). Tal fenômeno pode aumentar a 

probabilidade de epilepsia e o risco de aumento da tensão nervosa, por isso, a distância entre a 

turbina eólica e os edifícios residenciais deve estar em menos 6-8 diâmetros, afirma a autora. 

Ainda nessa linha de pensamento, Jarzyna et al. (2014) explanam que as turbinas de 

vento podem trazer perturbação aos ecossistemas envolventes em temperatura, o que pode 

levar efeitos adversos sobre a saúde e a qualidade de vida. Ainda sobre impacto ambiental 

citado por Jarzyna et al. (2014) os estudo relatam a interferência eletromagnética, ela pode 

atrapalhar equipamentos eletrônicos como televisores, rádio, telefones celulares, radar e 

rádios de ondas curtas. Essa interferência é significativa somente dentro de raio de 200 metros 

a partir da fonte, e pode acontecer quando a turbina eólica é instalada entre receptores e 

transmissores de ondas de rádio, televisão e micro-ondas (PINHO, 2008). 

Todavia, existe controvérsias a respeito dos impactos ambientais. Mroczek; Kurpas e 

Klera et al. (2013) afirmam que existe impacto positivo sobre o meio ambiente e que é 

constantemente enfatizada, em particular, pela a falta de emissões poluentes durante a 

produção de eletricidade. Corroborando com os autores, Synowiec e Luc (2013) citam que o 

impacto negativo sobre o ambiente pode ser limitado, e as comunidades locais serão capazes 

de ver por si mesmos benefícios decorrentes da sua criação. 

Nos estudos realizados pela ABEEólica (2016), foi constatado a diminuição da 

emissão de CO2 no Brasil. O Gráfico 2 a seguir apresenta a evolução de outubro de 2014 a 

setembro de 2015 em toneladas, que poderiam estar prejudicando o meio ambiente, sendo 

esse um impacto ambiental positivo para a população. 
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Gráfico 2 – Diminuição nas emissões de CO2 evitadas (toneladas). 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. Adaptado ABEEólica (Boletim janeiro de 2016). 

 

O Gráfico 2 apresenta dados relevantes sobre impacto no meio ambiente, mostrando à 

importância da diminuição de gases ofensivos a natureza. O Brasil com o crescimento de 

energia eólica beneficia-se com esses dados, para que possa comprovar o impacto positivo 

causado pós-instalação.  

 Nos trabalhos de Warren e Birnie (2009), foi descoberto que o maior apoio para 

parques eólicos é encontrado entre aqueles que têm experiência pessoal, e que os parques 

eólicos têm mais características positivas do que negativas. Os opositores são críticos e, 

muitas vezes, relatam o que não conhecem. Assim, para Coleby; Miller, e Aspinall (2009), o 

sucesso ou o fracasso de projetos de energia eólica tem sido fortemente influenciados por 

atitudes ambientais e o nível de apoio do público. Jarzyna et al. (2014)  complementam que o 

processo de tomada de decisão para construir um parque eólico, depende de três grupos 

sociais que estão formalmente envolvidos: população local, autoridades locais e investidores, 

por isso a importância política no município e empreendedores locais.  

Desta maneira, a sociedade sustentável com visões positivas para o futuro 

desenvolverá competências para agirem orientadas para a criatividade e a inovação nos 

processos produtivos, dentre eles, a geração de energia. Por isso, Müller et al. (2013) afirmam 

que: com planos e objetivos a serem alcançados; aprendizagem em rede nas áreas: local-

global, meio ambiente, economia; e orientação para a participação em comunidade, formam o 

caminho para uma comunidade sustentável. 

Para Jarzyna et al. (2014), um aspecto importante na construção de parques eólicos são 

os potenciais benefícios financeiros para a comunidade local. Muitos projetos estão 
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bloqueados por protestos ligados à distribuição injusta dos lucros tais como contratos de 

locação de longo prazo para os agricultores. A boa solução para este problema poderia ser a 

oportunidade para os moradores de investir nos seus próprios parques. 

Corroborando com a discussão Munday, Bristow e Cowell (2011) apontam benefícios 

para as comunidades em termos econômicos e sociais, valorizando a geração de emprego e 

renda e o turismo local. A Figura 7 seguinte destaca benefícios que as comunidades podem ter 

com a instalação de parques eólicos. 

 

Figura 7 – Benefícios para as comunidades. 

 

 
Fonte: Elaborada pela autora. Adaptada de Munday; Bristow e Cowell (2011). 

 

 

Os benefícios econômicos refletem impactos positivos nas comunidades, uma vez que 

cresce localmente o ambiente comunitário e as pessoas residentes. Há oportunidades de 

desenvolvimento em novos projetos de grande porte em áreas rurais relativamente pouco 

povoadas. Segundo Konkel (2013), uma política energética de energia eólica traz benefícios 
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para um estado que é mais vulnerável do que outros para mudança de condições ambientais 

ou que vive com preços altos de energia elétrica.  

O autor Veiga (2012) apresenta como impactos positivos a utilização da energia 

eólica, que promove o desenvolvimento social e econômico. Estes fatores, com a ampliação 

da indústria nacional, são oportunidade de emprego; redução da pobreza; redução da poluição 

do ar; abatimento do aquecimento global e potencial; acesso ao mercado do carbono; e 

diversidade na matriz energética com o uso de recursos endógenos. 

Para alguns impactos negativos citados, é possível solucionar problemas com a criação 

de políticas públicas nas comunidades. Uma questão muito citada é a geração de emprego e 

renda, mas estudos relatam que o emprego em número maior está na produção das peças e 

equipamentos, ficando a montagem e a manutenção, muitas vezes, para pessoas da 

comunidade. Desta forma, o número de empregos não seria como o esperado, o que depende 

de boas políticas públicas que incentivem e qualifiquem a população para trabalhar com a 

mudança gerada no seu ambiente, diante a chegada de um parque eólico. 

De acordo com Jarzyna et al. (2014), para equilibrar os interesses financeiros e, assim, 

criar um maior potencial dos parques eólicos junto a comunidade, seria necessário 

desenvolver ações como: impulsionar a economia do lugar contratando empresas locais para 

atividades básicas de construção como as estradas, estabelecendo interligação de transporte de 

equipamentos; comprar de produtos locais; e contratar moradores da região para as operações 

e trabalho de manutenção, além de desenvolve-los como guias turísticos e permitir que as 

comunidades participem como acionistas. 

 Conforme Müller et al. (2013), a integração do público cria um efeito grande nas 

comunidades, levando a um confronto com a temática energia renovável e desenvolvimento 

profissional como oportunidades; projetos políticos contribuem ainda mais para a estratégia 

política de energia renovável e, portanto, tem um impacto econômico positivo em longo 

prazo. 

 É importante ter atenção sobre como a comunidade se beneficia de possíveis 

programas pelas instalações de parques eólicos, para que sejam implantadas melhorias que 

proporcione bem-estar em longo prazo para as localidades afetadas. Desta forma, existem 

diversos fatores econômicos que refletem em impactos sociais, uma vez que desenvolver 

políticas públicas locais modificará o comportamento e o ambiente das comunidades. 

 Concordando com Munday, Bristow e Cowell (2011), os autores Sala e Castellani 

(2011) confirmam que os benefícios sociais para a comunidade local são por meio da 

valorização do ambiente e da criação de oportunidades de trabalho, sendo importante para 
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avaliar a viabilidade social. Logo, há alguns indicadores de sustentabilidade social a 

considerar: a aceitabilidade social da intervenção, as oportunidades de trabalho, o papel dos 

atores locais e a propriedade da terra (pública ou privada). 

 Ainda segundo Müller et al. (2013), as escolas são lugares especiais de encontro 

social, porque as pessoas passam por elas em todas as esferas da vida e, por outro lado, são 

capazes de implementarem uma ação conjunta. Para Jarzyna et al. (2014), a política 

educacional de longo prazo pode ser realizada nas escolas, alguns exemplos existem nos 

EUA, país onde a educação sobre as fontes de energias renováveis permite uma ampla 

discussão pública sobre os potenciais benefícios e impactos sobre o mercado local de bens e 

serviços.  

 Desta forma, as políticas públicas devem começar nas fases iniciais da vida escolar, 

ajudando na conscientização e aprendizagem sobre as novas fontes de energias renováveis, 

além de ensinar/qualificar, com ofertas de cursos profissionalizantes, os jovens para 

trabalharem com essa nova fonte de energia. Os autores Jarzyna et al. (2014) ainda expõem 

que somente tal política pode trazer efeitos positivos em longo prazo, reduzir os erros de 

instalação de forma significativa e minimizar os impactos sobre as pessoas e o meio ambiente, 

que é tão importante do ponto de vista do desenvolvimento sustentável.  

 

2.3.1 Impactos positivos e negativos de comunidades de parques eólicos 

 

Para se compreender os impactos estão sendo causados nas comunidades que tem 

parques eólicos, foi elaborado o Quadro 4. 

 

Quadro 4 – Tipos de impactos nas comunidades. 

AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

Impacto Ambiental 

 

 

 

Positivo 

Sala e Castellani (2011) Itália 

Mroczek; Kurpas e Klera (2013) Polônia 

Synowiec e Luc (2013) Polônia 

Konkel (2013) Estados Unidos 

 

 

 

 

Negativo 

Bjorkman (2004) Suécia 

Drewitt e Langston (2006) Reino Unido 

Pinho (2008) Portugal 

Warren e Birnie (2009) Reino Unido 

Wolsink (2010) Holanda 

Christidis e Law (2012) Canadá 

Veiga (2012) Brasil 

Jarzyna, Pawlowski e 

Viktarovich (2014) 

Polônia 
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Impacto visual (paisagem) 

 

Positivo 

Synowiec e Luc (2013) Polônia 

Coleby; Miller e Aspinall (2009) Reino Unido 

Warren e McFadyen (2010) Reino Unido 

Negativo Drewitt e Langston (2006) Reino Unido 

Warren e Birnie (2009) Reino Unido 

SOCIAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impacto social 

 

 

 

 

 

 

 

Positivo 

Jarzyna, Pawlowski e 

Viktarovich (2014) 

Polônia 

Sala e Castellani (2011) Itália 

Synowiec e Luc (2013) Polônia 

Konkel (2013) Estados Unidos 

Warren e Birnie (2009) Reino Unido 

Coleby; Miller e Aspinall (2009) Reino Unido 

Warren e McFadyen (2010) Reino Unido 

Munday; Bristow e Cowell 

(2011) 

Reino Unido 

Costello (2011) Austrália 

Veiga (2012) Brasil 

Muller et al.. (2013) Áustria 

 

 

 

Negativo 

Mroczek; Kurpas e Klera (2013) Polônia 

Leistritz e Coon (2009) Estados Unidos 

Wolsink (2010) Holanda 

Brannstrom; Jepson e Persons 

(2011) 

Estados Unidos 

Christidis e Law (2012) Canadá 

 

 

Impacto científico 

 

Positivo 

Muller et al.. (2013) Áustria 

Jarzyna, Pawlowski e 

Viktarovich (2014) 

Polônia 

Negativo Sem estudos encontrados  

 

 

Impacto turístico 

 

Positivo 

Bjorkman (2004) Suécia 

Synowiec e Luc (2013) Polônia 

Jarzyna, Pawlowski e 

Viktarovich (2014) 

Polônia 

Negativo Warren e Birnie (2009) Reino Unido 

Warren e McFadyen (2010) Reino Unido 

 

Impacto político 

Positivo Konkel (2013) Estados Unidos 

Muller et al.. (2013) Áustria 

Negativo Wolsink (2010) Holanda 

ECONÔMICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impacto econômico 

 

 

 

 

 

 

 

Positivo 

Jarzyna, Pawlowski e 

Viktarovich (2014) 

Polônia 

Sala e Castellani (2011) Itália 

Mroczek; Kurpas e Klera (2013) Polônia 

Konkel (2013) Estados Unidos 

Leistritz e Coon (2009) Estados Unidos 

Munday; Bristow e Cowell 

(2011) 

Reino Unido 

Brannstrom; Jepson e Persons Estados Unidos 
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(2011) 

Costello (2011) Austrália 

Veiga (2012) Brasil 

Muller et al.. (2013) Áustria 

Negativo Coleby; Miller e Aspinall (2009) Reino Unido 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2016). 

 

 A análise das pesquisas dos autores, listados no Quadro 4, quanto aos impactos nas 

comunidades, possibilitou extrair sete tipos de consequências na vida de sociedades que 

residem próximos a parques eólicos relacionando com os eixos da sustentabilidade: 

ambiental, social e econômico. 

 Os pesquisadores dos trabalhos da Polônia são: Mroczek, Kurpas, Klera (2013), que 

estudam os investimentos em energia eólica no país; Synowiec, Luc (2013), que estudam os 

procedimentos metodológicos para locais de instalações das turbinas levando em 

consideração a legislação ambienta, social e técnica; e Jarzyna,  Pawłowski,  Viktarovich, 

(2014), que investigam o desenvolvimento sustentável e avanços tecnológicos. Assim, os 

estudos da Polônia se complementam, uma vez que, entendendo os investimentos feitos no 

setor, como também as leis propostas, e compreendendo o desenvolvimento sustentável, os 

autores saberão os impactos que estão sendo causados na região. 

Nos EUA, Konkel (2013) procura dados sobre a região do Alasca fazendo uma 

avaliação econômica da energia eólica; já Brannstrom, Jepson, e Persons (2011) fizeram uma 

pesquisa no Texas para saber da comunidade os impactos negativos gerados pela instalação 

dos parques eólicos; e o Leistritz, Coon (2009) analisam o desenvolvimento socioeconômico 

das Grandes Planícies formadas por: Texas, Colorado, Oklahoma, Novo México, Minnesta e 

Iowa. Esses artigos dos EUA apresentam uma preocupação em estudar a região do Texas, 

dois deles apresentam este estado como objeto do estudo. E, assim como os estudos na 

Polônia, há pesquisadores nos EUA interessados no desenvolvimento econômico das 

comunidades que têm parques eólicos. 

No Reino Unido, foram encontrados quatro estudos, o de Munday, Bristow, Cowell 

(2011), que investiga o desenvolvimento econômico das comunidades rurais; o de Warren, 

McFadyen (2010), que analisa os impactos dos parques eólicos na vida das comunidades na 

Escócia; o de Warren e Birnie, que já tinham realizado estudos na Escócia em 2009 para saber 

os fatores ambientais, sociais e políticos, o autor Warren apresenta dois estudos na área dos 

artigos pesquisados do scopus e suas variáveis de estudo são os impactos nas comunidades em 

termos ambientais, sociais e econômicos; e o de Coleby, Miller, Aspinall (2009) tem estudos 
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com a preocupação do impacto ambiental na Escócia. Os estudos no Reino Unido apresentam 

variáveis similares nos seus trabalhos, que são os impactos nas comunidades rurais. 

Quanto às outras pesquisas feitas nos países, tem-se: na Holanda, Wolsink (2010) 

estudos os conflitos da política ambiental; na Itália, Sala e Castellani (2011) teve a pesquisa 

focada na avaliação da sustentabilidade e nos impactos ambientais; na Austrália, Costello 

(2011) observa o processo de participação da comunidade; no Canadá, Christidis e Law 

(2012) pesquisam a comunidade com queixas dos parques eólicos em Ontário; na Áustria, 

Muller, Ahamer, Peters, Weinke, Sapper, Salcher (2013) identificam o desenvolvimento 

sustentável quanto à educação e tecnologia, pesquisa realizada com vista à participação em 

um futuro participativo multicultural, e identificação das chances de que as comunidades têm 

de construir o futuro. No Brasil Veiga (2012) apresenta com negativo o impacto ambiental e 

como positivos dois impactos o social e econômico. 

 Vale destacar que o estudo do desenvolvimento sustentável nas comunidades é muito 

citado pelos artigos. Além disso, observando os objetivos dessas pesquisas, percebe-se que os 

autores tinham interesse em analisar o desenvolvimento sustentável com o avanço 

tecnológico; os impactos causados; critérios de escolha do local quanto a leis; fatores 

ambientais, sociais e técnicos; planejamento de investimento em energia eólica; participação 

dos cidadãos; e desenvolvimento econômico.  

 Verifica-se que quanto ao impacto ambiental existe ainda uma controvérsia muito 

significativa em relação a esse impacto ser benéfico ou não. Os autores que relatam como 

negativo justificam sua opinião pelo fato da migração de aves, riscos a saúde e qualidade de 

vida das pessoas; já os que relatam como positivo justificam sua opinião, principalmente, pela 

ajuda na redução de gases poluentes ao meio ambiente, como também por ser uma nova fonte 

de energia renovável. Além disso, os efeitos de um parque eólico em aves são altamente 

variáveis e dependem de uma gama de fatores, como a topografia do terreno, o habitat afetado 

e o número de espécies de aves presentes, com tantas variáveis envolvidas, o impactos 

ambientais de cada parque eólico deve ser avaliado individualmente (DREWITT; 

LANGSTON, 2006). 

 O impacto social tem elementos mais positivos nas comunidades, apresentando vários 

benefícios sociais e na vida em comunidade, como melhoria no bem estar, geração de 

emprego e renda, desenvolvimento sustentável. Impactos sociais incluem consequências na 

cultura e costumes locais, uso da terra, infraestrutura (como exemplo: água, saneamento, 

remoção de lixo, estradas e habitação), pessoal (áreas próximas dos parques causas estresse 
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nas populações locais) e sistemas de emergência e educação (ENGEMEP – Serviços de 

Manutenção Industrial e de Equipamentos de Extração de Petróleo LTDA., 2010).  

 

Figura 8 – Impactos sociais positivos nas comunidades 

 

Fonte: ENGEMEP – Serviços de Manutenção Industrial e de Equipamentos de Extração de Petróleo LTDA. 

(2010, p. 67). 

 

O impacto visual é outra questão crítica a ser tratada, já que alguns autores colocam 

que a mudança da paisagem não atrai novos olhares turísticos, mas a maioria dos 

pesquisadores expõe como positivo uma mudança no ambiente, trazer um novo elemento só 

melhora o espaço visual e se torna atrativo. 

 O político é outro impacto tratado como positivo. Os autores analisam que uma 

política de governo que apoia a energia eólica aumenta os benefícios, pode-se trabalhar com 

políticas públicas para a melhoria da comunidade, além de possíveis ganhos de redução de 

preço da energia. O impacto econômico é muito positivo nos estudos, o mesmo desenvolve 

economicamente a comunidade com possíveis alugueis de terra, geração de emprego e renda, 

pagamento de impostos, dentre outros.  

 O impacto científico foi relatado apenas por dois autores, que argumentam a 

possibilidade da energia eólica ser estudada de forma científica, como ciência, nas escolas, 

por isso, é dita como um impacto positivo. Propõem que ela que seja abordada em livros para 
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que as comunidades fiquem desde cedo conscientes da realidade dessa nova fonte de energia, 

e que desmistifique o que ainda não se conhece por falta de apoio científico. 

 O turismo, ligado ao impacto visual, instaurou preocupação nos trabalhos de alguns 

autores, e as opiniões ainda são divididas se é algo positivo ou negativo, tem aqueles que 

defendem o novo, argumentando que a mudança melhora o ambiente e leva novos olhares 

para conhecer as instalações de parques, o que possibilita o desenvolvimento do turismo, e 

tem os que defendem a ideia de que não ajuda o turismo, que as pessoas não se preocupam em 

visualizar algo novo. O turismo para ser desenvolvido em uma comunidade precisa de planos 

e apoio do governo local e dos moradores, então, boas políticas públicas podem propagar um 

novo conceito turístico. 

  

2.3.2 Impactos positivos e negativos de comunidades com hidrelétricas 

 

 O Brasil tem hoje mais de 60% de sua capacidade instalada de energia gerada por 

hidrelétricas, que usam a água para a geração de energia, os outros 40% estão com fontes 

fóssil, biomassa, importação, nuclear e eólica com pouco mais que 5%. Uma usina 

hidrelétrica é constituída de barragem, sistema de captação e adução de água, casa de força, 

descarregadores de fundo, tomadas de água, vertedouro e sistema de restituição de água ao 

leito natural do rio (GUENA, 2007, p. 77).  

 Contudo, os problemas de falta água levaram o país a se preocupar e investir em 

estudos e dinheiro no setor de energias complementares, como é o caso da energia eólica, 

objeto deste estudo. Os impactos de instalações de hidrelétricas no Brasil em comunidades 

próximas são apresentados neste tópico de pesquisa, uma vez que o país depende em grande 

quantidade desta energia. Historicamente, esta fonte de energia é datada como uma das mais 

antigas, em 1884 foi construída a hidrelétrica de Ribeirão do Inferno em Diamantina/MG, 

primeira hidrelétrica brasileira; em 1887 a Ribeirão dos Macacos; e em 1889 a usina de 

Marmelos. 

 Ao longo da história humana, o setor energético produz impactos socioambientais em 

toda a sua cadeia, desde o uso de recursos naturais para produção industrial, até o uso pelos 

consumidores finais e empresariais, e por mais que as hidrelétricas não poluam o ar, as 

inundações de matas e florestas apodrecem a madeira e, assim, emitem gases de efeito estufa 

sendo um impacto ambiental negativo e levam ao deslocamento de famílias ribeirinha 

causando impactos sociais negativos (NAKAGAWA et al., 2013).  
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Guena (2007) relaciona vantagens ambientais das usinas pelo fato de ser um recurso 

natural, renovável e limpa, de não se produzir resíduos e seu custo de geração é baixo, de 

ajudar na navegação e irrigação, e de poder armazenar a energia.  No entanto, a autora 

também apresenta impactos ambientais negativos à população. Muitas vezes, por exemplo, 

faz-se necessário o desvio do leito do rio e modificar o ecossistema local, problemas em 

atingir áreas de patrimônio arqueológico e descolocar comunidades. As barragens podem 

ainda, a qualquer momento, promover acidente com o seu rompimento causando uma onda 

destrutiva, o que afetaria socialmente comunidades próximas. 

Como efeito positivo as usinas hidrelétricas causam mudanças na economia local, um 

exemplo disso é o aumento do turismo, proporcionando mais lazer na região com a usina 

instalada e melhorando a economia. A alteração da paisagem causa um efeito no 

comportamento das pessoas que visitam as usinas e promovem lazer. Mas os impactos 

ambientais ainda são maiores, a barragem produz impactos sobre os ecossistemas fluviais que 

afetam a fauna e a flora na região do rio. Na área da barragem, os seguintes impactos podem 

ocorrer: perda de habitats e biodiversidade; perda de vegetação aquática; diminuição da 

qualidade da água; perda de peixes; acumulação de sedimentos no reservatório e acúmulo de 

material orgânico (ALMEIDA, MOURA, MARQUES & ALMEIDA, 2005).  Os autores 

também relatam que existe uma aceitação social, que apesar de muitas famílias serem por 

vezes retiradas de seus ambientes, a aceitação é positiva. 

Outros benefícios ambientais das usinas hidrelétricas incluem a melhoria do apoio da 

floresta de combate aos incêndios. A hidrelétrica também pode fornecer vários benefícios que 

transcendem o objetivo que é da produção de energia elétrica, sendo um fator chave para o 

desenvolvimento regional, apoiar o melhor abastecimento de água, irrigação e turismo 

(ALMEIDA, MOURA, MARQUES & ALMEIDA, 2005).   

 Fazendo um comparativo entre usinas hidrelétricas e parques eólicos em seu processo 

de instalação segue a Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Comparativos entre energias hidrelétrica e eólica 

Comparativos entre energias Hidrelétrica Eólica 

Impactos causados pelo tamanho na 

área de instalação 
SIM SIM 

Emissão de gases de efeito estufa SIM NÃO 

Dependência da sazonalidade SIM SIM 
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Impactos causados pela matéria-prima NÃO NÃO 

Bem renovável SIM SIM 

Proximidade de comunidades NÃO SIM 

Fonte: Adaptado de Guena (2007). 

  

 A Tabela 2 relaciona e compara os impactos que as energias hidrelétrica e eólica 

causam ao meio ambiente e comunidades. Tanto a hidrelétricas como a construção de parques 

eólicos necessitam de muito espaço para instalação, o que proporciona um grande impacto 

ambiental devido o desmatamento e a retirada do ecossistema do local de origem, a barragem 

assim como as torres de aerogeradores precisam de grandes locais.  

 Apesar da água e do vente serem renováveis, a energia hidrelétrica emite gases de 

CO2 que impactam ainda mais o ambiente, sendo um ponto positivo para a eólica. As duas 

gerações de energia dependem de muita água e vento, sendo sazonais, além de não terem 

matérias-primas que prejudiquem o ambiente. Quanto à instalação de usinas e parques eólicos 

próximos as comunidades, as eólicas estão cada vez mais próximas, convivendo com as 

comunidades rurais junto a agricultura e pecuária. 

 

2.4 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA COMUNIDADES LOCAIS  

 

 É importante ao ser implantado um parque eólico, tanto antes como depois, existir um 

processo de acompanhamento de como está à comunidade que recebeu esse parque eólico, 

pois uma implantação desse porte modifica a vida cotidiana dos moradores locais. O 

município é o responsável de como lidar com a nova situação e ajudar a desenvolver sua 

comunidade em termos econômicos e social. O Estado tem o dever de intervir nas 

comunidades e ajudar a promover o crescimento, desta maneira, é importante o 

desenvolvimento de políticas públicas para a melhoria da qualidade de vida. 

 A instalação de um parque eólico desperta nas comunidades um novo olhar, as pessoas 

enxergam o desenvolvimento como o principal foco, como crescimento econômico local, 

geração de emprego e renda, melhoria em infraestrutura urbana, atendimento ao cidadão, 

melhores serviços de educação e saúde. O autor Matias-Pereira (2010a) afirma que o Estado-

nação tem a função primordial de ampliar sistematicamente oportunidades locais, 

institucionais, regionais, individuais e que a administração pública municipal também deve 

atuar com eficiência, eficácia e efetividade a favor da sociedade para garantir direitos, 

proporcionar desenvolvimento regional e inclusão social. 
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 A administração pública municipal perante a Constituição Federal de 1988 tem 

autonomia (BRASIL, 2007), e poder de auto-organização, com a lei orgânica municipal. A 

Constituição Federal ainda apresenta que os municípios são entes federativos que tratam de 

interesse local, desta maneira, cabe ao munícipio orientar e melhorar com projetos e políticas 

públicas a comunidade com parques eólicos. 

 Para Matias-Pereira (2010b), o desenvolvimento sustentável ajuda na preservação dos 

recursos e serviços ecossistêmicos, e orienta-se para promover bem-estar à população, 

qualidade de vida e justiça social quando integrado à formulação de políticas públicas. Afim 

de que as comunidades não saiam da zona rural em direção a zona urbana, faz importante 

políticas de incentivos ao campo e as atividades agrícolas e pecuária para que consigam se 

manter junto aos parques eólicos com geração de renda. 

O termo desenvolvimento sustentável se expandiu nas principais conferências sobre o 

meio ambiente. Documentos foram criados como primavera silenciosa em 1962, Estocolmo 

em 1972 com a Conferência das Nações Unidas, a Conferência das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente e Desenvolvimento no Rio de Janeiro em 1992, Rio-92, e a Conferência das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável em Johnnesburg, 2002. Estudos sobre o 

crescimento econômico e a preservação ambiental tiveram apoio de cientistas com o Clube de 

Roma e seus estudos de Limites do Crescimento dentre 1960 e 1970, as quais difundiram uma 

consciência ambiental; além também do relatório de Bruntland - O Nosso Futuro Comum; e a 

Carta da Terra e Agenda 21. 

O conceito de sustentabilidade foi confirmado pela Comissão Mundial sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento da ONU, e a preocupação em promulgar esse conceito na 

prática se tornou grande, tendo em vista as destruições que o homem provou ao longo do 

tempo e ainda pode provocar. O “uso produtivo não necessariamente precisa prejudicar o 

meio ambiente ou destruir a diversidade, se tivermos consciência de que todas as nossas 

atividades econômicas estão solidamente fincadas no ambiente natural” (SACHS, 2009, p. 

32). Essa afirmação relata uma nova visão industrial de como o homem pode utilizar melhor 

seus recursos naturais para viver no ambiente. 

O autor Sachs (2009) também explana uma situação interessante no tocante aos países 

tropicais como o Brasil, referindo-se ao que ele chama de “vitória tripla”. o país poderia 

alcançar o êxito da sustentabilidade “pulando etapas” caso atendesse simultaneamente 

critérios sociais importantes, cuidados ecológicos e viabilidade econômica. A Figura 9 a 

seguir apresenta os pilares da sustentabilidade rumo ao crescimento do país. 
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Figura 9 – Padrões de crescimento 

                                                 Impactos 

 Econômicos Sociais Ecológicos 

1. Crescimento 

desordenado 
+ _ _ 

2. Crescimento social 

benigno 
+ + _ 

3. Crescimento 

ambientalmente 

sustentável 

+ _ + 

4. Desenvolvimento + + + 

Fonte: Sachs (2009, p. 36) 

 

Os impactos no crescimento e desenvolvimento do país são relatados como para um 

crescimento desordenado. O Brasil passaria por um impacto econômico positivo, mas 

impactos sociais e ecológicos negativos, e não conseguiria atingir a sustentabilidade. Caso 

tivesse um crescimento social benigno teria impactos econômicos e sociais positivos, porém 

ambientalmente negativo, e faltaria atingir um dos pilares. O mesmo ocorre em crescimento 

ambientalmente sustentável, faltaria o pilar social. Desta forma, para o país chegar a 

sustentabilidade teria que ter desenvolvimento e conseguir a “vitória tripla”. 

O Brasil investe em energia eólica como maneira de melhorar seus aspectos 

ecológicos, perante ter uma nova forma de energia e proporcionar segurança energética para a 

população. O que leva a confirmar o que diz a citação a “humanidade é capaz de tomar o 

desenvolvimento sustentável de garantir que ele atenda as necessidades presentes, sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades” 

(NOSSO FUTURO COMUM, 1991, p. 9). 

A sustentabilidade tem critérios a ser alcançados, sendo importante verificar, conforme 

mostra a Figura 10, a relação entre eles. Sanchs (2009) elenca os seguintes critérios: 
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Figura 10 – Critérios de sustentabilidade 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. Adaptado de Sachs (2009). 

  

O critério social preza pela homogeneidade social, distribuição de renda justa, garantia de 

emprego e qualidade de vida, igualdade de acesso aos recursos públicos e serviços sociais. Na 

política nacional, democracia definida pelos direitos humanos, nível razoável de coesão 

social, o país ter parcerias com empreendedores; na política internacional, prevenção de 

guerras, garantia de paz e cooperação internacional, princípio da igualdade, controle 

institucional efetivo do sistema internacional financeiro e de negócios, princípio da precaução 

na gestão do meio ambiente e recursos naturais, prevenção das mudanças globais negativas, 

proteção da diversidade biológica e cultural, gestão do patrimônio global, cooperação 

científica e tecnológica.  

Em termos de critério cultural, este visa equilíbrio entre respeito à tradição e inovação, 

autonomia para elaboração de um projeto nacional integrado e endógeno, autoconfiança 

combinada com abertura para o mundo. O critério ecológico se interessa pela preservação do 
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capital natural, limitação do uso de recursos não-renovavéis. No critério ambiental, é 

importante respeitar e realçar a capacidae de autodepuração dos ecossisemas naturais.  

O critério territorial preza pela melhoria no ambiente urbano, superação das disparidades 

inter-regionais, estratégias de desenolvimento ambiental com segurança a áreas ecológicas. E, 

no critério econômico, são importantes desenvolvimento econômico equilibrado, segurança 

alimentar, capacidade de modernização na produção, inserção soberana na economia 

internacional (SACHS, 2009).  

Diante critérios para a sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável tem objetivos 

para políticas ambientais e desenvolvimentistas que derivam desse conceito, são eles: retomar 

o crescimento; alterar a qualidade do desenvolvimento; atender às necessidades essenciais de 

emprego, alimentação, energia, água e saneamento; manter um nível populacional sustentável; 

conservar e melhorar a base de recursos; reorientar a tecnologia e administrar o risco; incluir o 

meio ambiente e a economia no processo de tomada de decisões (NOSSO FUTURO 

COMUM, 1991). 

O mundo apresenta uma nova ordem das coisas, depois de tanto destruir para produzir, 

a lei de hoje é aproveitar, reutilizar, reciclar, refazer, reduzir o consumo, ou seja, ser 

sustentável, que é ser também, consciente de que prejudicando o meio ambiente, as 

consequências serão na sociedade e no bolso dela.  

Os critérios da sustentabilidade oportunizam impactos nas comunidades. A pesquisa 

em estudo retrata os impactos da instalação de parques eólicos em comunidades urbanas e 

rurais. Trabalhos disponíveis na literatura constaram tais impactos: ambiental, social, visual 

(paisagem), político, econômico, científico e turístico. Desta forma, a Figura 11 a seguir 

relaciona critérios da sustentabiliade e impactos nas comunidades. 
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Figura 11 – Critérios sustentabilidade x Impactos nas comunidades 

 

Fonte: Elaboradora pela pesquisadora (2016). 

 

O desenvolvimento sustentável em comunidades com parques eólicos necessita de 

determinados investimentos tanto do poder público quanto privado, donos de 

empreendimentos eólicos. Para Sachs (2009), a maneira de se desenvolver sustentavelmente 

uma comunidade é identificar, criar e desenvolver alternativas sustentáveis de recursos; 

envolver os residentes de áreas protegidas nos planos de conservação e na gestão da área; 

cultivar a consciência da comunidade local quanto ao valor e a necessidade de proteção da 

área. O desenvolvimento sustentável é um processo de mudança no qual a exploração dos 

recursos, a orientação dos investimentos, os rumos do desenvolvimento tecnológico e a 

mudança institucional estão de acordo com as necessidades atuais e futuras. Um processo com 

decisões difíceis e, por isso, o desenvolvimento sustentável depende do empenho político 

(NOSSO FUTURO COMUM, 1991).  
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Diante de tanta devastação à natureza por parte do homem, do crescimento populacional, 

do aumento do consumo, do uso constante da energia, uma via energética segura e duradoura 

é indispensável ao desenvolvimento sustentável; mas ainda ela não é encontrada, além da 

industrialização, o desenvolvimento agrícola precisará muito mais de energia (NOSSO 

FUTURO COMUM, 1991). Com isso, as energias renováveis surgem como essa fonte 

auxiliar para um país como o Brasil, que tem as hidrelétricas como principal fonte.  
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3 MÉTODO DE PESQUISA 

 

 Neste capítulo é apresentado o método de pesquisa do estudo, abordando sobre a 

caracterização da pesquisa e o objeto de estudo, o desenvolvimento de pesquisa, a forma de 

coleta de dados por meio de entrevista, a caracterização dos entrevistados e a técnica de coleta 

de dados.  

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA  

 

A pesquisa acadêmica tem por objetivo descobrir respostas de determinados 

problemas vividos em sociedade com base científica, para Gil (2009), ela procura o progresso 

da ciência. Neste trabalho sobre os impactos das instalações de parques eólicos em 

comunidades, o estudo foi determinado por uma pesquisa aplicada, com interesse de 

aplicação, utilização e consequências práticas dos conhecimentos. 

 Esta pesquisa se caracteriza quanto ao objetivo como descritiva, que estabelece uma 

descrição do fenômeno ocorrido nas comunidades urbanas e rurais de parques eólicos na Serra 

de Santana do RN. Richardson (2009) explana que pesquisa descritiva é detalhada e objetiva. 

Primeiramente, foram feitos levantamento de dados bibliográficos em banco de dados 

composto por artigos, teses e dissertações; além do uso de livros sobre a temática de energia 

eólica, desenvolvimento sustentável e impactos junto às comunidades urbanas e rurais com os 

parques eólicos; e, em seguida, foram descritos os fenômenos ocorridos em tais locais por 

meio da pesquisa de campo. 

Para o alcance dos objetivos propostos, e em conformidade com a metodologia 

escolhida, privilegia-se uma abordagem qualitativa. De acordo com Richardson (2009, p. 80), 

“estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem descrever a complexidade de 

determinado problema, analisar a interação de certas variáveis, compreender e classificar 

processos dinâmicos vividos por grupos sociais”. Por isso, foi considerada a opinião dos 

residentes das comunidades pesquisadas, a fim de compreender os impactos positivos e 

negativos no momento logo após a instalação do parque eólico.  

A pesquisa qualitativa ajuda na compreensão de comportamentos e fenômenos em 

determinada situação vivenciada por um grupo, sendo o foco desta dissertação comunidades 

com parques eólicos instalados, este procedimento metodológico ajuda em identificar as 

características e comportamentos do grupo.  
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3.2 DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA 

 

 Sendo a pesquisa caracterizada como qualitativa, quanto aos fins descritiva e quanto 

aos meios bibliográfica e de campo. Apresenta-se, na Figura 12, as etapas da pesquisa no 

decorrer do estudo. 

 

Figura 12 – Desenvolvimento das etapas de pesquisa. 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2016). 

 

 A Figura 12 descreve o desenvolvimento da pesquisa da sua fase inicial até a final, 

começando pela caracterização da pesquisa com seus procedimentos metodológicos, passando 

para a elaboração da entrevista, em seguida, ocorreram as visitas às comunidades para 

aplicação da entrevista com os residentes locais da zona urbana e rural, a qual ocorreu em 

fevereiro de 2016, estas seguiram o critério de escolha dos municípios na Serra de Santana, 

que estão recebendo os parques (no momento apenas montado e sem funcionamento) que são 

Lagoa Nova e Tenente Laurentino Cruz. O presente estudo teve a pretensão de compreender 

os impactos, em curto prazo, que já surgiram na instalação dos parques. 

 Na coleta de dados, optou-se por pesquisa de campo, com aplicação de uma entrevista 

composta de 15 perguntas a cinco residentes da zona rural e cinco residentes da zona urbana, 

caracterizada por Richardson (2009) como entrevista em profundidade, que possibilita uma 

maior relação do entrevistador com os entrevistados, sendo a técnica de entrevista dirigida 

com perguntas precisas, pré-formuladas e com ordem preestabelecida. Sendo esse instrumento 

de pesquisa foi aplicado com os residentes das cidades lócus na Serra de Santana para 
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compreender como está o desenvolvimento do município que recebe o novo empreendimento 

eólico sendo feita na residência de cada morador gravada por aparelho eletrônico. Deste 

modo, foi feita a transcrição de dados por análise de conteúdo. E, assim, chegar aos resultados 

da pesquisa.  

 

3.3 COLETA DE DADOS  

 

A coleta de dados iniciou-se com a pesquisa bibliográfica para a elaboração do 

referencial teórico e também com a pesquisa de campo para o uso do instrumento que foi a 

entrevista com os residentes da zona urbana e rural dos municípios escolhidos que foram 

Lagoa Nova e Tenente Laurentino Cruz, da microrregião Serra de Santana/RN. A entrevista 

permite que o investigador e o investigado fiquem frente a frente e sejam formuladas 

perguntas (GIL, 2009), sendo aplicada individual segue um roteiro estruturado. Nesta 

pesquisa foi utilizada uma entrevista semiestruturada, o que permitiu o acréscimo de novas 

perguntas quando era necessário. 

 Pelas teorias estudadas foram identificados sete impactos que, deram origem ao 

instrumento para coleta. Cada um desses sete impactos se traduziu em objetivos para a análise 

de conteúdo. O Quadro 5 que segue relaciona os objetivos, os indicadores e os conteúdos 

abrangidos neste trabalho. 

 

Quadro 5 – Objetivos para análise de dados. 

OBJETIVOS 

DA ANÁLISE 

DE 

CONTEÚDO 

INDICADORES 

 

CONTEÚDOS 

 

 

Identificar 

impacto 

ambiental 

Aspectos sonoros (ruídos) 

Interferência eletromagnética 

Uso da terra 

Aspectos sonoros por questões de 

ruídos associados ao movimento 

das hélices, interferência a 

equipamentos eletrônicos e uso 

da terra para agricultura e criação 

de animais. 

 

Identificar 

impacto social 

Geração de emprego e renda 

Crescimento populacional 

Infraestrutura das cidades 

/saneamento básico 

 

Questões sobre a geração de 

novos empregos e melhoria da 

renda local, número maior de 

residentes e estrutura básica da 

cidade e estradas de acesso ao 

município.  

Identificar 

impacto visual 

(paisagem) 

Alteração da paisagem 

Efeito sombra 

Relação da paisagem antiga e a 

nova com as torres, efeito de 

sombra por parte das torres dentro 
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das casas dos residentes.  

Identificar 

impacto político 

Apoio do poder legislativo 

Participação da gestão municipal  

 

Impacto na política local, 

fortalecimento do poder público 

em ações para o povo. 

Identificar 

impacto 

econômico 

Preço dos imóveis (aluguel e 

venda) 

Aumento de preços em 

mercadorias 

 

Aspecto econômico relacionado 

ao poder de compra dos 

moradores. 

 

Identificar 

impacto 

científico 

Qualificação profissional aos 

moradores 

 

Incentivo de cursos na área de 

energia eólica aos moradores 

locais. Como também, cursos 

relacionados para crescimento do 

turismo e novos negócios. 

 

Identificar 

impacto 

turístico 

Aumento no número de turistas 

Desenvolvimento do artesanato 

local/culinária 

Desenvolvimento do lazer 

Festividades locais/atrativos 

culturais 

Aspecto turístico e 

desenvolvimento do lazer local 

em termos culturais, artesanato, 

festividades em geral.  

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2016). 

 

 Foram questionados os fatores de cada impacto, a fim de identificar aspectos positivos 

e negativos as comunidades urbanas e rurais em estudo. O Quadro 6 a seguir apresenta em 

categorias a estrutura da entrevista. 

 

Quadro 6 – Roteiro de entrevista 

VARIÁVEIS 
FATORES A SEREM 

ANALISADOS 

PERGUNTAS PARA ENTREVISTA  

CATEGORIA 1 – AMBIENTAL 

 

 

 

Impacto 

ambiental 

Aspectos sonoros (ruídos) 

Interferência eletromagnética 

Uso da terra 

 Tipo de ruído diferente depois 

da instalação das torres eólicas. 

Aparelhos eletrônicos sofrem 

interferência eletromagnética. 

 Nos locais onde estão instaladas 

as torres eólicas se faz o uso da 

terra para plantio e/ou criação 

de algum animal. 

 

Impacto 

visual 

(paisagem) 

Alteração da paisagem 

Efeito sombra 

 A paisagem depois de instalado 

o parque eólico. 

 As torres eólicas fazem algum 

tipo de sombra. 

CATEGORIA 2 – SOCIAL 
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Impacto 

social 

Geração de emprego e renda 

Crescimento populacional 

Infraestrutura das cidades 

/Saneamento básico 

Índice de violência 

 Empregabilidade depois da 

chegada do parque eólico. 

 A infraestrutura do município.  

 O índice de violência depois da 

chegada dos parques eólicos. 

 

Impacto 

científico 

Qualificação profissional aos 

moradores 

 

 Qualificação profissional para 

os moradores. 

 

 

Impacto 

político 

Apoio do poder legislativo 

Participação da gestão municipal  

 

 Os vereados quanto a  instalação 

das torres. 

 A gestão municipal e o apoio 

político com o governo estadual 

e/ou federal depois do parque. 

 

 

Impacto 

turístico 

Aumento no número de turistas 

Desenvolvimento do artesanato 

local/ Culinária 

Desenvolvimento do lazer 

Festividades locais/Atrativos 

culturais 

 O desenvolvimento do turismo. 

 O artesanato local e a culinária. 

  Lazer para os moradores e 

turistas. 

 

 

CATEGORIA 3 – ECONÔMICO 

 

 

Impacto 

econômico 

Preço dos imóveis (aluguel e 

venda) 

Aumento de preços em 

mercadorias 

 O preço dos imóveis com 

aluguel e venda. 

 O preço das mercadorias. 

 

 
Fonte: elaborado pela pesquisadora (2016). 

 

 Para a entrevista semiestruturada individual, foram considerados determinados 

critérios quanto a escolha do entrevistado, tais como: ser residente do município pesquisado; 

compreender a faixa etária acima dos 18 anos; independente do sexo; ter atividades 

profissionais distintas dos demais sujeitos pesquisados; diferentes níveis de instrução; e está 

disponível para participar das entrevistas. Cada entrevistado assinou um termo de 

consentimento autorizando a gravação da entrevista e o uso dos dados. 

 

3.4 CARACTERIZAÇÃO DOS ENTREVISTADOS 

 

A mesorregião Central Potiguar ganha destaque com as instalações de parques na 

microrregião da Serra de Santana nas cidades de Bodó, Lagoa Nova, Tenente Laurentino Cruz 

e Santana do Matos. Este estudo limitou-se em pesquisar dois destes municípios - Lagoa 
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Nova e Tenente Laurentino Cruz, por terem sido os primeiros municípios da Serra de Santana 

a receberem empreendimentos eólicos. 

 

Quadro 7 – Resumo de informações socioeconômicas. 

Síntese de informações Lagoa Nova 
Tenente 

Laurentino Cruz 

Área da unidade territorial 176,301 km² 74,376 km² 

Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal – 2010 
0,585 0,623 

PIB per capita a preços correntes – 

2012 
6.060,16 reais 6.572,00 reais 

População residente (CENSO 2010) 13.983 habitantes 5.406 habitantes 

 

Parques instalados 

Serra de Santana 

I, Serra de 

Santana II,  

Macambira II 

Parque eólico 

Lanchinha 

Fonte: Adaptado do IBGE e ANEEL (2016). 

  

O quadro 7 apresenta os dados dos municípios estudados para caracterizar dados dos 

entrevistados e municípios que estão instalados as torres eólicas. Lagoa Nova é uma cidade 

mais antiga e maior em população do que Tenente Laurentino Cruz. 

    

3.5 TÉCNICA DE ANÁLISE DE DADOS 

 

 A análise de dados permite unir dados e organizá-los para a geração de informação, 

como afirma Gil (2009), logo, ela permite dar respostas para um problema investigado. O 

autor também diferencia o que seria análise e interpretação, dizendo que para se interpretar 

ainda é preciso ter outros conhecimentos. 

 A pesquisa passou pelo processo de coleta, transcrição das entrevistas, análise e 

interpretação. A análise desta pesquisa consiste na análise de conteúdo que, de acordo com 

Bardin (2011), é uma técnica de análise de comunicações que faz uso de procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens. As fases da análise de 

conteúdo são: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados, inferência e 

interpretação (BARDIN, 2011).  

 

 

 

 



68 

 

Figura 13  - Desenvolvimento de uma análise 

 

Fonte: Bardin (2011, p. 132) 

 

 Na Figura 13, as diferentes fases da análise de conteúdo relaciona o passo a passo. A 

pré-análise segue um plano de análise que tem como objetivo a organização do material em 

estudo. Nesta pesquisa, a análise das entrevistas deu-se por transcrição e após a leitura 

flutuante; seguindo com a escolha dos documentos e objetivos, sendo definidos os sete 

apresentados no Quadro 3 (identificar impactos ambiental, social, visual, político, econômico, 

científico e turístico); depois foi feita a elaboração de indicadores que serão para 

fundamentação da interpretação final.  
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 A etapa em seguida é a exploração do material em que as decisões tomadas são 

aplicadas de forma sistemática, “consiste na construção das operações de codificação, 

considerando-se os recortes dos textos em unidades de registros, a definição de regras de 

contagem e a classificação e agregação das informações em categorias simbólicas ou 

temáticas” (SILVA e FOSSÁ, 2013, p. 4). Já Bardin (2011, p. 133) define codificação como 

“o processo pelo qual os dados brutos são transformados sistematicamente e agregados em 

unidades, as quais permitem uma descrição exata das características pertinentes do conteúdo”. 

 Buscou-se, neste estudo, classificar a análise do material em categorias que auxiliam 

na compreensão das respostas, chamada de análise categorial, consiste no desmembramento 

do texto em categoriais agrupadas analogicamente. Richardson afirma que a análise por 

categoria se “baseia na decodificação de um texto em diversos elementos, os quais são 

classificados e forma agrupamentos análogos” (2009, p. 243).  

 A análise categorial é considerada a melhor alternativa quando se quer estudar valores, 

opiniões, atitudes e crenças, através de dados qualitativos, sendo possível a análise por temas. 

Adota-se um critério de categorização semântico, em que temas são isolados de um texto e 

extraídos partes utilizáveis, pelo problema pesquisado para permitir sua comparação com 

textos escolhidos da mesma maneira (RICHARDSON, 2009).  

 O texto das entrevistas passou por recortes para unidades de registro, neste caso, os 

parágrafos de cada entrevista. Desses parágrafos, as palavras-chaves são destacadas, faz-se o 

resumo de cada parágrafo para realizar uma primeira categorização. Os autores Silva e Fossá 

(2013, p. 4) ainda complementam que “essas primeiras categorias são agrupadas de acordo 

com temas correlatos, e dão origem às categorias iniciais. As categorias iniciais são agrupadas 

tematicamente e originando as categorias intermediárias e estas últimas também aglutinadas 

em função ocorrência dos temas resultam nas categorias finais”.  

 Quanto à interpretação, a análise de conteúdo explana dois termos: o rigor da 

objetividade e a fecundidade da subjetividade (SILVA; FOSSÁ, 2013). O tratamento dos 

dados é a última fase e consiste em inferir e interpretar os dados importantes da pesquisa 

(GIL, 2009), estes por sua vez baseados nos objetivos estabelecidos. Em síntese, a 

análise dos resultados seguiu: 

 Pré-análise: dados coletados dos materiais bibliográficos (artigos, livros, teses, 

dissertações), pesquisas realizadas em banco de dados sobre os impactos dos parques 

eólicos à comunidades, e entrevistas realizadas com as dez residentes da Serra de 

Santana/RN. O que levou a uma análise de acordo com os objetivos de pesquisa. 
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 Exploração do material: identificação dos impactos positivos e negativos causados as 

comunidades da Serra de Santana pela instalação de parques eólicos, classificando-as 

de acordo com as categorias que se referem ao tripé da sustentabilidade: Ambiental – 

impacto ambiental, impacto visual (paisagem); Social – impacto social, impacto 

científico, impacto turístico, impacto político; e Econômico – impacto econômico.  

 Análise e interpretação dos dados: análise e interpretação a fundo sobre os impactos 

causados aos residentes de parques eólicos, diante cada categoria de análise (impacto 

ambiental, impacto visual, impacto social, impacto político, impacto científico, 

impacto turístico, impacto econômico), pelos dados coletados na pesquisa de campo 

(entrevistas). O critério de categorização utilizado foi à análise semântica ou categorial 

(categorias temáticas), conforme Bardin (2011). Sendo assim, foi feita a união de 

resultados do conteúdo teórico com os dados coletados e os objetivos da pesquisa com 

os resultados obtidos. Como mostra o Quadro 8 que segue. 

 

Quadro 8 – Categorias para análise de dados 

CATEGORIAS INICIAIS 
CATEGORIAS 

INTERMEDIÁRIAS 

CATEGORIAS  

FINAIS 

Aspectos sonoros (ruídos) 

Interferência eletromagnética 

Uso da terra 

 

Impacto ambiental 

 

 

1 – Ambiental 

 
Alteração da paisagem 

Efeito sombra 

Impacto visual 

(paisagem) 

Geração de emprego e renda 

Crescimento populacional 

Infraestrutura das cidades 

/Saneamento básico 

Índice de violência 

 

 

Impacto social 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – Social 

Qualificação profissional aos 

moradores 

Impacto científico 

Apoio do poder legislativo 

Participação da gestão municipal  

 

Impacto político 

Aumento no número de turistas 

Desenvolvimento do artesanato 

local/ Culinária 

Desenvolvimento do lazer 

Festividades locais/Atrativos 

culturais 

 

 

Impacto turístico 

Preço dos imóveis (aluguel e venda) 

Aumento de preços em mercadorias 
Impacto econômico 

3 - Econômico 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2016). 
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4 ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

 Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos com as entrevistas realizadas 

com os moradores das cidades de Lagoa Nova/RN e Tenente Laurentino Cruz/RN. A partir 

dos resultados apresentados, a análise segue dividida em três categorias: ambiental, social e 

econômico, categorizadas como finais; depois de estabelecidas as sete categorias 

intermediárias: ambiental, visual (paisagem), social, científico, turístico, político e econômico. 

Importante destacar que os impactos são caracterizados como de curto, médio e longo prazo, 

sendo o objetivo desta pesquisa estudar o impacto em curto prazo, ou seja, quando da 

instalação de parques eólicos, a chegada à vida da comunidade, esse período médio de dois 

anos de instalação, pré-funcionamento. 

 

4.1 AMBIENTE DA PESQUISA  

 

A cidade de Tenente Laurentino Cruz deu início com o padre Sinval Laurentino que, 

sendo padre do município de Florânia, explorou a serra e começou um novo povoado. Diante 

o desenvolvimento forte da atividade agrícola, no dia 16 de julho de 1993, por meio da Lei nº 

6.450, o povoado de Tenente Laurentino Cruz foi desmembrado de Florânia e elevado à 

categoria de município, localizado na microrregião da serra de Santana a uma altitude de 740 

metros, e conhecido pelo clima frio e muito agradável ao longo de todo ano (IBGE). 

 Os populares por tradição ainda chamam a cidade de “vila”, também é culturalmente 

conhecida como “suíça do Seridó” pelo seu clima serrano. Atualmente, mais de 60% de seus 

residentes estão na zona rural e vivem de agricultura de subsistência, pecuária, casas de 

farinhas e frutas de época. A Figura 14 apresenta um dos parques eólicos de Tenente 

Laurentino Cruz, o município recebeu parques há pelo menos um ano. 
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Figura 14 – Aerogerador de parque eólico de Tenente Laurentino Cruz/RN 

 

Fonte: Fotografada pela pesquisadora (fevereiro 2016). 

  

 A cidade de Lagoa Nova é vizinha de Tenente Laurentino Cruz, distantes em média 32 

KM uma da outra, o acesso ainda se dar por estrada de barro. Sua criação surge quando o 

Capitão Francisco da Costa de Vasconcelos em 1792 recebeu uma sesmaria e começou a 

povoação. Em 1958, Lagoa Nova virou distrito da cidade de Currais Novos, e em 2 de janeiro 

de 1963 pela Lei 2.777 virou município (IBGE, 2016).   

 A cidade tem mais da metade dos moradores na zona rural, desenvolvendo atividades 

principalmente no âmbito da agricultura, pecuária, casas de farinha, cultivo de frutas de época 

e também turismo e há dois anos receberam as primeiras torres eólicas, entrando em 

funcionamento no final de 2015. Sua altitude média é 730 metros, clima serrano e ainda mais 

frio em épocas de chuva. A Figura 15 apresenta um exemplo de parque eólico em Lagoa 

Nova. 
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Figura 15 – Parque eólico em Lagoa Nova/RN 

 

Fonte: Blog serrinha de fato (2016) 

 

 No total foram 10 entrevistas realizadas em fevereiro de 2016, sendo cinco em Tenente 

Laurentino Cruz e cinco entrevistas em Lagoa Nova. Os critérios para a escolha dos 

entrevistados consistiram nas seguintes características: faixa etária acima dos 18 anos; 

independente do sexo; com atividades profissionais distintas dos demais sujeitos pesquisados; 

diferentes níveis de instrução; ser residente no município tanto na zona urbana como rural e 

está disponível para participar das entrevistas.  

 Os entrevistados na análise de dados foram identificados por nomenclaturas para 

manter o sigilo dos respondentes, sendo chamados de E - entrevistado (E1, E2, E3, E4, E5, 

E6, E7, E8, E9, E10) e ET – entrevistador, conforme é estabelecido por Flick (2009): 

 

 E1 – sexo feminino, trabalha em casa de farinha, 30 anos, ensino médio incompleto, 

residente no centro de Tenente Laurentino Cruz/RN há cinco anos. 

 E2 – sexo masculino, pedreiro, 26 anos, ensino médio completo, residente no sítio 

Baixa do Mateus em Tenente Laurentino Cruz/RN há dez anos. 
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 E3 – sexo feminino, servidora pública, 31 anos, ensino superior incompleto, residente 

do sítio Patrício em Tenente Laurentino Cruz/RN desde o nascimento. 

 E4 – sexo masculino, gerente, 38 anos, ensino médio completo, residente do bairro 

centro em Tenente Laurentino Cruz/RN há vinte anos. 

 E5 – sexo feminino, professor, 37 anos, ensino superior incompleto, residente sítio 

Umbuzeiro em Tenente Laurentino Cruz/RN há vinte anos. 

 E6 – sexo feminino, agricultora, 36 anos, ensino fundamental incompleto, residente 

sítio Ponta de Linha em Lagoa Nova/RN há quinze anos. 

 E7 – sexo masculino, aposentado, 76 anos, ensino do movimento brasileiro de 

alfabetização - MOBRAL, residente sítio Clavenote em Lagoa Nova/RN há trinta 

anos. 

 E8 – sexo masculino, policial miliar, 39 anos, ensino superior incompleto, residente do 

bairro Antônio Ancione em Lagoa Nova/RN, há cinco anos. 

 E9 – sexo masculino, empresário, 37 anos, ensino superior completo, residente no 

Centro em Lagoa Nova/RN desde o nascimento. 

 E10 – sexo masculino, empresário, 54 anos, ensino fundamental incompleto, residente 

Centro em Lagoa Nova/RN há vinte anos. 

 

A observação da situação/problema no contexto em que os fenômenos acontecem, 

permitiram comparar, contrapor e/ou concordar com aquilo que foi relatado pelos 

entrevistados da pesquisa e os objetivos do estudo. A entrevista possibilitou ainda a extração 

de aspectos que porventura viessem a ser esquecidos ou não mencionados pelos entrevistados, 

por isso, surgiram novas perguntas no decorrer da entrevista.  

 

4.2 CATEGORIA 1 - AMBIENTAL 

 

4.2.1 Impacto Ambiental  

 

Neste tópico foram investigados os aspectos sonoros decorrentes dos ruídos associados 

ao movimento das hélices, a interferência aos equipamentos eletrônicos e uso da terra para 

agricultura e criação de animais. O Quadro 9 que segue apresenta essas informações. 
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Quadro 9 – Codificação do impacto sonoro (ruído) nas comunidades de Lagoa Nova e 

Tenente Laurentino Cruz. 

Família 

de código 
Código Respostas 

 

 

 

 

 

 

Ruído 

1. Vento na 

hélice 

2. Barulho 

3. Nunca 

ouviu 

4. Zoada de 

avião  

5. Limite de 

funciona

mento 

6. Distância 

do parque 

7. Perda do 

sono 

8. Período 

noturno  

9. Estresse 

E1: “Não, nunca ouvi falar [...] já ouvi falar que o vento que 

incomoda, ela rodando”. *Cód. 1 *Cód. 3 

E2: “Já! Só o som do vento, quando pega na hélice, não 

incomoda”. *Cód. 1  

E3: “Segundo comentários da população de moradores que moram 

na comunidade [...] bem próximas às torres, que tão instaladas as 

torres, o barulho é muito grande, muito alto é a as pessoas não 

conseguem dormir à noite com o barulho delas”.*Cód. 2 *Cód. 6 

E4: “Não, nunca ouvi falar!” *Cód. 3 

E5: “Sim, quando começa a ventar muito é como se fosse um 

avião, uma zoada de um avião, aquele barulho que incomoda [...] a 

noite, quando começa a ventar, onze para doze começa, bastante, é 

assim Ôôô..., você vê que já tá? o vento oh, você já tá escutando a 

zoadinha, mas quando começa mesmo...incomoda, às vezes não 

dar para dormir e perdemos o sono aqui em casa.” *Cód. 1 *Cód. 

4 *Cód. 7 *Cód. 8 

E6: “Assim a gente estando dentro de casa não consegue, sendo a 

noite num consegue nem assistir uma TV direito, a noite a gente 

se acorda pensando que é um avião que vai passando é elas 

zoando, os ruídos são esses [...] é mais a noite, quanto mais ela 

roda, aí mais zoada [...] vivo estressada”. *Cód. 1 *Cód. 2 *Cód. 4 

*Cód. 6 *Cód. 7 *Cód. 8 *Cód. 9 

E7: “É, quando aí eles soltaram ela ninguém ia suportar não, mas 

depois normalizou, porque ela tem um limite sabe? [...] tô vendo 

que tem, no inicio parecia um jato quando quem vai bem veloz 

num sabe? [...] aí regularam.” *Cód. 2 *Cód. 5 

E8: “Não, não inclusive eu fui até o pé da obra pra saber se tinha 

esse barulho, mas é pouco, mínimo, não dá pra incomodar, só pra 

quem mora lá, próximo é diferente de quem mora dentro da 

cidade. Mas eu fui lá, até o local, não vi esse barulho não.” *Cód. 

2 *Cód. 3 *Cód. 6 

E9: “É já ouvi falar que tem pessoas que, moram no litoral onde 

tem essas coisas eólicas, que tem o barulho forte, mas eu 

particularmente ainda não ouvi não”. *Cód. 2 *Cód. 3 *Cód. 6 

E10: “De minha parte não, que eu tô aqui a dois mil metros de 

uma, mas quem tá presente, é pertinho tem um vum...vum...vum, 

disso aí delas sempre constante”. *Cód. 2 *Cód.3 *Cód. 6 
Fonte: elaborado pela pesquisadora (2016). 

 

 A partir da percepção dos entrevistados, é possível constatar queque eles já ouviram 

ou sabe de alguém que ouviu barulho (*Cód.2) das hélices parecido como uma zoada de avião 
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(*Cód.4), mas os maiores relatos são que o barulho é referente ao vento nas hélices (*Cód.1). 

De acordo com Warren e Birnie (2009), seria uma poluição sonora causada pelo ruído 

aerodinâmico que está relacionado com o movimento das hélices no ar. Apenas um morador 

relatou o ruído mecânico, como explica Castro (2005) e Bjorkman (2004), referente à caixa de 

velocidade, geradores e motores, quando E7 diz existir um limite de velocidade (*Cód.5) e 

que no início ninguém suportava.  

 A poluição sonora causa um aborrecimento (WARREN; BIRNIE, 2009) diante 

períodos de oscilação, como é dito por E5 e E6. Os moradores afirmam que o barulho 

incomoda e a faz perder o sono (*Cód.7), já que no período noturno (*Cód.8) está tudo em 

silêncio e têm mais e maiores ventos, tendo com isso as hélices uma potência maior de 

funcionamento. O autor Bjorkman (2004) retrata o fato de que essa poluição sonora é um 

fator grave a saúde humana, diante a perda de sono pode-se gerar novas doenças, esse 

problema foi relatado por E5 e E6 que como moram ao lado de torres teve sua vida mudada 

depois da chegada do parque. 

 Isso comprova o que foi descrito por Law (2012) em sua pesquisa, os residentes perto 

de parques eólicos são os de maiores reclamações sobre o ruído e sofrem com uma gama de 

efeitos sobre a saúde. Nas entrevistas foi comprovado dois tipos de sintomas relatados por E5 

e E6 resultantes de turbinas eólicas: estresse (*Cód. 9) e perturbação no sono (*Cód.7). Os 

residentes distantes (*Cód. 6) de parques eólicos, como o caso de residentes na zona urbana, 

não escutam tal ruído (*Cód.3). 

 Com isso o ruído, impacto sonoro, é sentido pelos moradores da zona rural onde estão 

instaladas as torres da Serra de Santana, e também por aqueles que moram ao lado do parque, 

bem próximo. Sobre isso, Bjorkman (2004) acrescenta que é um trabalho difícil e demorado 

fazer medições sonoras em parques eólicos, mas que existe investimento em novos modelos 

de aerogeradores com turbinas aerodinâmicas mais modernas para minimizar esse som que o 

vento faz nas hélices.  

 Castro (2005) também concorda com a ideia da medição sonora ser complicada, que 

apesar de no mercado existir turbinas de baixo ruído, é inevitável a existência de um zumbido 

(*Cód.2). Todavia, o autor diz que o barulho deve-se principalmente a baixa velocidade do 

vento, porém, nos relatos de E5, E6 e E7 é dito o contrário, quanto mais vento maior a 

intensidade do barulho, sendo que o horário de maior vento na Serra de Santana é o período 

noturno (*Cód.8).  
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 Outro questionamento sobre o impacto ambiental foi feito a respeito da interferência 

eletromagnética, se aparelhos eletrônicos já tinham passado por ela depois da instalação do 

parque na Serra de Santana. O Quadro 10 que segue possibilita a análise das respostas. 

 

Quadro 10 – Codificação do impacto a equipamentos eletrônicos (interferência 

eletromagnética) nas comunidades de Lagoa Nova e Tenente Laurentino Cruz. 

 

 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2016). 

 

Sobre a interferência eletromagnética, a maioria dos entrevistados relata não notar 

(*Cód.1) e não saber (*Cód.3) sobre tal impacto. Já na entrevista de E6 e E10 foi citada a TV 

(*Cód.5) como o aparelho que sofreu interferência, que depois da torre a TV ficou com uma 

parte escura e interferiu (*Cód.2). Jarzyna et al. (2014) afirmam que a interferência 

eletromagnética pode atrapalhar equipamentos eletrônicos como TV, rádio, telefones 

Família de 

código 
Código Respostas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interferência 

eletromagnética 

1. Não notou 

2. Interfere 

3. Não sabe 

4. Distância do 

parque eólico 

5. TV 

E1: “Não, nada estranho”. *Cód. 1 

E2: “Não... ainda não, por enquanto não né?!”. *Cód. 1 *Cód. 3 

E3: “Aqui não, porque daqui elas ficam um pouco longe, vai ser 

instalado aqui próximo, mas a empresa foi proibida de começar a 

funcionar pelo fato que eles não ter uma liberação do IBAMA 

ainda pra poder começar a trabalhar aqui nesse sítio, lá eu não tive 

nenhum relato ainda sobre aparelhos eletrodomésticos não”.*Cód. 

1 *Cód. 3 *Cód. 4 

E4: “Não!” *Cód. 1 

E5: “Não, não” *Cód. 1 

E6: “A TV ela ficou uma parte escura, tem hora quando a gente 

liga ela, ela fica escura aí eu acho que é através disso também, já 

que foi depois dela”. *Cód. 2 *Cód. 5 

E7: “Não, eu num uso essas coisa sabe?! Aqui nem celular pega” 

*Cód. 3 

E8: “Não, por enquanto eu não estou sentindo essa diferença não”. 

*Cód. 1 *Cód. 3 

E9: “Não, que eu saiba não”. *Cód. 1 *Cód. 3 

E10: “Nos meus não, de jeito nenhum [...] mas vi, vi falar, que 

quando elas começaram a funcionar, elas causa, causaram algum, 

é... vamos supor, as TV deixa, o sinal deixou de entrar bem na 

casa do pessoal, agora não sei se é porque é alta tensão né que tá 

sendo gerada, eu não sei explicar isso aí, só sei dizer que causou 

para alguns, é o pessoal das comunidades”. *Cód. 1 *Cód. 2 *Cód. 

4 *Cód. 5 
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celulares, radar e rádios de ondas curtas. O E7 explana que no sítio onde mora não tem 

aparelhos eletrônicos e que não tem sinal de celular. 

Novamente a questão da distância (*Cód.4) foi relatada por E3 e E10. Corroborando 

com a questão, Pinho (2008) afirma que as comunidades em zona rural sofrem mais com a 

interferência a equipamentos eletrônicos do que as pessoas residentes em zona urbana. O 

autor ainda coloca que a interferência é significativa somente dentro de raio de 200 metros a 

partir da fonte, esta pode acontecer quando a turbina eólica é instalada entre receptores e 

transmissores de ondas de rádio, televisão e micro-ondas, por exemplo. 

Outro ponto importante investigado foi sobre o uso da terra para plantio e criação de 

animais junto as torres eólicas. Conforme apresentado no Quadro 11. 

 

Quadro 11 – Codificação sobre o uso da terra nas comunidades de Lagoa Nova e Tenente 

Laurentino Cruz. 

Família 

de 

código 

Código Respostas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso da 

terra 

1.  Sem 

conhecimento 

2. Torres 

3. Sem uso  

4. Agricultura 

5. Pecuária 

6. Pequenas 

criações 

7. Sem plantas 

frutíferas  

8. Brita 

9. Extensão da 

terra 

10. Plantio  

11. Criação de 

animais 

12. Pássaros 

13. Arrendamento  

 

E1: “Mulher, o pior que eu não sei, eu acho que é só as torres 

mesmo. Nunca ouvi falar”. *Cód. 1 *Cód. 2 

E2: “Não, faz não. Só a torre mesmo”. *Cód. 2 *Cód. 3 

E3: “Lá tem, ah é eles trabalham com a agricultura, como a 

gente bem sabe com a energia eólica você não pode mais 

plantar árvores, é só trabalho com a terra, que é a agricultura e 

a pecuária, lá eles tem umas pequenas criações, não são de 

grande escala não [...] Aqui na nossa região, no sítio Patrício, 

os técnicos da energia eólica vieram analisar a terra e eles 

queriam fazer uma parceria com a gente, com meu pai, para o 

uso da nossa terra, só que a gente não aceitou pelo fato que a 

gente não pode plantar nenhuma árvore e além das que a 

gente já tem eles iam destruir, aquelas árvores frutíferas não 

poderiam, a gente não poderia mais plantar na terra pelo fato 

das torres...o único benefício que essa terra iria nos dar era só 

a agricultura, as plantas frutíferas como a pinha, o cajueiro, a 

jaqueira é essas plantas a gente não poderia mais plantar 

dentro da terra por causa das torres eólica [...] Se for uma terra 

pequena, obviamente não você não vai ter condições de fazer 

um plantio de uma agricultura como o milho, o feijão, porque 

a extensão ao redor dessa torre é bem grande, eu não sei a 

medição corretamente, mas eu acredito que fica a uns cinco 

metros, uns dez metros quadrado ao redor delas que fica com 

britas pra facilitar o manuseio dessa torre com os carros, 

porque sabe que o barro pode afundar a terra e ficar lá, e com 

essa brita que eles cobrem a superfície não tem esse perigo né, 

dessa terra ceder. Se ela for uma terra com extensão de 

hectares maiores você consegue fazer agricultura ou pecuária 
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dentro dessa terra, mas se ela for reduzida não tem como [...] 

meu pai não quis arrendar a nossa terra, seria 2 mil por torre 

por ano, e se a fiação caísse dentro da terra não ganharia nada 

e ainda destruía as plantas”.*Cód. 4 *Cód. 5 *Cód. 6 *Cód. 7 

*Cód. 8 *Cód. 9 *Cód.13 

E4: “Se faz, plantio de feijão, mandioca, animal aqui que cria 

é o gado né, também o pessoal perto cria galinha”. *Cód. 4 

*Cód. 5 *Cód. 10 *Cód.11 

E5: “Tem? Essa parte não tem não né? Não!” *Cód. 1 *Cód. 3 

E6: “Não, que eu saiba não. Sempre as pessoas aonde tem 

essas torres foram indenizadas, pegaram o dinheiro e também 

não tem roçado [...] nem criação de animal [...] aqui a gente 

sofre muito, não tem nem mais morcego, beija-flor, abelhas, 

que ajudava no cajueiro, tem nem mais castanha, esse ano os 

pés não deram nada”. *Cód. 1 *Cód. 3 *Cód. 7 *Cód. 12 

E7: “Para gado eu sei que usa sabe?! [...] bem como é a 

primeira vez eu num tô sabendo sabe? Eu faço plantio, aí é 

que vai começar esse ano já depois que elas tão voando aí 

num sabe? Dizem que até os pássaros incomoda, mas eu num 

tô notando não! [...] tem cajueiro e tá terminando normal a 

safra” *Cód. 1 *Cód. 5 *Cód. 11 *Cód. 12 

E8: “Não, nos locais não [...] próximo eu vi alguns produtores 

lá, para plantar”. *Cód. 3 *Cód. 4 *Cód. 9 *Cód. 10 

E9: “Eu tive conversando com uma pessoa que tem uma torre 

dessa lá na terra dele, segundo informação que me passou é, a 

terra poderá ser cultivada normalmente, né claro, tem um 

perímetro ali que é cercado e tal pra o pessoal não ter acesso a 

diretamente a torre, mas ao redor dela, no perímetro dela pode 

ser usado tranquilamente, eu acho né, pelo menos a pessoa me 

falou.”. *Cód. 4 *Cód. 9 *Cód. 10 

E10: “Muito plantio, mandioca, é feijão, arroz e tem uma, 

uma propriedade aqui de 700 hectares que a pessoa tem 480 

réis é criando embaixo dela, se você quiser constatar você vai 

lá que é do amigo meu, empresário também, ele tem 480 reis 

lá, é a área dele, é agropecuária, é gado mesmo, gado, juntos 

com as torres, debaixo das torres [...] ele arrendou durante 25 

a 30 anos a terra, e o contrato reza para os gado, fica os gado e 

plantio se ele quiser, quiser fazer”. *Cód. 4 *Cód. 5 *Cód. 9 

*Cód. 10 *Cód. 11 *Cód. 13 
Fonte: elaborado pela pesquisadora (2016). 

 

Nas entrevistas do Quadro 11, primeiramente é visto que ainda existe um 

desconhecimento (*Cód.1) sobre o assunto, o fato de que a terra que possui as torres poder ser 

utilizada também para plantações e criação de animais.  Tendo quem acredite que só tem as 

torres (*Cód.2) e assim seria uma terra sem uso (*Cód.3). Contudo, a Confederação Nacional 

da Indústria (2009) afirma que parques eólicos são modulares e admitem uso múltiplo da terra 
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(como pecuária, plantio) o que garante renda extra aos proprietários, pelas palavras de E9 e 

E10 o cultivo ocorre normalmente nas terras de seus conhecidos.  

Sendo assim, foi muito citado o uso da terra por E3, E4, E7, E9, E10 para agricultura 

(*Cód.4), pecuária (*Cód.5), pequenas criações (*Cód.6), como as de galinha, criações de 

animais (*Cód.11), plantio (*Cód.10).  Sendo que E3 explica que a brita (*Cód.8) usada nas 

estradas prejudica as condições de realizar o cultivo da terra. Leistritz e Coon (2009) 

defendem que os parques instalados em comunidades rurais causam problemas na 

reestruturação na agricultura. E3 e E6 acreditam que não teriam condições de ter plantas 

frutíferas (*Cód.7) junto com as torres, ou próximas, devido ao material utilizado ao redor da 

base da torre e nas estradas, que é feito para minimizar a poeira e ajudar o solo a não ceder. 

Ainda sobre a explicação de E3 por não ter plantas frutíferas junto aos parques, seria 

por questões de extensão de terra (*Cód.9), se a terra for pequena além da falta das plantas, 

não tem como ter agricultura, nem pecuária. Outra questão levantada por E3 refere-se ao fato 

das linhas de transmissão ser por debaixo da terra e pelas plantas frutíferas ter raízes 

profundas atrapalha no crescimento e desenvolvimento delas. O que seria um prejuízo grande 

ao agricultor dono da terra, pois de acordo com E3 se a linha de transmissão passasse na terra 

do seu pai ele além de perder as plantas frutíferas não ganharia dinheiro algum. A esse 

respeito, Leistritz e Coon, (2009) afirmam que resultam em perdas de emprego da população 

rural. Os autores ainda abordam sobre os pagamentos pelas torres instaladas, que E3 cita ser 2 

mil por torre no ano caso houvesse o arredamento (*Cód.13) da terra. Munday, Bristow e 

Cowell (2011) relacionam como um benefício econômico a renda da terra aos proprietários, 

E10 diz que seu amigo arrendou por média de 25 a 30 anos a terra e que no contrato pode ser 

usada a terra.  

Ainda sobre a extensão da terra (*Cód.9), os E9 e E10 confirmam ser possível o uso 

da terra, como diz E10 “uma propriedade aqui de 700 hectares [...] tem mais de 480 réis é 

criado em baixo dela”, sendo que o entrevistado refere-se a gados e também a agricultura 

junto a torres eólicas. 

Outro ponto crítico encontrado nos relatos foi sobre os problemas com os pássaros 

(*Cód.12) locais. E6 diz que depois da torre ao lado da sua casa “não tem nem mais 

morcegos, beija-flor, abelhas” e seriam eles quem naturalmente polinizava o cajueiro que dar 

um produto bem comerciado na Serra de Santana que é castanha. O autor Veiga (2012) 

corrobora que além das aves e dos morcegos, existe o deslocamento da vida selvagem , e 

Pinho (2008) complementa que as plantas podem ser prejudicadas pelo seu habitat natural.   
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4.2.2 Impacto Visual (paisagem) 

 

Ainda dentro da categoria ambiental, os entrevistados foram interrogados em relação 

ao efeito visual dos aspectos paisagem e sombra das torres. No quadro 12 a seguie estão as 

opiniões dos entrevistados quanto a paisagem antiga e o novo visual com as torres. 

 

Quadro 12 – Codificação do impacto do visual (paisagem) nas comunidades de Lagoa 

Nova e Tenente Laurentino Cruz. 

 

Família 

de código 
Código Respostas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paisagem 

1. Novidade 

2. Diferente 

3. Bonito 

4. Não agradou 

5. Desmatamento 

6. Extinção da 

fauna e flora 

7. Terra 

endurecida 

8. Colisão de 

pássaros 

9. Atraente  

10.  Turístico 

11.  Experiência 

12.  Gosto 

13.  Barulho 

14.  Doença 

15.  Poeira 

16.  Greve 

17.  Aguar 

estradas 

18.  Asfalto 

19.  Interessante 

20.  Mudança 

21.  Floresta verde 

22.  Floresta de 

metais 

23.  Novas torres  

  

E1: “Foi uma novidade [...] o povo da casa de farinha dizia 

que era ventilador gigante que ia ventar a terra que tá muito 

quente (risos) depois eu entendi [...] foi uma novidade pra 

Tenente [...] e pra Serra de Santana, que ninguém nunca tinha 

visto falar que tinha essa energia de vento, é porque ela é 

movida a vento no caso, né? [...] o povo falava que existia 

energia a vento só que falar é uma coisa e ver é outra né? É 

ver para crer. ” *Cód. 1 

E2: Rapaz ficou... diferente né? (risos) mais bonito.” *Cód. 2 

*Cód. 3 

E3: “Eu como futura professora de biologia eu num me 

agradei muito não, pelo fato que o desmatamento foi grande e 

a fauna e a flora daquele lugar ali tá sendo ameaçada de 

extinção [...]foi muito pisoteada a terra, no caso vai ficar uma 

terra dura, endurecida, sem falar dos pássaros que eles 

colidem com as torres e morrem e isso vai prejudicar a fauna 

e a flora daqui um tempo, vai tá extinto alguns animais [...] na 

época das ribaçãs, eu acho que esse é nome científico, elas 

colidem muito porque elas não enxergam bem, elas colidiam e 

morriam, muitas, muitas mesmos, elas vinham reproduzir na 

época da postura [...]os passarinhos recém nascidos eles 

morriam muito aqui, muitas encontradas no chão.”*Cód. 4 

*Cód. 5 *Cód. 6 *Cód. 7 *Cód. 8 

E4: “Trouxe pra cidade, ficou mais atraente turisticamente 

falando, a gente percebe que a noite, fica, a gente fica, a gente 

tá vendo agora essa experiência e a gente, eu vejo que a 

população tem gostado”. *Cód. 9 *Cód. 10 *Cód. 11 *Cód. 

12 

E5: “Não, assim eu fui uma vez, assim e voltei, depois não fui 

mais [...] sim, não é? A paisagem é bonita né? assim, tem 

muita gente vem turista olhar, se não incomodasse o barulho 

(risos)” *Cód. 3 *Cód. 10 *Cód. 13 

E6: “É bonito, mas pra gente depois que tá esse parque eólico 

é só que a gente tem é doença, poeira a gente sempre leva 

poeira tem que tá fazendo greve, aí pra eles aguar as estradas 
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pra poder tá passando os carros grandes [...] juiz em Santana 

do Matos[...] tá com as papelada que é para eles fazer as 

estradas aqui e colocar asfalto nas frentes das casas pra evitar 

essa poeira.” *Cód. 3 *Cód. 14 *Cód. 15 *Cód. 16 *Cód. 17 

*Cód. 18 

E7: “Bom...é bonito né? Tô achando feio não (risos) *Cód. 3 

E8: “Rapaz, ela fica bonita né? Fica bonita, mas em contra 

partida... preferia antes, não em termo de mudança, tá bonito, 

mas antes tava uma mata né?”. *Cód. 3 *Cód. 5 *Cód. 21 

E9: “Eu achei interessante, eu acho assim que de repente até 

pode, é as pessoas pode até trabalhar a questão do turismo né, 

que tem pessoas que vem de outra cidade olhar, aquela coisa 

toda, a cidade é pequena, tá desenvolvendo agora, mas eu 

acredito que tem potencial nessa área aí turismo [...] Eu acho 

até bonito, acho bonito, não acho feio não [...] Eu não sei 

quais são os impactos que vão para nós, em relação a flora e a 

fauna né, mas [...] Eu acredito com relação ao visual, eu acho 

que mudou a paisagem da cidade, tá mais bonita.” *Cód. 3 

*Cód. 6 *Cód. 10 *Cód. 19 *Cód. 20 

E10: “É, a paisagem é ela mudou um pouco, ela mudou de 

uma de uma floresta verde para uma floresta de metais né? E 

a gente tem uma floresta muito verde aqui de cajueiros [...] os 

parques tão tirando os cajueiros da nossa serra [...] a 

programação são 2023 torres até 2025, hoje tem em torno de 

160, agora tão fazendo 47, ali de cima você tira fotografia de 

tudo você pode subir na rampa, a coisa mais bonita do 

mundo.” *Cód. 5 *Cód.6 *Cód. 20 *Cód. 21 *Cód. 22 

*Cód.23 
Fonte: elaborado pela pesquisadora (2016). 

 

A paisagem da Serra de Santana com a chegada das torres eólicas e seus grandes 

parques ganhou um novo visual, por sua vez, esse é dito como bonito (*Cód.3) por muitos 

entrevistados (E2, E5, E6, E7, E8, E9), é algo diferente (*Cód.2) do que já tinha visto, com 

aspecto atraente (*Cód.9) para o ambiente turístico (*Cód.10). O turismo é visto como uma 

opção de geração de renda por E4, E5, E9, mas alguns autores que não concordam com esse 

pensamento. Warren e Birnie (2009) dizem que a nova paisagem chega a ser esteticamente 

prejudicial, algo que ameaça o turismo. Outros autores Coleby; Miller, e Aspinall (2009)  

explanam que deve-se muito buscar a opinião da comunidade, mas que seria no ponto de vista 

deles um visual atraente ao ambiente confirmando o exposto por E4. 

Esse aspecto ainda foi dito como uma novidade (*Cód.1), a qual E1 relembra um fato 

ocorrido logo com a chegada das torres, em seu ambiente de trabalho os aerogeradores eram 

ditos como “ventilador gigante”, diante o desconhecimento sobre a energia eólica não sabiam 

qual o propósito, com isso é dito por E4 como uma experiência (*Cód.11) em que a 
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população tem tipo gosto (*Cód.12) e ver o visual interessante (*Cód. 19). A palavra 

mudança (*Cód.20) foi relatada por E9 e E10 como a situação a qual o ambiente passou. O 

que é legitimado por Coleby; Miller, e Aspinall (2009), os entrevistados já relatam uma nova 

visão sobre o visual, concordam que as turbinas eólicas são consideradas apenas como outra 

estrutura na paisagem, sendo harmônicas ao novo espaço. 

Assim como foram relatados aspectos positivos sobre o visual, também foram 

expostos problemas vivenciados pelas comunidades tanto urbanas quanto rurais, como o 

desmatamento (*Cód.5) por E3, E8, E10 e a perda da floresta verde (*Cód.21) por E8 e E10. 

E8 diz que “preferia antes”, referindo-se a perda da mata pelo ganho de uma floresta de 

metais (*Cód.22) Tudo isso confirma as ideias de Warren e Birnie (2009) sobre a destruição 

da “naturalidade” do ambiente. Ainda foi dito por E3 que não agradou (*Cód.4).  

Com a ocorrência do desmatamento, foi relatado os possíveis problemas com a terra 

endurecida (*Cód.7) e a extinção da fauna e flora (*Cód.6). Além disso, foi comentada por 

E3, E9, E10 que a colisão de pássaros (*Cód.8) tinha ocorrido com as ribaçãs (ave parecida 

com uma pomba que se reproduz em determinado período na região nordeste), já E3 explica 

que elas não enxergam bem. Segundo Drewitt e Langston (2006), os impactos ambientais 

causados a aves pode se dá pela presença das turbinas que provocam impactos visuais, com 

isso as ribaçãs não viam as torres e, por estarem em bando de grande quantidade, muitas 

colidiam e morriam, como ocorreu em 2015, sem as torres estarem girando, somente 

instalada, “muitas foram encontradas no chão” afirma.  

Warren e Birnie (2009) concordam que há impactos ambientais na flora e fauna 

(especialmente aves) e que essas formas de vida podem ter vários problemas como 

mortalidade através de colisões, as torres podem criar barreiras e levar à perda de habitat, 

como o caso das ribaçãs que vem somente para reprodução na serra. 

A flora foi discutida por E10 quando cita a derrubada de muitos cajueiros, estes fazem 

parte da economia dos municípios da Serra de Santana, a venda do caju e da castanha gera 

muito dinheiro em determinado período de safra no ano, como diz E10 “[...] tão tirando os 

cajueiros da nossa serra”. Além disso, o E10 ainda relata as novas torres (*Cód.23) que 

chegarão à serra de Santana, “são 2023 torres até 2025, hoje tem em torno de 160”, assim 

ainda terá muito a ser desmatado.  

Já outro código que foi possível detectar refere-se ao barulho (*Cód.13), já 

questionado e estudado no Quadro 9, sendo dito por E5 que até acha bonito (*Cód.3), mas 

seria bom que não incomodasse tanto. Segundo Drewitt e Langston (2006), o ruído deixa o 

parque menos atrativo. Ainda sobre ser bonito (*Cód.3), E6 coloca novos termos em sua 
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resposta que diz não ser tão bonito assim, como doença (*Cód. 14) devido a poeira (*Cód.15) 

provocada por estradas que não tem o asfalto ideal (*Cód.18), com isso tem que aguar as 

estradas (*Cód.17), ou seja, colocar água na estrada de barro que liga o sítio a cidade para 

amenizar o problema. A população deste sítio está sempre fazendo protestos nas estradas, dito 

como greve (*Cód.16) por E6, ou melhor dizendo, interrompendo o caminho com pneus 

como forma de chamar a atenção dos donos dos parques eólicos e dos representantes do 

município.  

Outro ponto investigado relacionado ao impacto visual diz respeito ao efeito sombra 

causado por parte das torres tanto no solo como dentro das casas dos residentes próximos as 

torres. O Quadro 13 retrata as opiniões das comunidades pesquisadas. 

 

Quadro 13 – Codificação do impacto do visual (sombra) nas comunidades de Lagoa 

Nova e Tenente Laurentino Cruz. 

Família 

de código 
Código Respostas 

 

 

 

 

 

 

Sombra 

1. Sem 

conhecimento 

2. Sombra da 

hélice 

3. Sem 

incomodo 

4. Sem 

sombra 

5. Torre alta 

6. Diâmetro 

7. Casa perto 

8. Poluição 

luminosa 

E1: “Não sei, não, sim faz! Faz a sombra dela mesma no caso, da 

resta dela”. *Cód. 1 *Cód. 2 

E2: “Faz, não incomoda”. *Cód. 2 *Cód. 3  

E3: “Não, faz sombra não. Assim, tem a sombra da hélice, mas 

não é aquela sombra que vai proteger alguma coisa [...] é, não 

interfere muito não”.*Cód. 2 *Cód.3 

E4: “É, sombra? Não, creio que não, [...] é porque eu não tive lá, 

eu não tenho essa informação concreta, mas a sombra deve ter 

pouca né, pelo tamanho, é deve, deve fazer alguma 

sombra.*Cód. 1 *Cód. 2 

E5: “Não, não sei” *Cód. 1  

E6: “Não, aqui não”. *Cód. 4  

E7: “Faz, elas ficam passando assim de acordo com o sol vai 

baixando, elas vai aumentando a sombra sabe? Não, não, não 

incomoda, quer dizer, aqui mesmo não, só se é dali pra frente 

que aqui mesmo no terreiro não.” *Cód. 2 *Cód. 3 

E8: “Não, sombra não.” *Cód. 4 

E9: “Eu acredito que pela dimensão dela né? uma torre bastante 

alta, tem um diâmetro bem grande [...] eu acredito que ela poderá 

fazer alguma sombra, agora se tem casa perto e vai incomodar eu 

não sei, não sei te explicar, tem aquela luz né direto? De noite é 

clarão só.” *Cód. 1 *Cód. 5 *Cód. 6 *Cód. 7 *Cód.8 

E10: “Não, nenhuma sombra”. *Cód. 4 
Fonte: elaborado pela pesquisadora (2016). 

 

Este último ponto relacionado ao impacto ambiental questionou o efeito sombra, 

relatado nas pesquisas de Jarzyna et al. (2014), que corresponde a oscilação entre a sombra e 
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os reflexos de luz que podem causar um problema sério, quando a sombra da lâmina rotativa 

entra na residência das pessoas. Desta forma, a comunidade foi interrogada para se entender 

esse ponto citado pelo autor, no entanto, o que foi dito em sua maioria é que ou não tem 

conhecimento sobre tal efeito, dito como sem conhecimento (*Cód.1) por E1, E4, E5, E9, ou 

que não existe sombra, sem sombra (*Cód.4) por E6, E8, E10, a qual as hélices não fariam 

sombra alguma, o que leva a E2, E3, E7 a dizer que não há incomodo (*Cód.3). 

Como os autores mesmo dizem, a sombra da hélice (*Cód.2) chega ser um incomodo 

se entrar nas residências próximas, exposto como casa perto (*Cód.7), isso foi comentado por 

E9 quando se refere “[...] agora se tem casa perto e vai incomodar eu não sei [...]” o 

entrevistado chega ao ponto da dúvida quanto ao efeito devido a torre alta (*Cód.5) e seu 

diâmetro (*Cód.6). 

Foi citado sobre os “reflexos de luz” pelos autores Jarzyna et al. (2014) que se referem 

a luz enviada das torres quando confirmam seu funcionamento, por vezes vermelha ou branca. 

Nas respostas de E9 foram ditas palavras como “aquela luz”, “direto”, “clarão”, referindo-se a 

poluição luminosa (*Cód.8). Os autores comentam sobre a possibilidade de problemas sérios 

de saúde, como aumentar a probabilidade de epilepsia e do risco de aumento da tensão 

nervosa. Todavia, nada foi relatado, já que as torres estão em início do seu funcionamento, e a 

luminosidade das torres começaram a pouco tempo. 

Para que o efeito sombra não ocorra, a distância entre a turbina eólica e as residências 

deve estar em pelo menos 6-8 diâmetros, confirmam Jarzyna et al. (2014). Ainda é colocado 

por Coleby; Miller, e Aspinall (2009), que o impacto visual continua a ser a causa de oposição 

dos parques eólicos, e que a gestão pública municipal tem importante função na mudança 

deste pensamento, podendo fazer com que se torne um lugar turístico para minimizar 

possíveis impactos. 

 

4.2.3 Categoria 1 - Impactos Ambientais 

  

Conforme o que foi descrito anteriormente, os maiores impactos ambientais 

encontrados nos relatos dos entrevistados da Serra de Santana nos municípios de Tenente 

Laurentino e Lagoa Nova foram: o impacto sonoro, com o ruído do vento nas hélices, 

caracterizado como um ruído mecânico, em que os entrevistados já ouviram ou sabem de 

alguém que se incomoda com tal barulho.  

O impacto ambiental quanto ao uso da terra, em que foi relatado por metade dos 

entrevistados que se utilizam da terra para a agricultura e a criação de animais junto às torres; 
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a outra metade ficou em dúvida, principalmente pelo fato relacionado a plantas frutíferas que 

foi levantado por dois entrevistados E3 e E6o seu não uso junto à mesma terra. 

 O impacto visual (paisagem) também trouxe divisão de opiniões, já que por mais que a 

maioria ache o novo visual diferente, bonito, atraente, também chama a atenção para pontos 

críticos como o desmatamento ocorrido com os cajueiros, a possível extinção da flora e fauna, 

a colisão das ribaçãs ocorridas em 2015, o fator barulho, além dos problemas de saúde 

levantados, como o fator poeira das novas estradas. 

 A interferência magnética só foi sentida por dois entrevistados que são residentes em 

sítio com torres. E o efeito sombra não foi encontrado, mas foi retratado um novo elemento a 

poluição luminosa causada pelas luzes das torres em funcionamento. 

  

4.3 CATEGORIA 2 – SOCIAL 

 

4.3.1 Impacto Social 

 

Esta categoria do estudo relaciona-se aos impactos sociais como questões sobre a 

geração de empregos e melhoria da renda local, a estrutura básica da cidade e o índice de 

violência. No Quadro 14 que segue são apresentadas as informações retiradas das entrevistas 

feitas com os munícipes.  

 

Quadro 14 – Codificação da geração de emprego e renda nas comunidades de Lagoa 

Nova e Tenente Laurentino Cruz. 

Família 

de código 
Código Respostas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geração 

de 

emprego e 

renda 

1. Aumento de 

trabalho 

2. Colocando fio 

no chão 

3. Firma 

4. Seis meses 

5. Seguro 

desemprego 

6. Turismo 

7. Pedreiro 

8. Ajudante 

9. Operador de 

máquina 

10. Guia de 

turismo 

11. Arrancar 

E1: “Gerou-se... mulher, o emprego que eu sei que meus 

irmãos trabalhava era colocando fio, fio por debaixo do 

chão, meus irmãos trabalhava tudo na firma, antes era na 

agricultura só que depois que veio a firma da energia eólica 

aí eles passaram a trabalhar nessa área de fio que é enfiando, 

que é passando por debaixo do chão [...] a firma contrata por 

seis meses, aí depois de seis meses sai, dar o seguro 

desemprego aí depois tá nela na firma se volta a contratar ou 

não, quando ela não volta a contratar eles voltam a trabalhar 

na agricultura normal.” *Cód. 1 *Cód. 2 * Cód. 3 * Cód. 4 

*Cód. 5 

E2: “Gerou, gerou o turismo [...] tipo pra pedreiro, ajudante, 

teve operador de máquina, tem gente que já tá fazendo tipo, 

um guia de turismo num sabe? [...] é, já pra apresentar”. 

*Cód. 1 *Cód. 6 *Cód. 7 *Cód. 8 *Cód. 9 *Cód. 10 

E3: “Sim, por exemplo, eles quando estavam desmatando 
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raízes 

12. Pavimentação 

com brita 

13. Produção 

inviável 

14. Parque de 

visitação 

15. Comércio 

16. Hospedagem 

17. Alimentação 

18. Combustível 

19. Prefeitura 

20. Abuso sexual 

21. Instalação 

gerou trabalho 

22. Benefício em 

longo prazo 

23. Riquezas 

24. Vigilante 

25. Geração de 

emprego em 

Lagoa Nova 

26. Sem trabalho, 

pessoas de fora 

27. Arrendamento 

da terra 

28. Porcentagem 

sobre a torre 

[...] eles precisavam de pessoas pra tirar as raízes, que 

ficavam quando o trator passava [...] porque as estradas que 

tem da energia eólica aqui eles pavimentaram com brita, não 

é o solo, não é apenas o solo que eles tão pisando, eles 

colocaram brita fazendo as estradas e fica inviável essa terra 

também pra produção. Fica só mais um parque pra 

visitações, pra o manejo dos materiais que são necessários 

pra fazer manutenção, não vai ter mais serventia pra 

agricultura ou pra pecuária [...] aumentou o turismo, que por 

causa da visitação das torres mesmo antes do começo, 

quando eles começaram a montar as etapas das torres tinham 

muita gente que ia visitar; o comércio de certa forma foi 

muito bem beneficiado porque a as indústrias que vieram de 

fora, as pessoas que vieram de fora se hospedaram, tinham 

alimentação, tinham o combustível que eles compravam na 

comunidade, isso gerou uma renda maior para o município 

sem falar da prefeitura né? porque pra poder a ela funcionar 

no município elas tem que contribuir com certas coisas, por 

exemplo é, com campanhas, eles tem que fazer campanhas 

[...] muita gente de fora e aí tem o abuso sexual, a geração 

do abuso sexual na cidade, homens que vem de fora dá uma 

de solteiro, mas não são solteiros, as meninas cai na 

conversa, tem tudo isso é um, um fator... Eu acho muito 

positivo, geração e a tecnologia está aí pra evoluir, mas...”.  

*Cód. 1 *Cód. 3 *Cód.6 *Cód. 11 * Cód. 12 * Cód. 13 

*Cód. 14 *Cód.15 * Cód. 16 * Cód. 17 *Cód. 18 *Cód. 19 

*Cód. 20   

E4: “No inicio gerou, depois do processo da construção é, a 

gente percebe que não gerou, mas a gente nota que, 

pensando a longo prazo ela vai trazer emprego pra cidade, 

que vai gerar, eu creio que pra o município, já tem gerado 

impostos né? inicialmente a gente tem a informação que a 

prefeitura recebeu em torno de 600 mil reais das empresas 

que prestaram serviços na construção do parque eólico, e a 

gente percebe que é um benefício que vai trazer pra 

população ao longo prazo, riquezas [...]Emprego foi  parte 

de trabalhar de pedreiro, servente, a gente notou aqui 

vigilante, esse foi o mais que a gente percebeu.” *Cód.1 

*Cód. 7 *Cód. 8 *Cód. 19 *Cód. 21 *Cód. 22 *Cód. 23 

*Cód. 24 

E5: “Acho que tem mais pra Lagoa [...] essa parte aqui num 

tem não, mas pra Lagoa, de vigilante né? Só o que eu sei, 

acho que sei, mas nessas daqui não, mais pra Lagoa que 

mais gerou.” *Cód. 24 *Cód. 25 *Cód. 26 

E6: “Só tem mais empregado mais de fora [...] aqui em casa 

meu esposo era pra tá trabalhando num tem, num trabalha, 

tem os vigia daqui, mas são de Currais Novos, outros são de 

Cerra Corá, trabalha nessas estradas pra cima e pra baixo”. 

*Cód. 24  *Cód. 25 

E7: “Gerou muito emprego aqui, pra toda qualidade de 
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serviço, para ajeitar estrada, ajuntar bagaço de estrada 

quando eles tão fazendo, eu mesmo num trabalho nesse 

negócio não que eu não preciso né?! [...] tem muito emprego 

em Lagoa Nova, é aumentou muito.” *Cód. 1 *Cód. 7 *Cód. 

11 

E8: “Durante as instalações sim, é aumentou as hospedagens 

né? Com isso alguns fizeram mais pousadas e contrataram 

funcionários para trabalhar, e...as próprias instalações daí as 

empresas contratou funcionários daqui e mais de fora né? 

[...] dono de terra arrendando, muitos são os comentários, 

valores diferenciados, mas fala-se que é 10 mil por mês e 

quando começar a funcionar aí tem uma porcentagem 

também, ganha do arrendamento e quando começar a 

funcionar os caras vão ganhar por cada torre” *Cód. 1 *Cód. 

16 *Cód. 22 *Cód. 25 *Cód. 26 *Cód. 27 *Cód. 28 

E9: “Com certeza, aqui a cidade, ela só tinha uma pequena 

pousada com quatro ou cinco quartos, e agora tem um monte 

de pousadas na cidade. Com mais de quatro agora, o pessoal 

tá investindo bastante, com relação a restaurantes e tudo 

mais, eu acredito que dessa parte desenvolveu bastante [...] 

Com certeza, aqui a cidade, ela só tinha uma pequena 

pousada com quatro ou cinco quartos, e agora tem um monte 

de pousadas na cidade. Com mais de quatro agora, o pessoal 

tá investindo bastante, com relação a restaurantes e tudo 

mais, eu acredito que dessa parte desenvolveu bastante.” 

*Cód. 1 *Cód. 16 *Cód. 17 

E10: “Muitos empregos, direto e indiretamente na cidade, 

muitos estrangeiros também, eu como empresário, eu tinha 

um, era eu e minha mulher, hoje tenho 20 funcionários 

trabalhando. É por conta da eólica, que abri mais um 

empreendimento por conta das eólicas [...]Eu tinha um bar, 

se tornou-se uma churrascaria, já forneci refeições a 300 

pessoas da eólica, e direta e indiretamente já chegou a 400 

diária.[...] Tô com um parque aquático aqui na entrada da 

cidade de Lagoa Nova, uma churrascaria, uma pousada, 

como você tá vendo aí dois parques, é dois campinho de 

futebol, uma área de lazer completa né? É... foi através dos 

parques eólicos que a gente montou isso aí.” *Cód. 1 *Cód. 

6 *Cód. 15 *Cód. 17 *Cód.23 *Cód. 25 *Cód. 26 
Fonte: elaborado pela pesquisadora (2016). 

 

A geração de emprego e renda foi bem discutida pelos entrevistados, que tiveram 

muitas opiniões a respeito da temática. E1, E2, E3, E4, E7, E8, E9, E10 apontaram o aumento 

de trabalho (*Cód.1), em que na epóca da instalação gerou trabalho (*Cód.21) as pessoas 

conseguiram trabalhar em atividades como: colocando fios no chão (*Cód.2), pedreiro 

(*Cód.7), ajudante (*Cód.8), operador de máquina (*Cód.9), arrancando raízes (*Cód.11), 

pavimentação das estradas (*Cód.12), vigilante (*Cód.24). 
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Além da geração de emprego e renda, houve o aumento do comércio (*Cód.15) em 

números de restaurantes, alimentação (*Cód.17), hospedagem (*Cód.16), como a cidade de 

Tenente Laurentino Cruz que depois das torres ganhou dois hotéis. Com isso é comprovado o 

que disse Munday, Bristow e Cowell (2011), a chegada de um parque aumenta a prestação de 

outros serviços locais, sendo o caso também dito por E3 pela venda de combustível 

(*Cód.18). Outra atividade que surgiu informalmente foi o guia de turismo (*Cód.10) devido 

o aumento da visitação aos parques (*Cód.14), em que os residentes vêm como um aumento 

no turismo (*Cód. 6). 

Para os autores Leistritz e Coon (2009), as instalações de parques eólicos oferecem 

oportunidades de desenvolvimento econômico para as zonas rurais, mas em termos de postos 

de trabalhos permanentes o número ainda não é tão grande, por isso, foi percebido o aumento 

de trabalho e não de emprego.  E1 relata que seus irmãos foram contratados por seis meses 

(*Cód.4) na firma (*Cód.3) e depois saem e recebem seguro desemprego (*Cód.5); e que a 

empresa decide se renova o contrato ou não, em caso negativo, eles retonam para a 

agricultura. Também no caso das atividades encontradas citadas anteriormente, todos os 

entrevistados se referiam a contratos feitos com as empresas de maneira temporária. 

O relato de E6 é referente aos empregos para as pessoas de fora do município 

(*Cód.26). A informante relata: “[...] meu esposo era pra tá trabalhando num tem [...]”, 

referindo-se ao marido agricultor que acreditava ser ao menos contratado na época da 

instalação, e ainda frisa que até o vigia dos parques é de outra cidade vizinha. Sendo assim, o 

pensamento de Munday, Bristow e Cowell (2011) no qual empreiteiros locais são contratados 

para a construção, a operação e a manutenção dos parques não ocorre na prática na região da 

Serra de Santana. Confirmou-se ainda conforme informado por E6 e E8 e por E5, E8, E10 que 

os trabalhadores dos parques da Serra de Santana eram a maioria de Lagoa Nova (*Cód.25) e 

não dos municípios que possuem os parques, no caso, Tenente Laurentino Cruz e Bodó. 

Desse modo, segundo os ditos de E4 e E10, acredita-se que a riqueza (*Cód.23) 

chegará em longo prazo (*Cód.22), já passado a época de instalação e agora que começou a 

funcionar, a população ainda espera por resultados mais concretos em relação ao que 

pensavam sobre a chegada do parque. E3 e E4 citam os benefícios que as empresas donas dos 

parques eólicos deixaram nos cofres das prefeituras (*Cód.19) e estão esperando o retorno do 

município com serviços para a população. Os autores Sala e Castellani (2011) confirmam que 

os benefícios sociais para a comunidade local são por meio da valorização do ambiente e da 

criação de oportunidades de trabalho. 
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Dentre a criação de emprego e benefícios para a comunidade, foi percebidao uma 

desigualdade social e econômica entre os lucros para as empresas e os moradores. Também 

afirmam Warren e Birnie (2009), que foi citado por E3, a questão da produção inviável 

(*Cód.13) agrícola porque o solo das torres é pavimentado com brita. Outro problema social 

levantado por E3 foi o abuso sexual (*Cód.20), referindo-se a jovens terem sido enganadas 

pelos trabalhadores de fora da cidade. 

 A ENGEMEP – Serviços de Manutenção Industrial e de Equipamentos de Extração 

de Petróleo LTDA. (2010) relata sobre o aumento da produtividade da terra como 

oferecimento de fonte extra de receita para donos de terras rurais proveniente do 

arrendamento (*Cód.27).  O que de fato foi mencionado por E8, de que muitos eram os 

valores comentados, mas que eram falados 10 mil por mês pelo arrendamento da terra e uma 

porcentagem pelo funcionamento da torre (*Cód.28). 

De acordo com Jarzyna et al. (2014), para equilibrar os interesses financeiros e, assim, 

criar um maior potencial, os parques eólicos e a comunidade, teria que se desenvolvidas ações 

como: impulsionar a economia local contratando empresas do lugar para atividades básicas de 

construção, o que ocorreu em Lagoa Nova e não em toda região da Serra de Santana, mesmos 

os trabalhadores que iam para os parques de Tenente Laurentino Cruz era da cidade vizinha; 

comprar produtos locais das duas cidades; e contratar moradores da região para as operações e 

o trabalho de manutenção, o que não ocorreu vindo todos de fora da cidade ou até de outro 

país, os estrangeiros. Os autores ainda explicam sobre a questão de formar alguns residentes 

em guias turísticos, o que foi de fato realizado, mas informalmente e por iniciativa privada. 

No Quadro 15 é mencionado a infraestrutura dos municípios quanto a ter passado por 

melhorias depois da chegada dos parques eólicos. Segue no quadro as observações dos 

entrevistados. 

 

Quadro 15 – Codificação da infraestrutura dos municípios de Lagoa Nova e Tenente 

Laurentino Cruz. 

Família de 

código 
Código Respostas 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Regular  

2. Continua igual 

no município  

3. Admiração 

pelas torres 

4. Estrada de 

acesso aos 

parques é boa 

E1: “Mais ou menos, não é tão bom assim não [...] a cidade 

continuou do mesmo jeito, e o povo só admirando as torre [...] a 

estrada que dar acesso é boa, mas só que no momento eles 

fecham aí ninguém tá passando [...] é porque eles tão 

trabalhando aí eles fecham as porteiras”. *Cód1*Cód. 2 *Cód. 

3 *Cód. 4 *Cód. 5 

E2: “É... passou... estradas melhorou, as estradas enlanguesceu 

mais, porque era muito estreita e já asfaltaram um bocado [...] é 
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Infraestrutura 

do município  

5. Acesso ao 

parque é 

privado 

6. Asfalto 

7. Investimento 

somente no 

parque eólico 

8. Investimento 

feito pelos 

proprietários 

dos parques 

eólicos 

9. Poder público 

não investe 

10. Prefeituras 

sem preparo 

para receber 

investimento de 

grande porte 

11. Potencial na 

Serra de 

Santana 

12. Cidade mais 

alta do RN 

13. Riqueza em 

longo prazo 

14. Material de 

brita 

15. Poeira 

16. Problemas de 

saúde 

17. Protestos dos 

moradores 

18. Falta consenso 

entre empresas 

de parques para 

resolver 

problemas de 

moradores com 

estradas 

19. Moradores 

com estradas de 

acesso aos 

parques não 

conseguem 

mais coletar 

água 

20. Investimento 

dos 

empresários 

tipo, na frente das casas, o pessoal que as vez era barro, 

colocaram asfalto pra não fazer poeira”. *Cód. 4 *Cód. 6 

E3: “Não, a infraestrutura tá a mesma dos anos anteriores antes 

do parque, num teve muita evolução na estrutura não, aqui não 

[...] só na construção do parque, eles investiram somente no 

parque eólico, nos caminhos pra fazer as torres, nada na cidade 

não.” *Cód. 2 * Cód. 4 *Cód. 7 *Cód. 8 

E4: “De fato é...é...é..., se não fosse os parque eólico que 

fizessem a estrutura, se a gente fosse depender do poder 

público, de fato num teria chegado aqui na cidade, porque a 

gente nota que as prefeituras elas não se preparam pra receber 

um investimento de grande porte, só que o potencial que a 

gente tem na serra de Santana, Tenente é a cidade mais alta do 

Rio Grande do Norte, a informação que a gente vê dos técnicos, 

a empresa é que aqui é um dos melhores ventos do Rio Grande 

do Norte e isso faz com que a empresa mesmo sem a estrutura 

do município do estado, eles vem instalar porque eles são 

empresários e vê que de fato vai gerar muita riqueza pra eles, e 

também a gente tem notado que ao longo prazo vai gerar pra 

cidade [...] as estradas foi as empresas mesmas que fizeram [...] 

pra população a questão de estradas não teve melhoras né? e 

porque as estradas são até fechadas a que eles fizeram. A 

estrada que a gente trafega é as que tinha antes, [...] ” *Cód. 2 

*Cód.4 * Cód.5 *Cód. 7 *Cód. 8 *Cód. 9 * Cód. 10 *Cód. 11 

*Cód. 12 *Cód. 13 

E5: “A daqui? Não!” *Cód. 2  

E6: “Falta asfalto, se tá bom ou não? Tá regular [...] a estrada 

aqui é cheia de material de brita de minério, um material que 

vem da Mina Brejuí lá de Currais Novos, tá prejudicando os 

pulmões do povo, já morreram duas pessoas esses dias, 

problema no pulmão, da poeira das estradas [...] a gente faz 

protesto as estradas, tranca sabe? Mas aí fica jogando de uma 

empresa pra outra, a empresa dos parques [...] é muita poeira 

nas telhas, não capta água da chuva para beber, não é poeira 

boa, ela tá misturada com o minério, brita”. *Cód. 1 *Cód. 6 

*Cód. 14 *Cód. 15 *Cód. 16 *Cód. 17 *Cód. 18 *Cód. 19 

E7: “Não, continua do mesmo jeito, é a melhoria que teve foi 

que trouxe emprego para os jovens, precisa né? *Cód. 2  

E8: “Não, até o momento não, teve movimento dos 

empresários, investiram, empresários da cidade, mas em termos 

de prefeitura só fez, normal, aumentou o que é?! algumas ruas 

foi calçada [...] tá a mesma coisa [...] é propaganda tem muito, 

só que não vejo assim, alguma coisa que o município tenha 

investido depois que foi feita essa construção [...] quando vem 

um desenvolvimento é o que? Infraestrutura, saneamento 

básico, é melhorias em telefonias, iluminação, estradas... eu 

num vejo [...] depois que teve esses problemas de poeira, 

poluição sonora de carros e caminhões passando e causando 

problema de saúde aí teve reuniões [...]” *Cód. 2 *Cód. 9 

*Cód. 10 *Cód. 15 *Cód. 16 *Cód. 20 *Cód. 21 *Cód. 23 
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locais 

21. Pavimentação 

22. Pagamento de 

impostos a 

prefeituras 

23. Poluição 

sonora 

24. Sem 

investimento na 

educação, 

saúde e lazer 

25. Energia gerada 

não fica no 

município 

E9: “Não, praticamente tá do mesmo jeito, é, teve uns 

moradores que reivindicaram calçamento nas ruas que dá 

acesso aos parques eólicos, mas só isso, assim que eu vi. A 

pavimentação de algumas áreas que dá acesso ao parque, mas 

na cidade mesmo [...] Não, nada mudou. Tudo do mesmo jeito, 

tudo igual.” *Cód.2  *Cód. 6 *Cód. 7  *Cód. 17 *Cód. 21 

E10: “Zero! Nenhuma! Porque foi é...é o parque eólico, o 

pessoal deve até pode falar mas já deixou de recursos públicos, 

dentro dos cofre público do município em torno de 6 a 8 

milhões e nem, nada foi investido, nem na saúde, nem na 

educação, nem no lazer [...]Nem...até agora não, inclusive foi 

uma das empresas que eu sou fornecedor que me disse que 

tinha pagado 5 milhões de imposto a ela, que é a GNC, é uma 

empresa que veio da Bahia pagou 5 milhões, e a TSK, e outras 

e outras empresas não sei quanto é que tá pagando [...] não 

apareceu no portal da transparência, nem ninguém cobrou, é 

um dinheiro que pode jogar pra o ar [...] até a energia gerada 

aqui vai para a Bahia, você ver, três torres dessa daí dar para 

gerar energia pra Currais Novos e Lagoa Nova, só três...” 

*Cód. 2 *Cód.7 *Cód. 8 *Cód.9 *Cód. 10 *Cód.22 *Cód.24 

*Cód.25 
Fonte: elaborado pela pesquisadora (2016). 

 

A infraestrutura dos municípios, depois da chegada dos parques eólicos, foi 

caracterizada como sem mudança, ela continua igual (*Cód.2), no máximo algumas poucas 

ruas foram pavimentadas (*Cód.21), conforme dito por E1, E3, E4, E5, E7, E8, E9, E10, ou 

seja, não teve melhoria nos municípios da Serra de Santana, nem na zona rural e pouco menos 

na zona urbana. O que foi caracterizad como regular (*Cód.1) é o fato das estradas de acesso 

aos parques serem boas (*Cód.4), investimento feito pelos proprietários das empresas dos 

parques eólicos (*Cód.8), sendo assim, o acesso é privado (*Cód.5). A entrevistada E1 diz: “o 

povo só admirando as torres” (*Cód.3), referindo-se à falta de investimento do município 

(*Cód.9), e o realizado, como as estradas de asfalto (*Cód.6), é restrito somente ao parque 

eólico (*Cód.7) e ao seu acesso. 

A falta de preparo das prefeituras para receber um investimento de grande porte 

(*Cód.10) é explanada nas palavras de E4, E8, E10, que fazem indagações críticas quanto aos 

pagamentos de impostos recebidos das empresas donas dos parques (*Cód.22). A ENGEMEP 

– Serviços de Manutenção Industrial e de Equipamentos de Extração de Petróleo LTDA. 

(2010) coloca que são feitas melhorias para todos devido à arrecadação de impostos, os quais 

são destinados aos serviços públicos, como: saúde, educação e saneamento e segurança. 

Portanto, esses serviços devem ser melhorados e ampliados. Entretanto, em Lagoa Nova e 

Tenente Laurentino a realidade é diferente, conforme relatado por E10 ao afirmar que não há 
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investimento na educação, saúde e lazer (*Cód.24); o E8 complementa dizendo que não “vê” 

investimento nenhum em saneamento básico; E10 cita que as empresas fizeram mais de 5 

milhões de pagamento a prefeitura de Lagoa Nova; e outro entrevistado diz que em um mês 

ter entrado mais de 600 mil na de Tenente Laurentino Cruz. Wolsink (2010) acrescenta que os 

governos que conscientizam suas comunidades locais têm maior sucesso na instalação dos 

parques, mas ainda falta muito conhecimento a ser promulgado por parte dos governos aos 

munícipes. 

A implantação de instalações de parques eólicos gera conflitos que surgem devido a 

aceitação social dos investimentos em infraestrutura (WOLSINK, 2010). Problemática bem 

exposta neste ponto da entrevista já que a poeira (*Cód.15) provocada pelo material de brita 

(*Cód.14) colocado nas estradas dos parques e as de acesso a eles tem causado problemas 

com residentes da zona rural, como o aumento da poluição sonora (*Cód.23) com o número 

maior de trânsito. Os entrevistados relatam ainda problemas de saúde (*Cód.16), E6 cita 

mortes ocorridas por pessoas com problemas respiratórios ocasionados depois dos parques, 

não conseguem também coletar a água da chuva (*Cód.19) devido as telhas das casas estarem 

cheias de poeira de brita, material da Mina Brejuí localizada na cidade vizinha. Com isso, já 

foram feitos vários protestos pelos moradores (*Cód.17) trancando estradas e colocando 

pneus para mostrar insatisfação, mas a falta de consenso das empresas para resolver esses 

problemas de moradores (*Cód.18) não ajuda no processo, e fica só nas confusões, o que 

dificulta a aceitação local de decisões para a construção de novas instalações (WOLSINK, 

2010). 

 Conforme Müller et al. (2013), a integração do público cria um efeito grande nas 

comunidades, o que é bem importante de ser trabalhado nos municípios, pois como diz E4 o 

potencial da Serra de Santana (*Cód.11)  é grande para vento e geração da energia eólica, por 

ser uma cidade tão alta (*Cód.12) poderá gerar riqueza em longo prazo (*Cód.13). O que foi 

relatado é que o investimento em infraestrutura não ocorreu para o município, mas 

empresários locais (*Cód.20) investiram em restaurantes e hotéis que de toda forma aumentou 

as taxas de negócios locais e/ou impostos, de acordo com Munday, Bristow e Cowell (2011). 

A economia então fica mais movimentada pela arrecadação e pelos novos investimentos que 

são gerados no município (ENGEMEP – Serviços de Manutenção Industrial e de 

Equipamentos de Extração de Petróleo LTDA., 2010).  

O último ponto dito por E10 foi que a energia gerada não fica no município (*Cód.25), 

está indo para a Bahia, e o mesmo faz um comparativo que se tivesse ficando, somente três 

aerogeradores abasteceria Lagoa Nova e Currais Novos, esta é uma situação que não condiz 
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com a realidade. Se caso fosse feito, segundo Munday, Bristow e Cowell (2011), os residentes 

teriam uma eletricidade mais barata, já que eles estão pagando a mesma coisa e junto ao 

aumento recente que teve em ordem nacional. Dizer, então, que a infraestrutura permanece 

como um benefício duradouro para a região seria positivo se ocorresse, até o momento, 

passado mais de dois anos, nada foi feito. 

Outra situação investigada sobre impactos sociais foi o índice de violência, 

questionando se ele teria aumentado ou diminuído com a chegada do parque eólico. O Quadro 

16 a seguir explica nos códigos as informações repassadas por cada entrevistado. 

 

Quadro 16 – Codificação do índice de violência nos municípios de Lagoa Nova e 

Tenente Laurentino Cruz. 

Família 

de código 
Código Respostas 

 

 

 

 

 

 

Índice de 

violência 

1. Continua como 

antes 

2. Sem diferença 

3. Aumentou 

4. Sem 

conhecimento 

quanto à 

influência dos 

empreendimentos 

eólicos na 

violência 

5. Uso de drogas 

6. Abuso sexual 

7. Prostituição 

8. Roubo 

9. Número crescente 

de pessoas 

desconhecidas 

10. Bandidagem 

aumentando por 

outros fatores 

11. Arrombamento 

12. Assalto 

13. Furto 

E1: “Eu não vi diferença nisso não, Karla, pra mim continua 

a mesma coisa”. *Cód. 1 *Cód. 2 

E2: “Teve não, teve mudança não”. *Cód. 1 *Cód. 2 

E3: “Olha eu não sei se a violência ela foi influenciada pela 

energia eólica, pelo desenvolvimento da energia eólica aqui 

no município, mas a violência sim aumentou, o uso de 

drogas aumentou, principalmente eu como trabalho na 

educação vejo muito a questão dos adolescentes nas escolas 

usando [...] eu não sei se a energia eólica em si influencia, 

influenciou nesse caso, porque a gente sabe que a droga 

pode, tem vários meios de se entrar numa comunidade, eu 

não sei, eu acho que não, acho que não foi influenciado pela 

energia eólica não [...] aumentou a prostituição, muitas se 

iludiram[...] quando todo mundo começa a comentar aquilo 

vai fragilizar aquela família, vai fragilizar a criança, muitos 

não denunciam até com medo do que as pessoas vão 

comentar e falar e aqui é muito mantido no sigilo, mas 

aconteceu já uns três, três casos de abuso sexual[...] É muito 

sigiloso.”*Cód.3 *Cód.5 *Cód. 6 *Cód. 7 *Cód. 10 

E4: “Aqui em Tenente o que eu posso dizer é que se 

manteve, realmente o índice de violência é muito baixo da 

gente, o que traz ainda violência para os pequenos 

municípios é a droga, mas o parque eólico não, a gente não 

percebeu que piorou até porque a gente participou de 

reuniões aqui na cidade com a empresa e com o pessoal da 

cidade, representação de igrejas, e comércio e prefeitura a 

gente realmente percebe, a gente percebe que não teve 

aumento. Dessa área que você perguntou.” *Cód. 1 *Cód. 2 

*Cód. 5 

E5: “Não [...] teve violência não!” *Cód. 1 *Cód. 2 

E6: “Ficou diferente assim, porque já teve assalto aqui nas 
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estrada, teve roubo, tudo, mas a gente num conhece essas 

pessoas são tudo de fora aí a gente acha que é através disso 

mesmo muita gente desconhecida que a gente não conhecia 

passa aí toda hora.” *Cód. 3 *Cód. 8 *Cód. 9 

E7: “Nam, aí é o seguinte, tá aumentando é em todo canto 

né? Né só, né, né por conta dela que vem o pessoal pra cá 

não, tá aumentando tudo né, é que a bandidagem tá 

aumentando devagarinho.” *Cód.4  *Cód. 10 

E8: “Aumentou! [...] em termos de arrombamentos na 

cidade...mas na cidade, mas na zona rural já tá começando, 

tem um monte de sítios aí que foi arrombado [...] aumentou 

prostituição, dezesseis, dezessete, quinze anos de idade, 

interligado ao parque eólico” *Cód. 3 *Cód. 7 *Cód. 11 

E9: “Eu acho que o índice de violência tá aumentando no 

estado todo, e...e talvez até no país inteiro num é?! 

Aumentou, agora eu não sei se dizer se devido ao parque 

eólico, mas que aumentou, aumentou. Tá tendo assalto agora 

que antes não tinha, tá tendo roubo, furto, um monte de 

coisa aqui na cidade, mas eu acredito que não seja pela 

questão da eólica não. Acho que é as drogas que tá junto, 

praticamente em todo o território nacional e isso tem 

agravado mais essa situação aí nos assaltos, nas drogas [...] 

A prostituição aumentou com força (risos), Lagoa Nova é 

uma cidade conhecida com relação a prostituição porque, já 

se falava nisso bem antes da energia eólica mas com essa 

chegada desse pessoal de fora aumentou muito, muito 

mesmo.” *Cód. 4 *Cód. 5 *Cód. 7 *Cód. 8 *Cód. 10 *Cód. 

12 *Cód. 13 

E10: “Muita droga veio alguns [...] aumentou [...] Não, o 

que houve foi só a prostituição, muita, [...] os gringos 

gostam mais é de boyzinho (risos), parava direto menino 

novinho aqui, aluguei muito quarto para eles [...] e a droga, 

que alguns caminhoneiros que vem de fora e gosta do pó, 

gosta do crack, e os próprios montadores das torres, eles são 

muitos viciados aí a nossa cidade ficou a ver navios com 

isso aí” *Cód.3 *Cód.5 *Cód.7 
Fonte: elaborado pela pesquisadora (2016). 

 

O aspecto social no tocante ao índice de violência nos municípios dividiu opiniões, 

E1, E2, E4, E5 disseram ter continuado como antes (*Cód.1) que não viram diferença 

(*Cód.2), mas E3, E6, E8, E10 afirmaram ter aumentado (*Cód.3) e E7, E9 disseram não 

terem conhecimento quanto à influência dos empreendimentos eólicos na violência (*Cód.4). 

Os entrevistados que relataram o aumento da violência, dizem ter sido no consumo de 

drogas (*Cód.5) como aponta E10: “[...] caminhoneiros que vem de fora e gosta do pó, gosta 

do crack, e os próprios montadores das torres, eles são muitos viciados aí a nossa cidade ficou 

a ver navios com isso aí, relativo também a omissão do poder público; também abuso sexual” 
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(*Cód.6) citado por E3 e prostituição (*Cód.7) citado por E3, E8, E9, E10 como aumento 

significativo na região; roubo (*Cód.8) explicado por E6 os roubos no sítio pelas estradas 

novas que abriram; arrombamento (*Cód.11), muitas pessoas desconhecidas passando nas 

estradas (*Cód.9); assalto (*Cód.12) e furto (*Cód.13). 

Os entrevistados que não associaram o índice alto de violência à chegada dos parques 

eólicos, é pelo fato dito por E7 que a bandidagem está aumentando por outros fatores 

(*Cód.10), já que em muitos lugares do país esse índice tem aumentado. 

 

4.3.2 Impacto Científico 

 

O impacto científico teve como objetivo compreender qual o incentivo de cursos na 

área de energia eólica foi oferecido aos moradores locais, como também cursos relacionados 

ao crescimento do turismo e de novos negócios. No Quadro 17 seguinte seguem as 

informações: 

 

Quadro 17 – Codificação da qualificação profissional ofertada pelos municípios de 

Lagoa Nova e Tenente Laurentino Cruz. 

Família de 

código 
Código Respostas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualificação 

profissional 

1. Empresa de 

energia eólica 

oferece cursos 

2. Município não 

oferece 

qualificação 

nem incentivo 

3. Sem 

conhecimento 

4. Mão de obra 

de fora do 

município 

5. Ofertado em 

outro 

município   

6. Investimento 

particular da 

pessoa 

7. Trabalho 

braçal 

8. Recurso 

recebido 

reinvestido na 

E1: “Agora me explique melhor, qualificação? [...] mulher aqui 

em Tenente não, mas lá em Lagoa Nova deram pra os meus 

irmãos, foi a empresa.” *Cód. 1 *Cód. 2 

E2: “Não, tem não! Esse pessoal fica só passeando sabe? 

divulgando as torres, tá mostrando tirando foto [...] município 

não investe não.” *Cód. 2 

E3: “Não, não tem não! Do município não, aqui no município 

tem sim uma secretaria de turismo, mas que eu saiba que teve 

algum processo de capacitação eu não tô sabendo não.” *Cód. 2 

*Cód. 3 

E4: “Pra os moradores em qual sentido? [...] Não, a gente não 

percebe, a prefeitura de fato ela deveria ter feito [...] mas a 

gente não viu isso não, até que eu saiba eu não tenho 

informação que a prefeitura trouxe o Senai ou algum órgão pra 

que preparasse a população [...] essas vagas que a empresa vem, 

a gente notou que vem muita gente de fora, que é, o que faltou 

de fato é qualificação profissional na nossa cidade.” *Cód. 2 

*Cód. 3 *Cód. 4 

E5: “Não, teve um curso que eu saiba em Natal, os que se 

empregaram em Lagoa aí fizeram em Natal...Natal e Currais 

Novos, também teve, no sábado [...] foi pela empresa” *Cód. 1 

*Cód. 2 *Cód. 5  

E6: “Não! Tudo de fora”. *Cód. 2 *Cód. 4 
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comunidade E7: “Num sei, num tô sabendo né?!” *Cód. 3 

E8: “Não! Não, as qualificação que veio é dos funcionários das 

empresas aí que tão trabalhando” *Cód. 2 *Cód. 4 

E9: “Eu acho que não, num sei, num sei te responder, porque 

pelo que eu saiba...não”. *Cód. 3 

E10: “Nenhuma, inclusive eu fui vereador da cidade, hoje eu 

sou empresário, eu cobrei do prefeito isso aí, porque é o 

seguinte... a mão de obra que vem de fora, mas o poder público 

não incentivou nenhum curso de montador, de profissional 

nenhum pra jogar esse pessoal, é...é, pra poder cobrar das 

empresas que vem de fora, o que a gente tem aqui é o trabalho 

braçal, algum morador do município que quis fazer um curso foi 

particular, se o poder público quisesse é investir nisso aí, sabia 

que vinha aqui pro nosso município, ia tá vindo é o início só, é 

com esse recurso que tá entrando, dá curso pro pessoal, 

nenhuma empresa traria ninguém de fora porque 95% dos 

funcionários vem de fora.” *Cód.2 *Cód.4 *Cód.6 *Cód.7 

*Cód. 8 
Fonte: elaborado pela pesquisadora (2016). 

  

 A qualificação profissional foi introduzida na pesquisa a fim de compreender o 

impacto científico sobre o tema energia eólica nas comunidades. Os autores Warren e Birnie 

(2009) relatam que essas são questões que afetam em quase todos os aspectos da atividade 

humana como a científica. 

 Os entrevistados E1, E2, E3, E4, E5, E6, E8, E10 mencionam que o município não 

ofereceu nenhuma qualificação e nenhum incentivo (*Cód.2) aos moradores, e que quem 

ofereceu foram às empresas de energia eólica (*Cód.1), como diz E1. Mas alguns 

entrevistados não têm nenhum conhecimento (*Cód.3) do assunto,  então não sabem como foi 

ou como está sendo o processo de qualificação, infelizmente é mais um cidadão que não tem 

informações sobre cursos e oportunidades de trabalho. 

 Foi exclamado por E10 o fato de que os trabalhos ofertados foram mais braçais 

(*Cód.7) e que a mão de obra qualificada vinha de fora do município (*Cód.4), sendo dito por 

E4, E6, E8, E10. E que os cursos foram ofertados em outros locais (*Cód.5), o que 

necessitaria de investimento particular (*Cód.6) e deslocamento para outra cidade. 

 Nos estudos de Müller et al. (2013), a escola é apresentada como um lugar especial de 

encontro social, porque as pessoas passam por elas em todas as esferas da vida, e, por outro 

lado, as escolas são capazes de implementarem uma ação conjunta. Por isso, em outros países 

como nos EUA, a conscientização sobre energias renováveis, energia eólica é uma constante, 

além de que cursos e treinamentos são ofertados para oportunizar conhecimento e, 

consequentemente, mais atividade econômica. 
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 O recurso recebido pelo município deveria, então, ser reinvestido (*Cód.8) na 

comunidade gerando conhecimento. Quanto aos impostos territoriais, ou pagamentos anuais, 

de um projeto de energia eólica, os impactos políticos e econômico são significantes na 

comunidade, os mesmos são usados em escolas, afirma a ENGEMEP – Serviços de 

Manutenção Industrial e de Equipamentos de Extração de Petróleo LTDA. (2010). Esta seria a 

melhor maneira do poder público trazer efeitos positivos em longo prazo e reduzir de forma 

significativa os erros de instalação e minimizar os impactos sobre as pessoas e o meio 

ambiente, que é tão importante do ponto de vista do desenvolvimento sustentável, conforme 

explanam Jarzyna et al. (2014). 

 

 

4.3.3 Impacto Político 

 

Quanto ao impacto político, neste trabalho foram pesquisadas as relações da política 

local como no caso de apoio dos vereadores e os aspectos sobre o fortalecimento do poder 

público com a intenção de promover ações para o povo. O Quadro 18 que segue expõe as 

ideias do povo: 

 

Quadro 18 – Codificação sobre o apoio dos vereadores ofertada pelos municípios de 

Lagoa Nova e Tenente Laurentino Cruz. 

Família de 

código 
Código Respostas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoio dos 

vereadores 

1. Sem 

conhecimento 

2. Acredita no apoio 

3. Afirma sobre o 

apoio de todos os 

vereadores 

4. Geração de renda  

5. Desenvolvimento 

local 

6. Crítica ao 

legislativo 

7. Falta participação 

ativa do 

legislativo 

8. Falta fiscalização 

dos recursos 

9. ISS 

10. Sem 

participação da 

E1: “Eu creio que deve ter sido.” *Cód. 1 *Cód. 2 *Cód. 10 

E2: “Não, não tenho.” *Cód. 1 *Cód. 10 

E3: “Sim, foi, porque de certa forma gera uma renda para o 

município, o município tá tão pequeno precisa ser 

desenvolvido e cabe a eles” *Cód. 3 *Cód. 4 *Cód. 5 

E4: “É, eu faço uma crítica até o legislativo, percebo que o 

legislativo, ele ultimamente era pra mais participar da parte 

de...de...de, da instalação dessa autorização, mas acima, 

principalmente da fiscalização dos recursos que entraram no 

município, que foi oriundo do ISS né? Que é o serviço 

daaa..., [... e a gente percebeu que entrou muito dinheiro, a 

gente não, não viu algo concreto que foi investido desse 

dinheiro que entrou dos parque eólico para...reinvestido” 

*Cód. 6 *Cód. 7 *Cód. 8 *Cód. 9 

E5: “Nem me pergunte [...] sei não.” *Cód. 1 *Cód. 10 

E6: “Eu não sei dizer sobre isso aí não.” *Cód. 1 *Cód. 10 

E7: “[...] num sei, ôô...num pergunte, dizer que sei porque 

num sei né?! Eu num participo de associação, quer dizer de 

reunião de nada.” *Cód. 1 *Cód. 10 
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população 

11. Depois das 

instalações 

alguns vereadores 

se manifestam 

contra  

E8: “Não tenho certeza se foram todos, mas eu acho que boa 

parte.” *Cód. 2 *Cód. 10 

E9: “Como cidadão a gente é...é não participa muito dessa 

parte aí do legislativo, eu não sei, eu não sei lhe responder 

essa pergunta, eu não participo das sessões, essas coisas, eu 

não sei dizer, de jeito nenhum, a gente deveria ser mais 

participativo, mas infelizmente a gente não é.” *Cód.1 *Cód. 

10 

E10: “Não, que eu saiba não vi nenhum comentário deles é 

sobre isso aí né, depois que tá causando alguma coisa na  

zona rural como é a causa das estradas ééé que tão fazendo 

poeira pra comunidade, é alguns tão se manifestando já 

contra.” *Cód.2 *Cód.11 
Fonte: elaborado pela pesquisadora (2016). 

 

O apoio do legislativo em um município é importante para a legitimação das leis, são 

eles os representantes do povo na câmara, mas isso não quer dizer que o povo tenha que se 

omitir perante as ações dos políticos. Neste sentido foi questionado: será que os vereadores 

foram todos a favor da instalação das torres? E1, E2, E5, E6, E7, E9 disseram não ter 

conhecimento (*Cód.1), o que chega a mais um código - a questão da falta de participação da 

população nas ações conjuntas do poder público (*Cód.10), o próprio E9 diz não participar 

das sessões da câmara e tem plena consciência de que como cidadão não participa. 

Um número baixo de entrevistados acreditaram no apoio total dos vereadores 

(*Cód.2),apenas o E3 afirma o apoio de todos os vereadores locais (*Cód.3), já que na sua 

concepção porque eles seriam contra se geraria emprego e renda (*Cód.4) e desenvolvimento 

local (*Cód.5) para uma cidade tão pequena como Tenente Laurentino Cruz. Em suas 

palavras, o E4 aproveita e faz uma crítica ao legislativo (*Cód.6) de que também faltaria uma 

participação ativa do legislativo (*Cód.7) referente à fiscalização dos recursos (*Cód.8) 

oriundos do ISS (*Cód.9). No entanto, Warren e Birnie (2009) relatam que esses são aspectos 

que estão relacionados a atividade humana e a vida política, sendo, portanto, papel de todos o 

processo de fiscalização e cobrança. 

É ainda revelado por E10 que, depois das instalações, alguns vereadores se 

manifestaram contra (*Cód.11) os parques eólicos pelo motivo dos problemas das estradas e 

da poeira na zona rural, isso é recente e não tem lembrança de antes ter tido falta de apoio. 

Ainda sobre o impacto político, no Quadro 19 que segue é apresentado os pontos relatados 

sobre o apoio político pelas esferas estadual e federal aos dois municípios depois da chegada 

do parque eólico. 
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Quadro 19 – Codificação sobre o apoio político aos municípios de Lagoa Nova e 

Tenente Laurentino Cruz. 

Família de 

código 
Código Respostas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoio 

político pelas 

esferas 

estadual e 

federal 

1. Sem 

conhecimento 

2. Falta participação 

da população na 

política 

3. Município faz 

indicação para 

emprego 

4.  Renda esperada 

pelo município 

não atingida 

5. Sem apoio  

6. Apoio político 

7. Empresas não 

beneficiam a 

população  

8. População 

revoltada pela 

falta de apoio das 

empresas e do 

município 

E1: “Karla, sabe que eu não sei, em relação a isso, a política, 

essas coisas.” *Cód. 1 *Cód. 2  

E2: “Conseguiu, gerando emprego né? Pra o município [...] 

porque o prefeito, às vezes indica sabe? Teve funcionário, aí 

gera emprego pra o município, que o prefeito as vez através 

disso ajuda né?” *Cód. 3 *Cód. 6 

E3: “Em relação aos parques eu não, eu num, não sei relatar 

se influenciou as rendas que eles procuraram, mas foi um 

ano bem difícil, o ano passado foi bem difícil pra manter 

salário do funcionário em dia, eu acho que eles tiveram sim 

apoio, mas eu não sei dizer se teve ligações com a energia 

eólica.” *Cód. 1 *Cód. 2 *Cód. 4 

E4: “Não... não” *Cód. 5 

E5: “Não né? Eu num entendo essa gestão daqui, nada, me 

pergunte não...” *Cód. 1 *Cód. 2 

E6: “Eu acho que sim né? Porque eles receberam muito 

apoio assim, muito, eu acho que sim.” *Cód. 1 *Cód. 2 

*Cód. 6 

E7: “Ah, eu num vou dizer que eu num sei dessas coisas né? 

(risos). Agora que uma coisa que eu notei nessas empresas 

aí, elas num tão ligando de fazer benefício nenhum aqui [...] 

Houve ali uma guerra e uma briga grande que nós tivemos 

que por conta dessa empresa sabe? Eles colocaram assim, 

material atoa né? [...] aí botaram na estrada rapaz era um 

poeiro que fazia medo, aí botando esse pó de pedra em cima. 

É, que esse aí que é perigoso num sabe, aí nos num 

aceitemos. Botemos pra frente, até a polícia veio lá e queria 

prender nós e tudo [...] aí fizeram o asfalto, num fizeram 

como que era pra fazer [...] aí ficou um estreitinha num 

sabe?.” *Cód. 1 *Cód. 2 *Cód. 7 *Cód. 8 

E8: “Não sei informar essa questão.” *Cód. 1 *Cód. 2 

E9: “Num tenho conhecimento. Não, eu não sei, acredito que 

não, senão teria sido divulgado já, e eu saberia, como micro 

empresário que eu sou, eu poderia até ter pego alguma coisa, 

com relação a esse investimento, mas eu acho que não.” 

*Cód. 1 *Cód. 2 *Cód. 5 

E10: “Não se comenta na cidade isso aí.” *Cód.1 *Cód.2 
Fonte: elaborado pela pesquisadora (2016). 

 

O apoio à energia eólica está relacionado a experiências baseadas em mudança 

econômica, ao apoio político e a distribuição de benefícios econômicos (BRANNSTROM; 

JEPSON; PERSONS, 2011). Nesse contexto, faz-se interessante compreender o apoio político 
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que a gestão municipal teve das outras esferas do governo neste período de instalação dos 

parques na Serra de Santana. 

Também foi questionado aos entrevistados se a gestão municipal conseguiu apoio 

político depois das chegadas dos parques eólicos, isso com a intenção de analisar possíveis 

oportunidades de geração de emprego, novos negócios nos municípios, por exemplo. No 

entanto, E1, E3, E5, E6, E7, E8, E9, E10 explicam que não tem conhecimento sobre o assunto 

(*Cód.1), pois não participam da política (*Cód.2), ou seja, não acompanham as ações e as 

atividades realizadas pela gestão municipal, estadual, ou federal. 

Como foi dito anteriormente, não houve mudança na infraestrutura do município, E4 e 

E9 disseram que o município não recebeu nenhum apoio (*Cód.5), já E2 acredita no apoio 

político (*Cód.6) pelo fato do município fazer indicação para emprego (*Cód.3) e E3 indaga 

sobre a renda paga ao município não ter sido como era esperado (*Cód.4).  Todavia, é 

relatado por E7 situações de desentendimento entre empresas da energia eólica, município e 

residentes, o mesmo diz que as empresas da energia eólica não beneficiam a população 

(*Cód.7) e que a população tem estado revoltada pela falta de apoio das empresas e do 

município (*Cód.8). Jarzyna et al. (2014) refletem sobre o nível de apoio do poder público, 

complementando que o processo de tomada de decisão para construir um parque eólico 

depende de três grupos sociais que estão formalmente envolvidos: população local, governo 

local e investidores, por isso tamanha a importância do apoio político no município junto ao 

povo e vice-versa.  

 

4.3.4 Impacto Turístico 

 

Dentre os impactos sociais surgiram questionamentos sobre o aspecto turístico e o 

desenvolvimento do lazer local em termos culturais, artesanato/culinária e, festividades em 

geral. O Quadro 20 a seguir expõe sobre o turismo local nos municípios em estudo. 

 

Quadro 20 – Codificação sobre o turismo nos municípios de Lagoa Nova e Tenente 

Laurentino Cruz. 

Família de 

código 
Código Respostas 

 

 

 

 

 

 

1. Desenvolvimento 

2. Aumento no 

número de turistas 

3. Novidade 

4. Número razoável 

de turistas 

E1: “Se desenvolveu [...] eu acho que aumentou mais um 

pouco, os turistas [...] porque assim depois da torre, o povo 

fala muito, fulano vamo lá olhar as torres, fulano já tá 

rodando, tipo assim, como ela começou a rodar faz poucos 

tempo é muita novidade, aí o povo vai muito as pessoas, vem 

gente de Florânia, vem gente de Jucurutu aonde não tem.” 
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Turismo 

5. Geração de renda 

6. Clima serrano 

7. Aumento no 

número de hotéis 

8. Aumento do 

turismo 

9. Visitas aos 

mirantes 

10. Visitas aos 

parques eólicos 

11. Falta 

investimento 

12. Sem geração e 

renda 

13. Município sem 

estrutura 

14. Pessoas se 

acostumaram  

15. Venda de terras 

16. Condomínios 

17. Aumento do 

roubos 

*Cód. 1 *Cód. 2 *Cód. 3 *Cód. 10 

E2: “Desenvolveu [...] número razoável de turistas [...] Tipo 

restaurante gerou... como é que se diz? Renda né? vem o 

turismo de fora de outra cidade, Natal, Recife, tirar foto, o 

clima aqui é bom...[...] tem dois hotel [...] depois, colocaram 

eles souberam que vinham né? que é a eólica, aí começaram 

a construir, foi mesmo no tempo que chegou [...]” *Cód. 1 

*Cód. 4 *Cód. 5 *Cód. 6 *Cód. 7 *Cód. 10 

E3: “Aumentou, a gente vê bem mais pessoas de fora 

olhando aqui os mirantes, vendo, visitando o parque, até 

mesmo por causa do clima que é muito agradável aqui o 

clima da serra.” *Cód. 2 *Cód. 6 *Cód. 8 *Cód. 9 *Cód. 10 

E4: “É, a gente percebeu que, pessoas vieram visitar, mas 

que turismo aquele que trás riquezas, a gente não viu, até 

porque o nosso município não tem uma estrutura pra que 

esse turista venha olhar e venha também gastar o seu 

dinheiro aqui, que dizer hotéis, é pousadas boas e 

restaurante, falta, a gente vê que falta nessa área 

investimentos.” *Cód. 2 *Cód.10 *Cód.11 *Cód.12 *Cód. 13 

E5: “No começo, mas depois as pessoas se acostumaram [...] 

era muita gente vindo, mas depois...” *Cód. 2 *Cód. 10 

*Cód. 14 

E6: “Não, eu num acho que não [...] só vinha muito no inicio 

quando estava montando.” *Cód. 2 *Cód. 10 *Cód. 14 

E7: “Aumentou, aumentou bastante, em Lagoa.”*Cód. 2 

*Cód. 8 

E8: “Aumentou, aumentou, inclusive pessoas compraram 

terras aí, muita gente de fora comprou terras, empresariais 

né? Condomínios....” *Cód. 2 *Cód. 8 *Cód. 15 *Cód. 16 

E9: “Eu acho que sim, no final de semana a gente vê muito 

carro de fora, o pessoal aí visitando e tal, coisa que não tinha, 

e até porque num tinha atrativo nenhum aqui né, só os 

cajueiro, e agora tem esse parque eólico tem a pousada muito 

boa aqui, o chalé dos cajueiros, tem incentivado bastante 

essa vinda, do pessoal de fora pra cá, inclusive da capital. 

*Cód. 1 *Cód. 2 *Cód. 3 *Cód. 5 *Cód. 7 *Cód. 8 *Cód. 10 

E10: “Aumentou sim, pra ver as torres, vem muita gente vê 

as torres, os familiares dos montadores das torres também 

vem ao município. É, e com isso também vem os ladrões 

também atrás dos engenheiros, de quem tá ganhando 

dinheiro também..” *Cód.2 *Cód.8 *Cód.10 *Cód.17 
Fonte: elaborado pela pesquisadora (2016). 

 

A instalação do turismo em comunidades de parques eólicos é apresentada por 

Munday, Bristow e Cowell (2011). Os entrevistados questionados sobre o desenvolvimento 

do turismo, como foi dito por E1 e E2, teve desenvolvimento (*Cód.1), eles esclarecem que 

desenvolveu mais um pouco devido o aumento no número de turistas na região para ver as 
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torres (*Cód. 2) por ser uma novidade (*Cód.3), isso é percebido por quase todos os 

entrevistados, no entanto, a quem veja como um número razoável (*Cód.4).  

 O turismo foi caracterizado também por ter tido um aumento (*Cód.8). Segundo o 

relato dos entrevistados, isso se deu pelo fato do aumento no número de hotéis local (*Cod.7) 

como o caso de Tenente Laurentino Cruz que ganhou mais pousadas, gerando renda (*Cód.5) 

com visitantes na cidade para olhar os mirantes (*Cód.9) e o parques eólicos (*Cód.10), 

quantidade de pessoas a mais nos finais de semana na região como relatado por E9; 

construção de condomínios (*Cód.16) que antes das torres não tinham e ainda ajuda do clima 

serrano (*Cód.6). 

 Por outro lado, há também quem diga que para a maioria dos turistas os parques 

eólicos não são um fator relevante em sua decisão, segundo Warren e Birnie (2009). Por isso, 

é importante à atuação do setor público visto que nos relatos de E4 falta investimento 

(*Cód.11) e o município tem se mostrado sem estrutura (*Cód.13) para receber os turistas que 

com o tempo vão aos parques para ver muito mais do que as torres; conforme E5 e E6, as 

pessoas já se acostumaram (*Cód.14) e estariam precisando de muito mais atrativos para fazer 

voltar; E4 ainda diz que foi feito um “turismo sem riquezas”, o qual não gerou renda 

(*Cód.12) local na visão dele na época da instalação. 

 Para o desenvolvimento do turismo em um município, este tem que estabelecer um 

plano de turismo junto as suas secretarias e, para isso, deve saber que o prazo de instalação 

das unidades geradoras é curto, entre 12 e 24 meses - Confederação Nacional da Indústria 

(2009), além de que o município deve se antecipar a esse período. 

O quadro 21 seguinte esquematiza a codificação sobre o artesanato local e sua 

culinária, uma compreensão do que aconteceu neste impacto turístico logo após a chegada dos 

parques eólicos na Serra de Santana.  

 

Quadro 21 – Codificação sobre o artesanato e culinária nos municípios de Lagoa Nova 

e Tenente Laurentino Cruz. 

Família de 

código 
Código Respostas 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Desconhecimento 

sobre o artesanato 

2. Aumento no 

número de 

restaurantes 

3. Aumento de 

churrascaria  

4. Falta 

E1: “Mulher, sobre o artesanato não sei Karla [...]Mulher 

teve, a culinária teve, teve dois restaurantes que vem muito 

funcionário da empresa, trabalhador dos que  vieram aqui pra 

Tenente, é dois restaurantes que eles ficam, só tem dois 

mesmo.” *Cód. 1 *Cód. 2  

E2: “Teve crescimento... restaurantes só.” *Cód. 1 *Cód. 2 

E3: “A culinária sim, porque o município ele só tinha um 

restaurante, agora ele tem mais de um, tem churrascarias... Já 
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Artesanato e 

culinária 

investimento no 

artesanato local 

5. Economia 

voltada a 

agricultura/pecuá

ria 

6. Sítio 

arqueológico  

7. Desconhecimento 

de informações 

8. Investimento na 

cidade e não na 

zona rural 

9. Falta qualificação 

profissional 

o artesanato as pessoas não dão muito ênfase ao artesanato 

aqui no município, e só tratam mesmo da agricultura, da 

pecuária, eles não se envolvem muito com artesanato não. 

Aconteceu...posso dar um relato?[...] Aconteceu que quando 

foram construir as torres eólicas ali no sítio Riachão, eles 

encontraram, um parque arqueológico [...] ossos humanos e 

no tempo da escavação da terra [...] aí veio, recolheu mas aí 

eu não tive nenhuma informação se isso, se, se era se tratava 

de um, de uma pessoa desaparecida de alguma coisa assim, 

não tive relatos, só que foi interditada a terra.” *Cód.1 *Cód. 

2 *Cód. 3 *Cód. 4 *Cód. 5 *Cód. 6 

E4: “Tiverem os restaurantes daqui da cidade, tiveram 

parceria com as empresas que vieram instalar o parque, e 

venderam mais. Mas o artesanato aqui é pouco explorado” 

*Cód.1 *Cód. 2 *Cód.4 

E5: “Não sei, sou totalmente desinformada nessas coisas 

daqui.” *Cód. 1 *Cód. 7 

E6: “Não, pra cá não, acho que só para Lagoa Nova porque 

sempre eles investem mais pra Lagoa Nova porque é mais 

perto pra eles.” *Cód. 8 

E7: “Ixe aí eu num entendo o que é isso, eu num sei 

responder (risos) [...] Aumentou o número de restaurantes 

[...]  Sim...ééé inclusive eu tenho um neto que tem um 

restaurante ali, o melhor restaurante de Lagoa Nova hoje, né 

eu querendo é ajudar ele não, é o melhor que tem é o dele, 

conhecido de todo mundo. É ele chama-se Tales Galvão 

restaurante Galvão [...] começou depois dos parques até 

abrindo até pousada agora.”*Cód. 2 *Cód. 7 

E8: “Teve empresário [...] colocaram restaurante né? [...] 

Não vejo investimento no artesanato não!.” *Cód. 1 *Cód. 2 

*Cód. 4 

E9: “O artesanato local eu não sei, não sei, num...não sei 

nem se tem artesanato local aqui, agora a culinária com 

certeza, como tem as pousadas e os restaurantes que abriram, 

tem sempre uma concorrência e tal, o pessoal tá investindo 

nessa parte aí de atrativo pra atrair mais clientes.” *Cód. 1 

*Cód. 2 *Cód. 4 

E10: “É, essa parte não, do artesanato, porque não houve 

incentivo [...] mas a culinária sim, a culinária tiro por mim, 

pra dar conta, porque até minha mulher ela tá indo pra 

cozinha, porque mão de obra não tem na cidade, é a gente 

quer botar é...quer aumentar o quadro, tem que investir, tem 

que buscar fora, como hoje eu tenho um churrasqueiro, tenho 

um garçom melhor porque fui buscar fora, porque a cidade 

não tem.” *Cód.1 *Cód.2 *Cód.3 *Cód.4 *Cód.9 
Fonte: elaborado pela pesquisadora (2016). 

 

 Referente ao impacto social causado no aspecto turístico dos municípios foi 

questionado se o artesanato e a culinária haviam tido desenvolvimento e/ou crescimento 
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diante a instalação dos parques eólicos na região, uma vez que os impactos sociais incluem 

consequências na cultura e costumes locais (ENGEMEP – Serviços de Manutenção Industrial 

e de Equipamentos de Extração de Petróleo LTDA., 2010). Porém, E1, E2, E3, E4, E5, E8, 

E9, E10 defendem ter desconhecimento sobre o artesanato local (*Cód.1), inclusive foi dito 

por E3 que a região não daria ênfase ao artesanato, pois a economia está voltada à agricultura 

e à pecuária (*Cód.5), desta maneira, tendo falta investimento no artesanato local (*Cód.4).  

A E3 conta que um sítio arqueológico (*Cód.6) foi encontrado no município de 

Tenente Laurentino Cruz no momento das escavações e que, por isso, o mesmo não mais 

poderia ser explorado pelos parques eólicos. Sobre isso, o autor Pinho (2008) explica que 

ainda há as áreas de proteção patrimonial que registram vestígios de antepassados humanos 

(paleolítico, por exemplo) e que não podem ter instalação de parques nestes ambientes. 

Quanto à culinária, esta foi compreendida pelos entrevistados como positiva pelo o 

aumento no número de restaurantes (*Cód.2) e de churrascarias (*Cód.3), afirmando que 

tanto Lagoa Nova como Tenente Laurentino Cruz tinham ganhado novos restaurantes e 

churrascarias. O E10 diz que, por experiência própria, estaria com toda a família dentro do 

seu restaurante para poder dar conta do serviço no seu empreendimento único que tem parque 

aquático, churrascaria e chalés. 

Por fim, E5 e E6 mostram-se sem conhecimento das informações (*Cód.7) sobre 

artesanato e culinária, ambas possuem as mesmas características dos residentes nos sítios 

onde estão os parques eólicos nas cidades de Tenente Laurentino Cruz e Lagoa Nova. Foi 

relatado por E6 que o investimento ocorre na cidade e não na zona rural (*Cód.8); e por E10, 

por sua vez, que tem dificuldade de encontrar pessoal qualificado (*Cód.9) na região para sua 

churrascaria, logo, teria que trazer de fora para poder oferecer um bom atendimento. 

O Quadro 22 a seguir apresenta o impacto turístico e suas modificações nos costumes 

locais referente ao lazer, analisando se ocorreu mudanças em termos de novos atrativos ou 

investimento para impulsionar o turismo na região. 

 

Quadro 22 – Codificação sobre o lazer promovido nos municípios de Lagoa Nova e 

Tenente Laurentino Cruz. 

Família de 

código 
Código Respostas 

 

 

 

 

 

1. Continua igual 

2. Razoável  

3. Crescendo 

4. Adaptando 

5. Desenvolvendo 

E1: “Eu acho que continua igual.” *Cód. 1   

E2: “Razoável, está crescendo né? [...] se adaptando, 

desenvolvendo, só é passear na torre.” *Cód. 2 *Cód. 3 

*Cód. 4 *Cód. 5 *Cód. 6 

E3: “Dentro da cidade não teve tanto avanço em relação 
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Lazer 

6. Passear na torre 

7. Sem lazer tanto 

para moradores 

quanto turistas 

8. Diversão em 

outra cidade 

9. Aumento das 

casas de passeio e 

chácaras 

10. Lazer para os 

turistas 

11. Sem informação 

12. Eventos 

culturais e 

festivos feitos por 

particulares 

13. Empreendiment

os de lazer de 

particulares 

(parque aquático, 

pousada com 

piscina) 

14. Crescimento de 

restaurantes 

15. Município não 

investe no lazer 

16. Recursos 

oriundos dos 

parques eólicos 

aaa...isso não, aqui não tem, não oferece ao jovem uma 

opção de lazer não, aqui o jovem vai procurar um lazer, uma 

diversão ele procura ir pra fora, pra outra cidade vizinha, 

aqui não tem muito não um avanço em relação a isso não.” 

*Cód. 1 *Cód. 7 *Cód. 8 

E4: “Não...não!” *Cód. 7 

E5: “Não!” *Cód. 7 

E6: “Tem, os turismos aqui muita gente fez casa pra cá, vem 

passar o final de semana, muita gente que fez piscina numas 

casas por aí tem turismo, o povo aluga as casa passa dois, 

três dias.” *Cód. 5 *Cód. 9 *Cód. 10 

E7: “[...] creio que sim né? Porque é benefício da cidade 

mesmo né?” Cód. 11 

E8: “Não [...] o município não promove... nem eventos 

culturais, nem festivos, só os empresários (risos) [...] Lagoa 

Nova ganhou um empreendimento de lazer na entrada da 

cidade, é particular, já tinha um outro que é o chalé [...] 

aumentou casa de passeio, aumentou, que isso tudo é 

particular, tudo que foi aumentou aqui dentro de Lagoa Nova 

foi particular não foi nada que o município tenha investido, 

com dinheiro que vem desses parque eólico que é tão 

grande...”*Cód. 1 *Cód. 9 *Cód. 10 *Cód. 12 *Cód. 13 

*Cód. 14 *Cód. 15 

E9: “Sim [...] o parque Corujão, o nome daquele negócio né? 

E tem incentivado bastante essa parte de lazer e acredito que 

foi depois da eólica, porque até então, o empresário que tinha 

apenas uma churrascaria era bem pequena, uma coisa 

pequena, hoje tá bem mais desenvolvida [...] aumentou casas 

de passeio, é antes você não via aqui casas pra alugar no 

final de semana, hoje tem, chácaras, tem mais, essa parte aí 

aumentou bastante.” *Cód. 3 *Cód. 9 *Cód. 13 *Cód. 14 

E10: “Zero! Nada! Tudo particular. Até agora nenhum 

incentivo do município, é imposto que eu pago todo mês, 10, 

12, 15 mil reais de imposto ao governo do estado, municipal 

e federal. [...] não promovem o turismo com medo do 

ministério público, num sei, vê que tá esses anos secos, mas 

tem o recurso aí das eólicas, podia investir né?” *Cód.12 

*Cód.13 *Cód.15 *Cód.16 
Fonte: elaborado pela pesquisadora (2016). 

 

 Quanto ao lazer, os entrevistados dos dois municípios veem que continua igual 

(*Cód.1) E1, E3, E8; mas já tem quem veja que está razoável (*Cód.2) ou que esteja 

crescendo (*Cód.3) e desenvolvendo (*Cód.5), ou seja, como disse E2 se adaptando (*Cód.4), 

já que passear na torre (*Cód.6) também é visto como um lazer não antes existente. 

 Os relatos apontam que os municípios não investem no lazer (*Cód.15), com isso tem 

ainda quem não tem informação a respeito (*Cód.11) como foi o caso de E7. Diante essa falta 
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de investimento é dito por E3 que não tem lazer nem para morador nem turista (*Cód.7) e que 

a diversão acontece em outras cidades (*Cód.8) vizinhas. 

 No entanto, foram encontrados também relatos de crescimento (*Cód.3) no lazer para 

turistas (*Cód.10), que seria aumento dos restaurantes locais (*Cód.14); empreendimentos de 

lazer feito por particulares (*Cód.13) como parque aquático, pousadas com piscinas; e 

aumento das casas de passeio e chácaras (*Cód.9) para uso nos fins de semana.   

Warren e McFadyen (2010) dizem que a relação entre a evolução de energia eólica e 

do turismo é importante para a região, pois este é relevante para a economia local. Como 

relatado por E8 e E10, os eventos culturais e festivos são feitos por particulares (*Cód.12) já 

que o município não reinvestiria em recursos oriundos dos parques eólicos (*Cód.16), o que 

contradiz o pensamento, de Munday, Bristow e Cowell (2011), de que a gestão local deveria 

investir em patrocínio de eventos locais.  

 

 

4.3.5 Categoria 2 - Impactos Sociais 

  

Os impactos sociais investigados na categoria social foram: a geração de emprego e 

renda, a infraestrutura dos municípios, o índice de violência local, o impacto científico 

relacionado à qualificação profissional, o impacto político quanto ao apoio do poder 

legislativo e das esferas do poder estadual e federal, e o impacto turístico relativo ao 

desenvolvimento, ao artesanato e culinária e ao lazer.  

 No tocante ao aspecto geração de emprego e renda, foi percebido que houve o 

aumento de atividades de trabalho, mas não de emprego, sendo relatado que o emprego era 

predominantemente das pessoas de fora, inclusive de outros países que já vinham enviados 

pelas empresas; que foi aproveitado o trabalho braçal dos residentes locais em formato de 

contrato de trabalho, já que também foi bem dito que faltaria mão-de-obra qualificada; e que 

não ocorre o impacto científico de geração de conhecimento local a respeito do tema energia 

eólica, os cursos são feitos de maneira particular para quem deseja e, mesmo assim, o 

investimento é alto, pois só é oferecido fora da cidade. 

 A infraestrutura dos municípios foi apresentada pelos entrevistados como que 

continuaria na mesma. Embora estivesse entrando recursos novos dos pagamentos de 

impostos dos investimentos, este não teria sido reinvestido para a população, sendo um dos 

pontos mais críticos apresentados pelos entrevistados. Mesmo diante de tantos problemas na 

zona rural de Lagoa Nova como as estradas de material de brita e a falta de um consenso entre 

empresas e prefeitura de quem é a responsabilidade. 
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 Quanto ao índice de violência, o mesmo foi apresentado como tendo aumento de 

algumas práticas, porém outros fatores podem ter ajudado para tal desenvolvimento, o que 

gerou dúvida entre alguns entrevistados. Sobre o impacto político é percebido a grande falta 

de participação da população nas ações da política local, o que é reconhecido entre os 

entrevistados, com isso os mesmos não sabem muito sobre a atuação do poder legislativo, 

nem gestão municipal, estadual ou federal. Mas ainda foi relatado que em Lagoa Nova, antes 

dos parques eólicos chegarem, o legislativo seria a favor, agora que surgem alguns problemas 

pela má infraestrutura das entradas teria alguns vereadores contra a chegada dos parques 

eólicos em Lagoa Nova. Por sua vez, é muito retratado o caso do não investimento dos 

recursos oriundos dos parques pela gestão municipal, já que os entrevistados não visualizam 

ações concretas. 

 O último ponto discutido no impacto social foi o turístico. Em Lagoa Nova teve maior 

desenvolvimento em número de atividades de lazer, investimento feito por particulares, do 

que em Tenente Laurentino Cruz. Em ambas as comunidades, o artesanato não teve nenhum 

desenvolvimento enquanto que a culinária teve aumento devido os restaurantes e 

churrascarias locais. Atividades que promovam o lazer ainda foi outro ponto discutido, como 

também a falta de investimento por parte do município. 

   

4.4 CATEGORIA 3 – ECONÔMICO 

 

4.4.1 Impacto Econômico 

  

O impacto econômico foi discutido relacionado ao aspecto do poder de compra dos 

moradores da região da Serra de Santana, analisando se de certa forma eles foram atingidos 

com a chegada do parque eólico. O quadro 23 apresenta sobre o preço dos imóveis nos 

municípios pesquisados. 

 

Quadro 23 – Codificação sobre o preço dos imóveis nos municípios de Lagoa Nova e 

Tenente Laurentino Cruz. 

Família de 

código 
Código Respostas 

 

 

 

 

 

 

1. Dúvida sobre a 

influência dos 

parques eólicos e 

o aumento de 

preço 

2. Caixa Econômica 

E1: “Não, sobre as torres não, passou por alguma mudança 

assim, teve casas que fizeram pela CAIXA, que quem fez 

pela CAIXA aí alugou a casa mais caro, vende mais caro, 

essas coisas, mas sobre a torre não. [...] pode ter sido pelas 

torres mesmo.” *Cód. 1  *Cód. 2 

E2: “Passou, valorizou mais [...] mais caro, caríssimo (risos) 
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Imóveis 

(aluguel de 

casas, venda 

de casas e 

terras) 

Federal  

3. Valorização 

4. Aumento de 

preços dos 

imóveis 

5. Influência dos 

trabalhadores de 

fora 

6. Sem influência 

dos trabalhadores 

de fora 

7. Sem aumento de 

preços 

8. Terra perde o 

valor 

9. Distante das 

torres terra tem 

valor 

10. Moradores 

sofrem com 

poeira 

11. Aumento pela 

procura de casas 

[...] foi, que gerou tipo, veio muita pessoa de fora, que veio 

pra alugar casa, que a pessoa sabe que vem de fora, cobra 

bem mais caro [...] é, tanto cobra aqui como quem vem de 

fora, gera um preço só nisso tudo.”  *Cód. 3 *Cód. 4 *Cód. 5  

E3: “O aluguel subiu, mas não foi tanto influência da energia 

eólica, foi mais influência das construções pela Caixa 

Econômica, aqui em relação a imóvel, a valorização do 

imóvel, não teve tanto por causa, as pessoas que trabalhavam 

na energia eólica elas iam pra Lagoa Nova, que é uma cidade 

vizinha que já tinha uma estrutura pronta, porque já tem um 

parque lá, ele num desenvolveram tanto aqui no município, 

pelo fato de ser tão próximo não tinha necessidade de montar 

uma aqui em Tenente. Só usou só as pessoas locais mesmo 

que trabalha lá que vinham trabalhar aqui.” *Cód. 1 *Cód. 2 

*Cód. 3 *Cód. 6 

E4: “Passou não, manteve-se!” *Cód. 7 

E5: “Não, do mesmo jeito, todo do mesmo jeito, não 

aumentou nada!” *Cód. 7 

E6: “Passou, só que aqui perto dessa estrada aqui ficou umas 

terras sem valor por conta da poeira, aí não tem quem queira, 

dar de graça... aqui que era tão bom, mas por conta da poeira 

não tem quem queira, agora já pra distante daqui os chão são 

caro, tem valor.” *Cód. 8 *Cód. 9 *Cód. 10 

E7: Passou muito, aumentou muito o aluguel aqui, e a 

procura de aluguel também, aumento muito, o povo doido 

por casa e as vezes num acha”. *Cód. 3 *Cód. 4 *Cód. 11 

E8: “Muita (risos) aumentou muito [...] muito terreno aqui, 

8x25 por 20 mil em terra que era 10 mil” *Cód. 3 *Cód. 4 

E9: “Passou, aumentou bastante, é...também teve aquela 

questão lá das casas da CAIXA que incentivou também né? 

deu uma injeção no mercado, mas aluguel de casa aqui tá 

caro, pra cá tá muito caro, é terreno pra se comprar, casa pra 

mandar comprar, aumentou bastante.” *Cód.2 *Cód. 3 

*Cód.4 *Cód. 11 

E10: “Muito, muito, ééé...eu quando cheguei aqui há 18 anos 

atrás eu comprei uma casa, dois mil e quinhentos, hoje eu já 

vendi ela, em torno de 250 mil a 300 mil essa casa [...] 

Depois do parque...depois porque é o seguinte, os parques o 

pessoal vem trouxe os condomínios esses negócios e 

desenvolveu né?” *Cód.3 *Cód.4 *Cód.11 
Fonte: elaborado pela pesquisadora (2016). 

 

O aspecto econômico foi relacionado aos preços de imóveis, tais como: aluguel de 

casas, venda de casas e terras. Oos entrevistados primeiramente disseram que houve aumento 

de preços de imóveis (*Cód.4), foram poucos os que disseram não haver aumento de preço 

(*Cód.7) E4, E5; este aumento se deu diante uma valorização (*Cód.3) que, por sua vez, 

refletiu no aumento pela procura de casas (*Cód.11); porém, E1 e E3 relataram terem dúvidas 

sobre a influência dos parques eólicos e o aumento de preço dos imóveis (*Cód.1). Entretanto, 
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os autores defendem que o apoio à energia eólica é multidimensional, informado por 

experiências baseadas no mercado imobiliário (BRANNSTROM; JEPSON; PERSONS, 

2011). 

Todavia, um novo elemento foi apresentado para tal aumento, a venda de casas por 

meio do programa da Caixa Econômica Federal (*Cód.2) E1, E3, E9; ou o aumento teria 

influência dos trabalhadores de fora que, por um período de tempo, fixaram residência 

(*Cód.5), causa do aumento dito por E2. Os autores Coleby; Miller, e Aspinall (2009) 

afirmam que a sociedade não aceita o prejuízo de pagar por valores altos de preços da 

habitação. Porém, E3 diz que não teria influência desses trabalhadores de fora (*Cód.6) já que 

Tenente Laurentino Cruz não teria tido tantos deles, pois por Lagoa Nova ser perto e com a 

estrutura montada lá, os mesmos só iam a Tenente a trabalho. 

Outro ponto levantado por E6 foi que a terra dela perdeu valor (*Cód.8), a entrevistada 

mora vizinho a um parque eólico e a uma estrada principal que liga as cidades de Lagoa Nova 

a Bodó, devido o aumento de trânsito pelo movimento dos parques veio junto a poeira 

(*Cód.10) de brita, um material prejudicial a saúde humana e usado nas estradas, e por isso 

motivo somente terras distantes das torres eólicas teriam valor (*Cód.9).  

No Quadro 24 a seguir é refletido o último ponto da entrevista a respeito dos preços 

das mercadorias que estão sendo cobrados, se ocorreu alguma mudança de preços nos 

supermercados, lojas, combustível, por exemplo. 

 

Quadro 24 – Codificação sobre preço das mercadorias nos municípios de Lagoa Nova 

e Tenente Laurentino Cruz. 

Família de 

código 
Código Respostas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preço das 

mercadorias 

1. Não tem certeza 

sobre o aumento 

de preços a 

chegada dos 

parques eólicos 

2. Inflação 

3. Continua os 

preços praticados 

antes das torres 

4. Crise econômica 

do país 

5. Aumento 

6. Aumento pela 

influência dos 

parques 

E1: “Mulher, atualmente tá muito alto as coisas, só que eu 

não sei explicar se é por causa da inflação ou se é por causa 

das torres.” *Cód. 1  *Cód. 2 

E2: “Não, tá do mesmo jeito.” *Cód. 3 

E3: “Você fala mercadoria de alimentação? [...] eu num acho 

que foi, o aumento que ocorreu não foi pela energia eólica 

não, foi pela inflação mesmo, pelo país está em crise.” 

*Cód.1 *Cód.2 *Cód. 4 

E4: “Não, não... você fala do preço? Não, não teve alteração 

não, o que acontece no mercado é a inflação que tem causado 

de fato aumento de preço, mas não por causa do parque 

eólico.” *Cód. 2 *Cód. 3 

E5: “Aumentou [...] não, mas assim, nem tanto por causa da 

chegada né? [...] acho que não teve nada a ver não.” *Cód. 1 

*Cód. 5 
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7. Refeições 

8. Supermercado 

9. Combustível 

10. Preço 

superfaturado 

 

E6: “Tudo mais caro. Aqui tá tudo mais caro! [...] não, eu 

não sei se é por modo do parque eólico, eu acho que é modo 

a inflação mesmo né?.” *Cód.1 *Cód. 2 *Cód. 5 

E7: “Aí isso aí também, é em todo canto né não? Né tá todo 

canto essa carestia.” *Cód. 1 *Cód. 5 

E8: “Não, aumentou porque já era jááá...era um preço já bem 

acima do normal, e com essas empresas aumentou mais um 

pouco [...] como refeições, supermercado, combustível, aqui 

tá superfaturado, R$ 4,09 (risos) um litro de gasolina.” *Cód. 

5 *Cód. 6 *Cód. 7 *Cód. 8 *Cód. 9 *Cód. 10 

E9: “Não, eu acho que as mercadorias tão aumentando 

porque tá tudo aumentando né? a gasolina aumentou, tudo 

consequentemente aumenta também, mas eu acredito que 

não foi devido ao parque eólico não, é porque, a inflação 

mesmo que antes não crescia, agora tá crescendo, 

aumentando.” *Cód. 1 *Cód. 2 *Cód. 5 *Cód. 9  

E10: “Não, continua o mesmo.” *Cód.3 
Fonte: elaborado pela pesquisadora (2016). 

  

A questão sobre o preço das mercadorias causou bastante dúvida a E1, E3, E5, E6, E7 

e E9, que disseram não ter certeza sobre o aumento de preços as mercadorias está associado a 

chegada dos parques eólicos (*Cód.1), já que alguns veem ainda o preço anteriormente 

praticado (*Cód.3); já E5, E6, E7, E8, E9 confirmam os preços com aumento (*Cód.5) mas 

somente E8 acredita que o aumento foi pela influência dos parques (*Cód.6), os demais 

acreditam que foi devido a crise econômica que o país vem passando (*Cód.4) e diante a 

inflação (*Cód.2) como disse E7 “[...] em todo canto” referindo-se ao aumento de preço não 

só em Lagoa Nova mas no país”. Para mercadorias com aumento (*Cód.5) foi dito refeições 

(*Cód.7), supermercado (*Cód.8) e combustível (*Cód.9) sendo dito por E8 como 

superfaturado (*Cód.10). 

 

4.4.2 Categoria 3 - Impactos Econômicos 

  

A categoria econômica investigou os impactos econômicos sobre o preço dos imóveis 

e das mercadorias, foi possível observar que o preço dos imóveis passou por valorização, 

principalmente as terras mais distantes de parques eólicos. Mas um fator externo surgiu junto 

à chegada dos parques, um programa da Caixa Econômica Federal que beneficiou a 

construção de muitas casas, isso causou dúvida nos entrevistados. 

Em relação às mercadorias e seus preços, também foram afetadas pelo fator externo, a 

crise econômica e a inflação em alta no momento, ou nos últimos anos, e os entrevistados 
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então associam o aumento a isso, já que também foi nos dois últimos anos a chegada das 

torres junto à crise econômica do país. 

 

4.5 DIFERENCIAÇÃO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE LAGOA NOVA E TENENTE 

LAURENTINO CRUZ PELAS INSTALAÇÕES DOS PARQUES EÓLICOS 

 

 Existem diferenças entre os municípios estudados. Lagoa Nova, por exemplo, 

apresenta maior número de parques eólicos e está há mais tempo, em média dois anos, 

recebendo os novos empreendimentos, e Tenente Laurentino Cruz está há menos tempo, 

apenas há um ano. Em ambos os municípios, as torres começaram a funcionar no final de 

2015, mas pelas entrevistas existem impactos diferentes nas comunidades estudadas referentes 

nas zonas rurais e urbanas. 

 Também nota-se nas respostas maior desenvolvimento de geração de emprego e renda 

e no turismo na cidade de Lagoa Nova. Em Tenente Laurentino Cruz por fazer menos tempo 

da instalação as pessoas ainda veem como uma novidade, um benefício em longo prazo para o 

crescimento do turismo. No entanto, a cidade não se preparou ainda para receber turistas, 

assim como Lagoa Nova, onde os empresários locais investem em condomínios, chácaras e 

parques aquáticos. 

De acordo com a Confederação Nacional da Indústria (2009), nas zonas rurais o vento 

tem maior potencial com velocidades altas, mas geralmente estáveis, permitindo menor 

desembolso com equipamentos e, por isso, o investimento da instalação fica nessas zonas. 

Sendo assim, as Tabelas 3, 4, 5 apresentam as especificações que foram percebidas pelas 

entrevistas dos dois municípios, mas agora separas pelas zonas urbanas e rurais pelas três 

categorias em estudo: ambiental, social e econômica. 

 

Tabela 3 - Categoria 1 - Ambiental 

Comunidade URBANA RURAL 

Ruído Positivo Negativo 

Interferência Eletromagnética  Positivo Negativo 

Uso da Terra Positivo Negativo 

Sombra Positivo Positivo 

Visual Positivo Positivo 
Fonte: elaborado pela pesquisadora (2016). 

 

 A Tabela 3 apresenta que o ruído como um impacto sonoro positivo na zona urbana, já 

que não existem problemas com o barulho nas cidades, o que é considerado um efeito 

negativo na zona rural. O barulho do vento das hélices é apresentado pelos autores como um 
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ruído aerodinâmico, o qual incomoda mais as casas vizinhas dos parques eólicos. A 

interferência eletromagnética também teve efeito negativo na zona rural porque somente foi 

notada pelos residentes próximos as torres e ligações entre elas, e como elas se encontra na 

zona rural, a distância não incomoda na zona urbana.  

O uso da terra é entendido pelos residentes da zona urbana como aquela terra própria 

de uso junto às torres com criação de animais e plantio da agricultura. Porém, mostrou-se com 

má aceitação aos residentes rurais, devido está afetando em alguns lugares a plantas frutíferas, 

além do desmatamento e dos pássaros que já não existem e ajudavam na polinização. O efeito 

sombra foi caracterizado como positivo em ambos já que não foi percebido o efeito da sombra 

das hélices. E, por último, o impacto ambiental investigado foi o visual que teve aceitação 

positiva tanto pelas comunidades urbanas como rurais, devido acharem o ambiente mais 

atrativo e bonito. A Tabela 4 abaixo relaciona a categoria social. 

 

Tabela 4 - Categoria 2 – Social 

Comunidade URBANA RURAL 

Geração de 

emprego e 

renda 

Negativo Negativo 

Infraestrutura Negativo Negativo 

Violência Neutro Neutro 

Qualificação 

profissional 

Negativo Negativo 

Apoio 

legislativo 

Neutro Neutro 

Apoio 

político 

Neutro Neutro 

Turismo Positivo Negativo 

Artesanato Negativo Negativo 

Culinária Positivo Negativo 

Lazer Positivo Positivo 
Fonte: elaborado pela pesquisadora (2016). 

 

 A geração do emprego e renda foi vista por ambas as comunidades como negativa, 

tendo em vista a não geração de emprego como esperado, somente trabalho. Os empregos 

gerados foram em restaurantes e pousadas por iniciativa privada, os residentes não tiveram 

qualificação e tanta oportunidade de atuarem nas construções de instalações, ficando apenas 

com atividades de trabalho braçais. A infraestrutura dos municípios somam também impactos 

negativos nas duas cidades devido a falta de investimento público em saneamento básico, 



114 

 

escola, saúde, educação, sendo ainda percebido pelos entrevistados que as prefeituras estão 

recebendo impostos oriundos dos empreendimentos, mas não estão reinvestido-os. 

 O índice de violência foi dito como neutro, pois apesar de alguns afirmarem sobre o 

aumento de atividades ilícitas nas cidades e nos sítios, outros fatores externos a instalação de 

parques eólicos pode ter ocasionado. A qualificação profissional, de maneira geral, é vista 

negativamente por todos, pois não teve investimento público e as empresas não ofereceram 

tantos cursos, sendo eles fora do município e com investimento particular.  

 O apoio legislativo e apoio político foram percebidos como neutros já que a falta de 

participação da população em conhecer as ações políticas deixa-os sem respostas concretas 

sobre tal apoio ou não. O turismo não foi desenvolvido na zona rural, somente na zona urbana 

com melhores ofertas de restaurante, pousadas, chalés, hotéis, mesmo assim, os maiores 

investimentos foram feitos em Lagoa Nova, devido o tempo e quantidade de parques 

instalados, sendo ainda uma realidade diferente para Tenente Laurentino Cruz. Deste modo, a 

culinária tem um efeito positivo na zona urbana, e o artesanato negativo nas comunidades de 

maneira geral, tendo em vista o seu não desenvolvimento e investimento, os residentes da 

Serra de Santana não sabem sobre o artesanato. O lazer tem efeitos positivos também na zona 

rural, já que as chácaras e as casas de passeio (campo) cresceram consideravelmente em 

Lagoa Nova. A Tabela 5 expõe a categoria econômica.  

  

Tabela 5 - Categoria 3 – Econômica 

Comunidade URBANA RURAL 

Preço dos 

imóveis 

Neutro Negativo 

Preço das 

mercadorias 

Neutro Neutro 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2016). 

  

O preço dos imóveis na zona rural, como aluguel de casas e venda, foi visto como 

neutro já que o fator externo promovido pelo programa da Caixa Econômica Federal foi 

tomado como um ponto que poderia ter ocasionado o aumento dos preços e não 

necessariamente a chegada dos parques eólicos. Entretanto, quanto a zona rural, foi explicado 

por uma residente que a sua terra perdeu valor de venda devido está vizinho a um parque, 

então foi detectado como impacto negativo. Já o preço das mercadorias foi considerado neutro 

diante o fato da crise econômica e a inflação em alta poder ser um dos fatores externos que 

esteja modificando este cenário. 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

O maior impacto ambiental encontrado nos relatos dos entrevistados da Serra de 

Santana foi o impacto sonoro, relacionado ao ruído do vento nas hélices e caracterizado pelos 

teóricos como um ruído mecânico inevitável ocorrer, principalmente, nos momentos de 

maiores ventos. Conforme relatado pelos moradores, no período noturno o barulho aumenta 

diante a intensidade do vento, também foi identificado que as comunidades da zona rural 

vizinhos aos parques são as que mais sofrem escutando o ruído.  

Outro impacto ambiental foi quanto ao uso da terra. Grande parte dos entrevistados, 

que utiliza a terra para agricultura e criação de animais junto às torres, demostrou insatisfação; 

outros se mostraram em dúvida, principalmente, o fato relacionado a plantas frutíferas que foi 

levantado pelos entrevistados residentes em sítios, os quais seus pés de cajueiro sofreram em 

desenvolvimento, a explicação dada foi pela extinção da fauna como beija-flor, morcegos e 

abelhas que antes ajudavam na polinização das plantas e depois das torres tais espécies 

sumiram. 

 A questão ambiental também afeta o impacto visual (paisagem) levantando divisão de 

opiniões, já que por mais que a maioria veja o novo visual como novidade, diferente, bonito, 

atraente, também chamou a atenção para pontos críticos. Um desses pontos foi o 

desmatamento que ocorreu de muitos cajueiros, principal planta que proporciona atividade 

econômica de subsistência para as comunidades rurais; a extinção já sentida e também futura 

da flora e fauna, a colisão das ribaçãs, ave migratória em 2015, foi outro relato de problema 

ambiental; e também foi levantado problemas de saúde, como o fator poeira provocado pelas 

novas estradas, antes não visto em outros países pelos estudos feitos para a revisão 

bibliográfica.  

 Os impactos ambientais investigados quanto à interferência magnética só foram 

sentidos por dois entrevistados residentes em zona rural, que possui uma torre a menos de 100 

metros; já quanto ao efeito sombra relatado pelos teóricos este não foi encontrado. Porém, foi 

agregado um novo elemento à poluição luminosa, causado pelas luzes das torres em 

funcionamento, o qual durante à noite fica mais intenso, caracterizado com um forte clarão. 

Para mitigar tais impactos ambientais recomenda-se maior participação do governo 

municipal e das empresas donas de parques eólicos, a fim de junto à comunidade encontrar 

alternativas que minimizem os efeitos negativos ambientais, como realizar testes sonoros 

quanto à potência do vento e a amplitude de distribuição do som, realocar famílias próximas 

das torres oferecendo indenização, o mesmo vale para a interferência eletromagnética. No 
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tocante ao uso da terra, o município pode oferecer qualificação/educação aos moradores para 

que eles possam conviver com as torres e a criação de animais e o cultivo de plantas, todos de 

maneira harmoniosa, aproveitando bem a terra. Importante realizar pesquisas nos pés de frutas 

como os cajueiros que não estão mais dando safra depois de instalados os parques, para o 

efeito das espécies de pássaros, realizar um estudo de um novo habitat para não aumentar os 

danos com percas das espécies.  

 Em relação ao efeito visual recomenda-se aproveitar o novo visual para estimular o 

turismo local, já que foi apontado como bonito. Assim, faz-se interessante que a gestão 

municipal incentive o crescimento do turismo promovendo um calendário anual com eventos 

culturais e festivos para atrair turistas. Esse incentivo também seja destinado aos empresários 

locais para que possam abrir empreendimentos turísticos que valorizem a região. Para os dois 

novos elementos encontrados que foi o aumento de poeira e a poluição luminosa, faz-se 

necessário a integração efetiva e consciente de município e empresa,  realizando ações como 

boas estradas de acesso para não provocar poeira e utilizando um material que não faça mal a 

saúde, ou seja, melhorar infraestrutura. E recomendam-se pesquisas para o efeito luminoso.  

 Outro objetivo específico foi referente a verificar práticas sociais, científica, política e 

turística nas comunidades de parques eólicos. Quanto a essas práticas sociais foram 

investigadas a geração de emprego e renda, a infraestrutura dos municípios, o índice de 

violência local; ao impacto científico foi relacionado à qualificação profissional; ao impacto 

político foi considerado o apoio do poder legislativo e das esferas do poder estadual e federal, 

e ao impacto turístico relativo ao desenvolvimento, artesanato e culinária e lazer.  

 Na geração de emprego e renda foi verificado o aumento de atividades de trabalho, 

mas não a geração de emprego, que tiveram influência das pessoas vindas de fora, já trazidas 

pelas empresas de parques eólicos, inclusive de outros países, citado por um entrevistado de 

que engenheiros já tinham qualificação para o serviço. O trabalho aproveitado pelos 

moradores foi o braçal em formato de contrato de trabalho, já que também foi dito que faltaria 

mão-de-obra qualificada. Foram verificadas práticas de gerar emprego pelos empreendedores 

locais com abertura de restaurantes, pousadas, hotéis e atividade que promovem o lazer, como 

parque aquático, aluguel de casas de campo, chácaras, chalés. 

A prática social da qualificação profissional de uma comunidade, outro ponto 

investigado como impacto científico de geração de conhecimento local a respeito da energia 

eólica, não foi verificado. Os cursos são feitos de maneira particular para quem deseja e 

mesmo assim, o investimento é alto, pois só é oferecido fora do município. No relato de um 



117 

 

empreendedor local, o mesmo diz que para poder ter pessoas qualificadas em sua churrascaria 

teria que treinar e pagar curso para eles. 

 A infraestrutura dos municípios continuou a mesma. Apesar do recebimento de 

recursos oriundos dos pagamentos de impostos, não houve o reinvestimento em práticas para 

a população, sendo um dos pontos mais críticos apresentados pelos entrevistados diante tantos 

problemas na zona rural de Lagoa Nova com as estradas de material de brita. Há, portanto, a 

falta de um consenso entre empresas de parques e prefeitura de quem é a responsabilidade. 

Práticas para melhoria em saúde, educação, segurança e lazer não foram encontradas na 

pesquisa nem pelo poder público local, nem empresas de parques eólicos, somente 

investimento particular, nada coletivo referente a patrimônio de todos. 

 Referente ao índice de violência, foi identificado que houve o aumento de algumas 

práticas ilícitas, porém, outros fatores podem ter afetado o crescimento, visto que a 

criminalidade vem aumentando em lugares que não têm parques eólicos.  Ainda foi relatado 

por poucos moradores que depois da chegada dos parques ocorreu mais roubos, assalto, 

consumo de drogas, o que pode ser percebido diante a falta de infraestrutura em segurança.  

Sobre o impacto político, foi verificado a falta de participação da população nas ações 

da política, tanto local como estadual e federal, logo, os moradores não sabem a respeito da 

atuação do poder legislativo em seus municípios. Mas também foi relatado que em Lagoa 

Nova, antes dos parques eólicos chegarem, o poder legislativo do município seria a favor, 

agora que surgem alguns problemas com a comunidade diante a má infraestrutura das 

entradas teria alguns vereadores contra a chegada dos parques eólicos em Lagoa Nova. Por 

sua vez, é muito retratado o caso do não investimento dos recursos oriundos dos parques pela 

gestão municipal, já que os entrevistados não visualizam práticas concretas. 

 A última prática social discutida no impacto social foi o turismo. O município de 

Lagoa Nova apresenta mais desenvolvimento em número de atividades de lazer, investimento 

feito por empreendedores, do que o município de Tenente Laurentino Cruz. Verifica-se que 

pelos parques terem chegado primeiro em Lagoa Nova teve-se mais atenção dos 

empreendedores locais. Outro fator que diminui o turismo em Tenente Laurentino Cruz, além 

da falta de investimento do poder municipal, seria a proximidade que ambas as cidades tem, 

além de Lagoa Nova ser visto com melhores estruturas. Em ambas, o artesanato não teve 

nenhum desenvolvimento, inclusive as pessoas não sabem o que seria um objeto de fator que 

represente o artesanato em seu município, algo que poderia atrair maiores olhares turísticos, e 

a culinária foi dita como tendo apresentando um aumento diante o número de restaurantes e 

churrascarias locais. Atividades que promovam o lazer ainda foi outro ponto discutido, o qual 
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foi também identificada falta de investimento por parte do município, apenas feito por 

empresários locais. 

 A fim de resolver os pontos negativos verificados no âmbito dos impactos sociais, 

recomenda-se que o impacto científico seja aproveitado e trabalhado desde o ensino infantil 

nas cidades em estudo, promovendo maior consciência entre crianças e adultos sobre o que é 

energia eólica, pessoas mais qualificadas tem melhor consciência dos efeitos dos parques 

eólicos e sabem como lidar melhor com eles. Como falta maior participação política tanto do 

poder executivo como legislativo nas cidades, apresenta-se como importante a criação de 

políticas públicas que integrem a comunidade junto às ações de gestão participativa para 

aumentar o número de cidadãos mais conscientes com a realidade quanto ao recebimento dos 

impostos pelas prefeituras dos parques e seu investimento, ou seja, retorno à comunidade, 

desta forma uma boa ferramenta seria a implantação do orçamento participação e políticas 

públicas voltadas a qualificação profissional para o desenvolvimento do turismo. Importante 

destacar que a educação também diminui o índice de violência, realizar maneiras de deixar os 

jovens qualificados e empregados além de manterem úteis e ocupados garante o sustento e a 

cidadania. 

 Com práticas sociais voltadas aos cidadãos, o município pode aperfeiçoar as pessoas e 

aumentar as fontes de emprego, levar cursos para qualificar guias em turismo, restaurantes, 

hotéis, abertura de mirantes, promover a culinária e o artesanato algo inexistente até então, 

tudo isso ajuda a minimizar os efeitos da falta de trabalho permanente. Parcerias com 

instituições como o SENAI e SENAC ajudam a levar cursos de qualidade. A grande 

reclamação foi à falta de infraestrutura nos municípios, é relevante as prefeituras realizar 

planos de ação voltados à melhoria, já que para o desenvolvimento do turismo é importante 

existir adequadas condições de saneamento básico e estrutura física local.  

 O último objetivo específico tratou de analisar os aspectos econômicos em 

comunidades urbanas e rurais impactadas com a instalação dos parques eólicos na Serra de 

Santana. A categoria econômica investigou os impactos econômicos sobre o preço dos 

imóveis e das mercadorias, considerando, assim, que o preço dos imóveis teve uma 

valorização, em terras localizadas nos municípios sendo mais distantes de parques eólicos. 

Porém, um fator externo que surgiu junto à chegada dos parques foi um programa 

habitacional da Caixa Econômica Federal que beneficiou a construção de muitas casas, e o 

aumento dos preços pela concorrência de casas novas e antigas. Quanto às mercadorias e seus 

preços, estas também foram afetadas pelo fator externo, a crise econômica e a inflação em 

alta. Sendo assim, pontos que merecem maior investigação em pesquisas futuras.  
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 Recomenda-se, no tocante a este último objetivo específico, melhor investigação sobre 

impactos econômicos locais, já que o fator externo crise econômica está elevando os preços 

de mercadorias e de imóveis. Desta maneira, uma pesquisa com levantamento de dados de 

anos anteriores a torres e novos fatores poderia ser importante. 

 Sendo assim, acredita-se que os impactos ambientais, sociais e econômicos 

investigados nesta pesquisa levaram a alcançar o seu objetivo geral de identificar diante a 

percepção da comunidade local quais os impactos positivos e negativos causados nas 

comunidades urbanas e rurais pela instalação de parques eólicos na Serra de Santana, no 

estado do Rio Grande do Norte. 

 Deste modo, no tocante ao impacto ambiental, o fator ruído é considerado um impacto 

sonoro positivo na zona urbana, já que não existem problemas com o barulho nas cidades, e 

um efeito negativo na zona rural pelo barulho do vento das hélices. A interferência 

eletromagnética também teve efeito negativo na zona rural porque somente foi notada pelos 

residentes próximos as torres e ligações entre elas, e como se encontra na zona rural, a 

distância não incomoda na zona urbana.  

O uso da terra é positivo pelos residentes da zona urbana, porém mostrou-se com má 

aceitação aos residentes rurais devido está afetando em alguns lugares a plantas frutíferas, 

tanto pelo desmatamento como pelos pássaros, que já não existem mais e que ajudavam na 

polinização. O efeito sombra foi caracterizado como positivo em ambas, já que não foi 

percebido o efeito da sombra das hélices. E o último impacto ambiental investigado foi o 

visual, que teve aceitação positiva tanto pelas comunidades urbanas como rurais, devido 

acharem o ambiente mais atrativo e bonito. 

Quanto aos impactos positivos e negativos do aspecto social, a geração do emprego e 

renda foi vista pelas duas comunidades como negativa, tendo em vista a não geração de 

emprego como esperado, mas somente trabalho, salientando que os empregos gerados foram 

em restaurantes e pousadas por iniciativa privada. Os residentes não tiveram qualificação e 

tanta oportunidade de atuarem nas construções de instalações, ficando apenas com as 

atividades de trabalho braçais. A infraestrutura dos municípios somam também impactos 

negativos em ambas devido à falta de investimento do setor público. Sendo ainda criticado 

pelos entrevistados que as prefeituras recebem bons valores em impostos e não melhora 

serviços para as comunidades. 

 O índice de violência foi dito como neutro, pois apesar de alguns afirmarem sobre o 

aumento de atividades ilícitas nas cidades e nos sítios outros fatores externos a instalação de 

parques eólicos pode ter ocasionado. A qualificação profissional, de maneira geral, é vista 
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negativamente por todos, pois não teve investimento público e as empresas não ofereceram 

tantos cursos, sendo eles fora do município e com investimento particular.  

 O apoio legislativo e o apoio político foram percebidos como neutro também, já que a 

falta de participação da população em conhecer as ações políticas deixa-os sem respostas 

concretas sobre tal apoio ou não. O turismo ainda não foi desenvolvimento na zona rural, mas 

na zona urbana com melhores ofertas de restaurante, pousadas, chalés, hotéis, mesmo assim, 

os maiores investimentos foram feitos em Lagoa Nova, devido o tempo e a quantidade de 

parques instalados, sendo ainda uma realidade diferente para Tenente Laurentino Cruz. Com 

isso a culinária tem efeito positivo na zona urbana, e o artesanato impacto negativo nas 

comunidades de maneira geral, tendo em vista o seu não desenvolvimento e investimento, os 

residentes da Serra de Santana não sabem sobre o artesanato. Já o lazer tem efeitos positivos 

também na zona rural já que as chácaras e casas de passeio (campo) cresceram 

consideravelmente em Lagoa Nova.  

O preço dos imóveis como aluguel de casas e venda na zona rural foi vista como 

neutro já que o fator externo promovido pelo programa da Caixa Econômica Federal foi dito 

como um ponto que poderia ter ocasionado o aumento dos preços e não necessariamente a 

chegada dos parques eólicos. Mas na zona rural foi explicado por uma residente que a sua 

terra perdeu valor de venda devido está vizinho a um parque, então foi detectado como 

impacto negativo. Já o preço das mercadorias foi considerado neutro diante o fato da crise 

econômica e a inflação em alta poder ser um dos fatores externos que estejam modificando 

este cenário. Sendo, assim, esses pontos para próximas pesquisas, já que fatores externos até 

então, não estavam sendo investigada nesta pesquisa. 

Considera-se, portanto, esta pesquisa como uma nova oportunidade para trabalhos 

futuros relacionando a investigação e/ou comparação em outros lugares com parque eólicos, 

também estudos voltados a pós-instalação com relacionamento entre parques e comunidades 

no período de médio e longo prazo, já que este estudo limitou-se a instalação, ou seja, a fase 

inicial de todo um processo maior. Foi analisado que os impactos ambientais, sociais e 

econômicos que são gerados, atrapalham os critérios para a sustentabilidade, uma vez que 

para seu bom desempenho a participação entre poder público, comunidade e empresas de 

parques eólicos são essenciais para a preservação ambiental, a justiça social e o 

desenvolvimento econômico.  
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APÊNDICE A  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Prezado (a) colaborador (a), 

O (a) Sr. (a) está sendo convidado (a) a participar da pesquisa de dissertação intitulada 

“OS IMPACTOS CAUSADOS EM CURTO PRAZO PELA INSTALAÇÃO DE PARQUES 

EÓLICOS NAS COMUNIDADES URBANAS E RURAIS DA SERRA DE 

SANTANA/RN”, desenvolvida por Karla Dayane Bezerra Cruz, discente do Mestrado em 

Engenharia de Produção da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, sob 

orientação da Dr.ª Fernanda Cristina Barbosa Pereira Queiroz. O objetivo do estudo é 

identificar quais os impactos positivos e negativos causados nas comunidades urbanas e rurais 

pela instalação de parques eólicos na Serra de Santana, no estado do Rio Grande do Norte.  

Antes de aceitar participar da pesquisa, leia atentamente as explicações que informa sobre 

o procedimento: 

 A sua participação deve-se em responder perguntas de um roteiro de entrevista; 

 A entrevista será gravada por meio de um aparelho eletrônico, com tempo médio de 50 

minutos; 

 Sua participação é voluntária, não sendo oferecido nenhum benefício financeiro ou de 

outra natureza; 

 Suas respostas são exclusivas de cunho acadêmico para a pesquisa; 

 Os resultados da pesquisa poderão ser apresentados em eventos ou publicações 

científicas. 

Declaro que estou ciente dos objetivos da pesquisa e condições de minha participação, 

sendo assim, concordo em participar. 

__________________________                                ________________________________ 

         Pesquisadora                                                                               Participante 

 

______________________/RN, ____ de ____, 2016. 

Pesquisadora responsável: Karla Dayane Bezerra Cruz Tel.: (84) 98842-9030  

E-mail: karladay_cn@hotmail.com 
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APÊNDICE B 

ROTEIRO DA ENTREVISTA 

  DADOS DA ENTREVISTA 

Data:                                                                                                  Duração:   

Local:        

  DADOS DO (A) ENTREVISTADO(A) 

Nome:                                                                                                   Sexo:   

Idade:                                            Bairro:   

Escolaridade:   

Profissão:      
 

1. O (a) Sr.(a) percebeu algum tipo de ruído diferente depois da instalação das torres 

eólicas? Seus aparelhos eletrônicos sofrem interferência eletromagnética? 

 

2. Nos locais onde estão instaladas as torres eólicas se faz o uso da terra para plantio e/ou 

criação de algum animal? 

 

3. O que o Sr. (a) achou da paisagem depois de instalado o parque eólico? 

 

4. As torres eólicas fazem algum tipo de sombra? 

 

5. Gerou-se mais emprego depois da chegada do parque eólico? 

 

6. A infraestrutura do município é boa? Passou por alguma melhoria depois da chegada 

dos parques? 

 

7. O índice de violência (roubo, furto, arrombamento, sequestro, assalto) aumentou e/ou 

diminuiu depois da chegada dos parques eólicos? 

 

8. A gestão municipal deu ou está dando alguma qualificação profissional para os 

moradores? 

 

9. Os vereados foram todos a favor da instalação das torres? 

 

10. A gestão municipal conseguiu mais apoio político com o governo estadual e/ou federal 

depois do parque? 

 

11. O turismo se desenvolveu? O número de turistas no município aumentou? 

 

12. O artesanato local e a culinária tiveram desenvolvimento e/ou crescimento? 

 

13. O município oferece mais lazer aos moradores e turistas depois dos parques eólicos? 

 

14. O preço dos imóveis com aluguel e venda, passou por alguma mudança? 

 

15. O preço das mercadorias passou por aumento e/ou diminuição? 
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