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Cegos diante dessa transcendência de nossos 
atos, pretendemos que o mundo tenha um devir 

independente de nós, que justifique nossa 
irresponsabilidade por eles.

Maturana e Varela  
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À natureza em suas diversas formas. Tão 
essencial e sábia, porém, em muitos momentos, 

renegada de seu valor. 
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IMPLICAÇÕES SOCIOAMBIENTAIS DA CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE 
EÓLICO NO MUNICÍPIO DE RIO DO FOGO-RN 

O propósito deste estudo foi investigar as implicações sócio-ambientais do recente 
(2006) primeiro parque eólico de grande porte do Brasil, Parque Eólico de Rio do Fogo 
(PERF), sobre as comunidades vizinhas. O trabalho foi baseado em adaptação da 
ferramenta DIS/BCN para análise de impactos sociais, vinculada a uma abordagem 
multimétodos. Conforme a estratégia da autofotografia, foram entregues câmeras 
fotográficas para cinco crianças do distrito de Zumbi, localidade mais próxima ao PERF 
e pedido a elas que, individualmente, fotografassem os seis lugares de que mais 
gostavam e os seis lugares de que menos gostavam em sua comunidade. Posteriormente, 
essas crianças foram entrevistadas individual e coletivamente a respeito das fotografias. 
Também foram entrevistados residentes adultos de Zumbi, moradores do Assentamento 
Zumbi/Rio do Fogo, membros do governo estadual e municipal, e representantes do 
PERF, com auxílio de algumas fotografias das crianças e outras, que provocassem algo 
a dizer, em uma estratégia de investigação denominada função de modelo. As cinco 
crianças apresentaram imagem positiva do PERF; todas escolheram fotografá-lo como 
um dos lugares de que gostavam. A população adulta de Zumbi apresentou avaliação 
visual positiva do PERF. Um número reduzido de entrevistados conhecia os benefícios 
ambientais e sociais da produção de energia eólica. Os residentes não participaram do 
processo de decisão a respeito do PERF; eles aprovaram a iniciativa especialmente por 
conta do fomento de empregos durante a construção. Atualmente, o PERF é algo alheio 
às suas vidas por não haver mais ofertas de empregos, nem outra forma de interação 
moradores-empreendimento. Os residentes se relacionam com o terreno e não com o 
empreendimento. No entanto, não há evidências de rejeição ao PERF, os moradores 
apenas o vêem como algo neutro às suas vidas O baixo nível educacional, a falta de 
vertebração social e a atuação de uma empresa com larga experiência na implantação de 
parques eólicos em outros países podem ser fatores que contribuíram para a não 
oposição dos moradores de Zumbi ao PERF. Fica clara a falta que faz no país uma 
legislação que considere seriamente a dimensão psico-social envolvida na implantação 
de parques eólicos. 
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SOCIAL-ENVIROMENTAL IMPLICATIONS FROM THE CONSTRUCTION OF A 
WIND FARM IN THE MUNICIPALITY OF RIO DO FOGO-RN 

The purpose of this study was to investigate the social-environmental implications of 
the first large scale wind farm recently built in Brazil (2006), Parque Eólico de Rio do 
Fogo (PERF), to the nearby communities. The research was base on the adjustment of 
the DIS/BCN tool to analyze social impact and it was linked to the multi-method 
approach. Applying the autophotography strategy, cameras were given to five children 
from the district of Zumbi, the nearest location to PERF, and they were asked to 
individually photograph the six places they liked the most and the six places they liked 
the least in their community. Then, these children were interviewed individually and 
collectively about the photographs. Adult locals in Zumbi, residents of Zumbi/Rio do 
Fogo settlement, members of the State and Municipal government and representatives 
of the PERF were also interviewed with the aid of some of the pictures taken by the 
children and others that might trigger something to say, as a strategy called sample 
function. The five children presented positive image towards PERF; all of them chose to 
photograph it as one of places they liked. Adult population of Zumbi presented positive 
visual evaluation towards PERF. A small number of the interviewees were aware of the 
environmental and social benefits of wind energy production. Residents did not 
participate of the decision making process regarding PERF. They approved the project, 
especially because of the jobs provided during construction. Nowadays, PERF is 
something apart from their lives because it no longer provides jobs or any other 
interaction between the facility and the locals. Residents relate to the land, not with the 
facility. However, there is no evidence of rejection towards PERF, it is simply seen as 
something neutral to their lives. The low levels of education, traditional lack of social 
commitment and citizenship, and the experience accumulated by PERF´s planners and 
builders in other countries, may be contributing points to the fact that Zumbi residents 
did not oppose to PERF. It is clear that the country needs a legislation which seriously 
considers the psycho-social dimension involved in the implementation of wind farms. 



Ao sabor do vento...
Como um velejador que zarpa com sua rota traçada, mas que pode mudar seu 

trajeto caso o vento mude de direção, guiando-o para outro rumo, como que querendo 

pregar-lhe uma peça, mas que ele aceita e se deleita com o novo trajeto, não perdendo 

de forma alguma o sabor da jornada; assim foi o meu trajeto neste mestrado. Cheio de 

mudanças e surpresas.

Estava na minha aconchegante cidade no sul do Brasil quando, de repente, no 

final do ano de 2005 surgiu a sugestão de fazer uma seleção de mestrado no meio dos 

trópicos. Achei muito interessante, levando em conta a área de concentração que existia 

como opção (psicologia ambiental) e o professor que eu havia escolhido para ser meu 

provável orientador. Dessa forma não pude deixar de aceitar a proposta.

A escolha deste tema foi tão inesperada quanto a minha vinda a Natal. 

Novamente, só que desta vez ao final do ano seguinte, com tudo preparado para iniciar 

o campo da pesquisa que havia escolhido para desenvolver no mestrado, meu 

orientador, assim como quem não quer nada, comentou sobre a energia eólica e o 

esboço de um estudo que eu poderia desenvolver se não tivesse escolhido o outro 

caminho. Depois dessa conversa “casual” não parei de pensar na sutil proposta. Então a 

sincronicidade fez o seu papel: em uma madrugada na qual eu não conseguia dormir 

devido ao assunto, estava “zapeando” na tv quando eu me deparei com um 

documentário sobre mudanças climáticas e comecei a assistir. De repente e 

inesperadamente, no final do programa, surgiu uma cadeia de aerogeradores como que 

ilustrando as fontes renováveis de energia como uma das necessárias saídas para 

amenizar o problema. Depois dessa madrugada percebi a “bandeira ambiental” inerente 

às fontes renováveis e, para reforçar ainda mais a situação, minha veia 

“engenheirística”, adormecida desde o fim do curso de eletrotécnica na Escola Técnica 

Federal de Santa Catarina, começou novamente a atiçar-se, tornando impossível, mais 

uma vez, não aderir à proposta colocada tão “sutilmente”...  

Mas a energia eólica, além da importância como atenuador do processo de 

mudança climática no planeta, é um tema novo no país, visto que o processo de 

implantação é muito recente, o que justifica o desenvolvimento de trabalhos sobre este 

assunto. Fechando um pouco mais o foco, dentro desse tema, a dimensão social inerente 

é quase unanimemente esquecida ou deixada em segundo plano nos estudos brasileiros 

e até mesmo nas leis regulamentadoras, o que certamente contribui para a ausência dos 
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aspectos sociais em disciplinas técnicas ou econômicas. Nestes documentos, depois de 

várias páginas de discussão sobre as diferentes perspectivas presentes neste tema, 

encontra-se a dimensão social em poucos parágrafos ou até mesmo em notas de rodapé. 

Desta forma, este trabalho tem como intuito mais abrangente chamar a atenção sobre a 

importância desta perspectiva no desenvolvimento da energia eólica e a necessidade de 

ela ser tratada tão seriamente quanto aquelas dimensões já desenvolvidas.

O objetivo deste estudo foi, portanto, analisar as implicações sócio-ambientais 

imediatas da implantação de um parque eólico para a comunidade que vive próxima a 

esse empreendimento.  

A respeito do que vem a seguir, levantando vôo, o primeiro capítulo faz um 

apanhado geral sobre o histórico da utilização da energia, do vento e das fontes 

renováveis de energia e da utilização da energia do vento como produtor de energia 

elétrica, assim como a importância da utilização de fontes renováveis de energia, as 

vantagens e desvantagens e algum programas. O segundo capítulo apresenta as 

diferentes inter-relações do ser humano com o meio ambiente, o papel da psicologia 

nesta relação, um pequeno histórico da psicologia ambiental, a ligação da psicologia 

com a sustentabilidade, com a energia, com energias renováveis e energia eólica. O 

capítulo três apresenta o ambiente físico e social em que o estudo foi desenvolvido e os 

objetivos deste trabalho. Apresentadas as coordenadas do vôo, no quarto capítulo são 

descritas as estratégias metodológicas empregadas. Com plano de vôo delimitado e as 

ferramentas escolhidas, no quinto capítulo apresenta-se os resultados deste estudo e no 

sexto a discussão dos mesmos. Finalizando a viagem, o sétimo capítulo apresenta as 

considerações finais, subdividida em um resumo do vôo alcançado nesta pesquisa, a 

importância da inserção da psicologia neste tema, bem como a importância deste tema 

para o desenvolvimento da psicologia. E, finalmente, uma discussão mais ampla sobre a 

inserção do aspecto social na implementação de energia eólica, tanto no caso brasileiro 

como em países com maior tradição.  
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Capítulo 1 – Por que falar de energia? 
A energia que move o mundo tem cor escura, é um recurso finito e altamente poluente.  

(Trigueiro, 2005, p. 210) 

Acreditar na possibilidade de altos níveis de energia limpa como solução para todos os 
males constitui um erro de juízo político. É imaginar que a equidade na participação do 
Poder e o consumo de energia podem crescer juntos. Vítimas dessa ilusão, os homens 
industrializados não põem o menor limite ao crescimento no consumo de energia, este 
crescimento continua com o único fim de fornecer a cada vez mais gente mais produtos de 
uma indústria controlada por cada vez menos gente.  

Ivan Illich  

1.1 Energia e sociedades humanas 

O ser humano, assim como todos os outros animais, necessita de energia para 

manter seu organismo vivo. Ademais, as civilizações, ao longo da história humana, 

desenvolveram ferramentas que necessitavam de fontes de energia para se 

movimentarem e, assim, garantir o bem estar das pessoas. Até o século XVIII, se 

igualadas aos grupos humanos contemporâneos, as sociedades se utilizavam de fontes 

de energia retiradas no meio ambiente sem gerar grandes impactos mundiais – pois as 

populações e a necessidade de recursos ainda eram pequenas em relação aos dias atuais. 

A forma de extração dos recursos também eram menos impactantes e, quando 

devolvidos para a natureza, essas fontes energéticas retornavam à sua forma original. 

No entanto, após a Revolução Industrial a escala de produção foi altamente ampliada e, 

por conseqüência, o maquinário utilizado. Com isso, a demanda por energia cresceu na 

mesma proporção. Inicialmente, para movimentar as primeiras máquinas da Revolução 

Industrial era utilizado o carvão, até se descobrir uma nova fonte de combustíveis - o 

petróleo. A partir dessa descoberta nasceu uma nova etapa da história humana, baseada 

na utilização de combustíveis fósseis. Atualmente, grande parte da energia utilizada no 

mundo provém destes recursos (Bermann, 2001; Carvalho, 2003; Trigueiro, 2005). 

O grande problema dos combustíveis fósseis (gás natural, gasolina, diesel, 

querosene, etc.) está no fato de que sua extração, processamento e utilização são 

processos altamente poluentes. Diferentemente das fontes utilizadas anteriormente, 

esses recursos energéticos necessitam de transformação, sendo devolvidos à natureza 

em elementos diferentes do original, deixando resíduos no meio ambiente. Portanto, são 

caracterizados como fontes não renováveis de energia. A situação de dependência de 

combustíveis como esses se agrava ainda mais com o crescimento desordenado e 

acelerado da população mundial e a emergência de países para o chamado bloco de 
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países industrializados (como, por exemplo, a China) que, consequentemente, gera uma 

demanda cada vez maior por energia.  

Esse sistema de desenvolvimento se mostra altamente inviável por sua 

insustentabilidade se levarmos em conta os custos ambientais já existentes, os quais se 

multiplicarão futuramente se for dada continuidade a esse regime de desenvolvimento e 

se houver incentivo cada vez maior ao uso de fontes não renováveis em todo o mundo. 

Estudos confirmam essa insustentabilidade a partir da constatação de que se todas as 

nações do mundo tiverem como meta adotar o modo de vida dos países chamados 

“desenvolvidos”, precisaremos de vários planetas para sustentar esse tipo de 

desenvolvimento (Clark, 1995; Winter, 1996, Bermann, 2001; Trigueiro, 2005). 

Esse impasse entre desenvolvimento, crescimento populacional e distribuição 

igualitária dos recursos versus vida no planeta se mostra perpetuamente inviável, sendo 

necessário os seres humanos tomarem alguma posição: ou modificam seus hábitos e seu 

estilo de desenvolvimento ou a civilização humana, como a conhecemos no planeta, 

corre um grave risco de não mais existir. Nas palavras de Trigueiro (2005): 

A demanda por matéria-prima e energia cresce, precipitando o mundo na direção de 

um impasse civilizatório: ou a sociedade de consumo enfrenta o desafio da 

sustentabilidade ou teremos cada vez menos água doce e limpa, menos florestas, 

menos solos férteis, menos espaço para a monumental produção de lixo e outros 

efeitos colaterais desse modelo suicida de desenvolvimento. (p. 22) 

1.2 Energias renováveis 

A energia renovável é uma das opções que o ser humano pode adotar para 

reduzir o impacto do desenvolvimento humano no planeta, se utilizada dentro de um 

sistema sócio-econômico que vise a sustentabilidade de uma determinada estrutura 

social. Isso pelo fato de esse tipo de energia, também chamada de energia limpa, 

apresentar vantagens como: ser um recurso, de certa forma, infinito e em seu processo 

de produção e posterior utilização não haver acúmulo de dióxido de carbono e outros 

gases na atmosfera, os quais contribuem para o efeito estufa.  

O não acumulo de gases na atmosfera deve-se à maneira como é produzido esse 

tipo de energia, que pode ser gerada de duas formas. Na primeira não há emissão de 

nenhum tipo de resíduo no meio ambiente – como na produção de energia eólica e 

fotovoltaica. Uma segunda possibilidade é o caso da produção da biomassa e do álcool 

no qual há lançamento de gases que provocam o efeito estufa, porém não se acumulam 

na atmosfera porque são novamente reabsorvidos por plantas da próxima safra, que 
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necessitam destes compostos como fonte de energia para crescer. O cultivo de uma 

nova safra dará continuidade à geração de matéria prima para a fabricação de 

combustível. Em termos químicos, desde a etapa da colheita até produção do 

combustível e nova safra, o dióxido de carbono é armazenado na forma de hidrocarbono 

e em um novo ciclo de colheita para a produção de combustível, durante a queima, esse 

hidrocarbono é quebrado, e novamente lançado como dióxido de carbono na atmosfera 

e reabsorvido em uma nova safra, fechando o ciclo (Bermann, 2001). Porém, existem 

emissões de gases durante o transporte da matéria prima para fabricação dos 

biocombustíveis e também durante a distribuição do combustível em si.  

Sendo assim, percebe-se que a diferença entre a energia renovável e a não 

renovável está no fato de esta energia prover de combustíveis que ficam armazenados 

milhões de anos no subsolo. Depois de queimados, seus resíduos não retornam para o 

subsolo, ou seja, não há reabsorção, ficando acumulados na atmosfera. O excessivo 

acúmulo desses gases colabora para o agravamento do efeito estufa e, 

consequentemente, contribui para o processo de mudanças climáticas. Um outro 

agravante é o fato de ser um recurso finito e, por conseqüência, já é esperada dentro de 

alguns anos uma grande crise (Bermann, 2001; Trigueiro, 2005). Além disso, o petróleo 

é um recurso relativo, ou seja, o valor é que define a reserva: quanto mais elevado 

estiver o preço, maior a reserva e, consequentemente, o tempo de esgotamento é maior.  

A demanda por energia é cada vez maior e preocupante, tendo em vista o super 

crescimento da população mundial e o acelerado crescimento econômico de países 

chamados emergentes. Atrelado a isso, se for levado em conta que das 6 bilhões de 

pessoas no mundo 2 bilhões ainda não têm acesso a qualquer tipo de energia, cresce 

proporcionalmente a urgente necessidade de se tomar alguma atitude sobre como 

oferecer energia para todas essas pessoas. Além disso, as perspectivas futuras não são 

nada promissoras - segundo Aldabó (2002), estima-se que a demanda por energia no 

mundo seja o dobro em 2025 e o triplo em 2050. 

Agravando ainda mais a situação, atualmente os combustíveis fósseis são o 

motor da sociedade contemporânea – aproximadamente 90% de toda a produção 

mundial de energia é proveniente desses combustíveis. Sendo assim, se toda essa já 

alarmante demanda por energia for resolvida por políticas que incentivem a produção de 

energia para suprir esse enorme mercado, o planeta não conseguirá resistir ao impacto já 

preocupante da produção de energia por combustíveis fósseis (Carvalho, 2003). 
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A questão das mudanças climáticas se tornou um tema de grande preocupação 

mundial após resultados de pesquisas que verificaram o aumento da temperatura da 

Terra em um ritmo cada vez mais acelerado. Entre as conseqüências desse fenômeno 

está aumento do nível médio dos oceanos, resultado do derretimento de geleiras e 

camadas de gelo permanente, congelamento tardio e descongelamento precoce de rios e 

lagos, declínio da população de espécies de animais e plantas; e aumento do índice 

pluviométrico. Todas essas conseqüências alteram e comprometem os ciclos de todos 

ecossistemas, podendo vir a comprometer a vida no planeta.  

Tais previsões fizeram com que houvesse uma série de reuniões entre vários 

países do mundo a fim de que se conseguissem acordos para reduzir esse problema. A 

primeira foi a Convenção do Clima durante a Rio-92, que indicou a necessidade de uma 

redução de 60% nas emissões globais de dióxido de carbono. Outras reuniões ocorreram 

até que em 1998, em um encontro na cidade de Quioto, foi assinado por vários países o 

Protocolo de Quioto. A partir desse tratado, que entrou em vigor em fevereiro de 2005, 

os países industrializados que assinaram e posteriormente ratificaram-no devem, entre 

os anos de 2008-2012 – que consiste na primeira fase do Protocolo - diminuir em 5,2% 

a emissão dos gases que contribuem para mudanças climáticas, tendo como base o 

índice de emissão de 19901 (Bermann, 2001; Greenpeace, 2002; Trigueiro, 2005; 

United Nations, 1998). A escolha somente dos países ricos nessa primeira fase se 

justifica por terem uma dívida histórica com o planeta já que há mais de 150 anos, a 

partir da Revolução Industrial, estes países emitem gases do efeito estufa na atmosfera 

(Trigueiro, 2005).

Entre as ações que deverão ser tomadas por todos os países que ratificaram o 

Protocolo de Quioto para contenção das mudanças climáticas está o investimento no 

desenvolvimento de projetos de produção de energia através de fontes renováveis. Os 

empreendimentos poderão ocorrer tanto no próprio país como em outros. Essa 

obrigação é mais um dos elementos chave que justificam a produção de energia por 

fontes renováveis no mundo. Sendo assim, o protocolo de Quioto, em relação a esse tipo 

de energia, serviu ao menos para mostrar que esse é o caminho energético o qual os 

países devem seguir (Greenpeace, 2002; Trigueiro, 2005, United Nations, 1998).  

Um pouco antes da preocupação com o aquecimento do planeta, proveniente em 

grande parte da queima de combustíveis fósseis, uma preocupação, de cunho 

1 Os gases que participam da formação do efeito estufa são: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido de 
nitrogênio (N2O), hidrofluorcarbonos (CFCs); perfluorocarbonos (PFCs); hexafluorado de enxofre (SF6) (United 
Nations, 1998). Dentre estes gases, o principal causador do aumento de temperatura é o CO2 que contribui com 55%. 
(Bermann, 2001) 
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econômico, incentivou o início da produção de energia renovável em escala comercial 

na década de 70: a crise do petróleo. A partir dessa crise, a sociedade ocidental 

contemporânea, principalmente nos países industrializados, deixou de crer no mito da 

inesgotabilidade dos combustíveis fósseis na qual seu uso era incentivado devido ao 

desenvolvimento econômico, a demanda consumista da sociedade industrial e por seu 

baixo custo – sem haver nenhuma preocupação com sua inesgotabilidade e/ou com os 

impactos no meio ambiente (Blas & Aragonés, 1986). Essa realidade foi rapidamente 

modificada para outra drasticamente oposta, marcada por restrições ao acesso e pelo 

alto preço desses combustíveis. Para diminuir o uso de combustível nesta época se 

observa mudança, por exemplo, no formato dos carros americanos, substituindo os 

carros grandes e luxuosos, chamados no Brasil de “rabo de peixe”, por outros mais 

compactos, que consumiam menos.  

Por conta da crise energética surgem também outras formas de produção de 

energia como a nuclear. Este tipo de fonte de energia foi muito criticado desde o seu 

início por conta dos resíduos radioativos associados aos efeitos da bomba atômica nas 

cidades de Hiroshima e Nagasaki, bombardeadas na Segunda Guerra Mundial, 

preocupações essas reforçadas décadas depois, por conta do vazamento na usina de 

Chernobyl. Um dos primeiros países a desenvolver essa tecnologia foi a Alemanha, que 

atualmente é a maior consumidora e produtora de energia eólica no mundo – outra 

forma de produção de energia, que começou a ser produzida em escala comercial na 

década de 70, a partir dos primeiros programas de incentivo às energias renováveis em 

alguns países industrializados.

A energia renovável apresenta benefícios não somente para combater problemas 

ligados ao meio ambiente, como as mudanças climáticas, mas também problemas 

econômicos, como a crise do petróleo. Ela pode vir a contribuir para a solução de 

problemas sociais, como a falta de serviços básicos de energia, que ainda afeta um terço 

da população mundial. A solução desse problema, se aliada a programas estruturais, 

poderá vir a garantir a satisfação de necessidades primordiais de nutrição e saúde, 

contribuindo para o bem estar destas pessoas. No caso de lugares distantes de grandes 

centros onde ainda não existe serviço de energia elétrica, a geração de energia por 

fontes renováveis se torna muito mais viável economicamente, pois pode ser produzida 

a partir de fontes que existam no próprio local, o que é muito mais interessante do que 

estender a rede elétrica até esses pontos. A energia renovável também auxilia na geração 

de empregos; na diversificação de fontes energéticas, proporcionando menos 
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instabilidade na geração de energia; e diminui a dependência energética que em muitos 

países necessita ser importada (Aldabó, 2002; Bermann, 2001; Greenpeace, 2002).  

Os benefícios das fontes renováveis de energia expostos acima, a tornam 

essencial para o caminho da sustentabilidade energética, pois são de certa forma 

inesgotáveis e garantem a manutenção dos processos biológicos básicos que são 

responsáveis pela vida das espécies. Além disso, trazem benefícios sociais e 

econômicos que se mostram indispensáveis para se atingir essa meta (Aldabó, 2002; 

Bermann, 2001). 

O primeiro grande projeto de geração de energia por fontes renováveis no 

mundo foi o Proálcool criado em 1975 pelo governo brasileiro, temeroso na época com 

as conseqüências econômicas da crise energética da década de 70. O objetivo era 

substituir os derivados de petróleo utilizando o álcool adicionado a gasolina e também 

utilizando-o na forma pura, aliviando a necessidade de importação de petróleo entre os 

anos de 1975 a 2000. Como resultado, entre os anos de 1983 a 1986, 73% a 76% dos 

carros produzidos no país eram movidos a álcool (Silva, 2006). Desta forma, tendo em 

vista as vantagens econômicas da produção de energia através do álcool, a produção de 

cana-de-açúcar foi ampliada. A partir do Proálcool, os usineiros receberam incentivos e 

créditos agrícolas para expandir sua produção. Como resultado ocorreu um grande 

processo de expropriação e acumulação de terras, gerando grandes latifúndios, em 

detrimento da produção de subsistência. Os empregados da plantação de cana-de-

açúcar, chamados no Brasil de “bóias-frias”, viviam em regime quase escravo, em 

condições penosas e insalubres, trabalhavam durante jornadas muito longas, e havia um 

grande contingente de mão de obra infantil (Bermann, 2001). O Proálcool gerou

benefícios econômicos e se for gerenciado, a partir de uma melhor estruturação e 

planejamento das dimensões sociais e ambientais afetadas, pode vir a garantir assim 

benefícios não somente econômicos como também socioambientais. No entanto, a atual 

revitalização desse programa pelo governo brasileiro, infelizmente, continua a perpetuar 

o cenário vigente na década de oitenta, com grandes latifúndios e condições desumanas 

de trabalho.

Além da cana-de-açúcar, o Brasil é um país muito rico em outras fontes 

renováveis de energia para criação de combustíveis. Esse potencial deve ser explorado 

com o intuito de diminuir a dependência do uso de combustíveis nocivos ao planeta 

(Bermann, 2001; Trigueiro, 2005).  
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O país começou a se interessar por produção de energia elétrica por outras fontes 

renováveis, além da hidrelétrica e a utilização do biocombustível álcool, principalmente 

após a Rio-92, quando tiveram início os primeiros projetos pilotos (Dutra, 2007). Para 

incentivar a geração de energia elétrica a partir de fontes alternativas no Brasil, foi 

criado em 2002 pelo governo federal o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas 

de Energia Elétrica (PROINFA). Este tem como objetivo aumentar a participação da 

energia elétrica concebida através de fontes eólica, biomassa, solar e pequenas 

hidrelétricas, que venham a ser produzidas por empreendimentos de produtores 

independentes autônomos (Dutra, Szklo & Tolmasquim, 2005; Filgueiras & Silva, 

2005). Outros objetivos são: a diversificação da matriz energética nacional e, a redução 

das causas do efeito estufa nos termos do Protocolo de Quioto (Dutra et al, 2005). Para 

tanto, o governo federal garante a compra da energia produzida durante um período de 

20 anos (Fagá & Rech, 2004), além de subsidiar os investimentos, disponibilizando 

linhas especiais de crédito para projetos selecionados (Dutra, et al, 2005).

A preocupação em diversificar as fontes de produção de energia elétrica no 

Brasil se deve à forte dependência hídrica na geração elétrica brasileira2, realidade que 

culminou na crise energética ocorrida durante os primeiros dois anos deste século. Essa 

crise ocorreu pela falta de oferta de geração, devido à escassez de chuvas nas bacias 

onde havia empreendimentos de geração de energia hidrelétrica, durante aquele ano, e 

falta de fomento à novas unidades de produção; o que forçou o aumento de 

investimentos no setor energético, que se encontrava reduzido durante quase toda 

década de 90 do século passado. Em adição a estas questões, o Protocolo de Quioto 

também auxiliou a aceleração dos investimentos na produção de energias renováveis no 

país, tanto por capital nacional como estrangeiro (Aldabó, 2002, Bermann, 2001; 

Filgueiras & Silva, 2005).

1.3 Energia eólica: dos moinhos de vento aos modernos aerogeradores. 

A utilização do vento para atividades humanas é muito antiga; um dos primeiros 

indícios de sua utilização se encontra na Pérsia do século VII (Aldabó, 2002). Até a 

Revolução Industrial, a energia dos ventos era convertida em energia mecânica, sendo 

utilizada para mover moinhos, para bombear água e em serrarias e até mesmo como 

2 Atualmente 76,6% da capacidade instalada de geração de energia produzida e 82,2% da eletricidade 
consumida no Brasil provêm de hidrelétricas (Bermann, 2007), sendo as demais provenientes de nuclear 
(2,7%); gás natural (4,5%); petróleo (2,8%); outras fontes renováveis (3,8%) e importação de energia 
(8,8%) (Filgueiras & Silva, 2005; Porto, 2005).  
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força propulsora das embarcações que impulsionaram as grandes navegações. Com a 

Revolução Industrial no séc. XVIII, esta fonte de força motriz foi substituída pelo 

carvão e, um pouco mais tarde, pela energia obtida da queima de combustíveis fósseis 

(Aldabó, 2002; Agencia Nacional de Energia Elétrica, 2004; Lopes & Vial, 2004;). 

No século XIX a força dos ventos começou a chamar a atenção de pesquisadores 

interessados em vê-la convertida em energia elétrica. Essa curiosidade resultou no 

desenvolvimento do primeiro aerogerador em 1892 (Fagá & Rech, 2004). Quase um 

século mais tarde, com a crise do petróleo entre os anos de 1973 e 1979, governos de 

alguns países, principalmente na Europa, começaram a incentivar a produção de energia 

eólica em escala comercial (Dutra, Szklo, & Tomasquim, 2005; Lopes & Vial, 2004;). 

Mas foi durante a década de 90, com o surgimento progressivo de novas tecnologias na 

indústria de aerogeradores e com o aumento das pressões sobre as energias 

convencionais, que se iniciou um crescimento vertiginoso na produção de energia 

elétrica comercial a partir do vento. Hoje, o emprego da energia eólica aumenta 20% ao 

ano, sendo considerada a fonte de energia que mais cresce no mundo em termos de 

utilização (Trigueiro, 2005)  

1.3.1 Geração de energia elétrica a partir do vento 

O vento é o movimento do ar na atmosfera terrestre. Sua movimentação ocorre 

através da diferença de temperatura, provocando diferença de pressão, entre as regiões 

quentes próximas a linha do Equador e as regiões frias dos pólos. Dessa forma, o ar das 

superfícies frias dos pólos movimenta-se em direção ao Equador para substituir o ar 

quente tropical que, por sua vez, desloca-se para os pólos (Aldabó, 2002).

Para o aproveitamento dos ventos como energia elétrica, utiliza-se o aerogerador 

(chamado também de turbina eólica), que transforma a energia cinética de translação 

contida nas massas de ar em energia cinética de rotação que, por sua vez, se transforma 

em energia elétrica através de um gerador (Agência Nacional de Energia Elétrica, 

2004). Teoricamente, 59,3% da energia dos ventos pode ser utilizada para a produção 

de energia elétrica. Na prática, utilizando-se os aerogeradores mais modernos do 

mercado, a eficiência cai para 30%. A queda se deve a perdas mecânicas e elétricas 

(Aldabó, 2002; ANEEL, 2004; Fagá e Rech, 2004). Esse aproveitamento é considerado 

baixo em relação a outras fontes de energia, como a hidrelétrica, que possui uma 

eficiência de aproximadamente 75%.  
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Para que um local seja considerado propício para a produção de energia eólica é 

necessário que os ventos atinjam uma velocidade entre 5 a 12 m/s a uma altura de 

aproximadamente 50 m e que sejam o mais constante possível a fim de garantir que a 

geração de energia elétrica não varie muito. (ANEEL, 2004; Fagá & Rech, 2004).

O custo da produção de energia eólica ainda é elevado, porém este vem 

diminuindo em função da ampliação da escala de produção mundial, da expansão do 

mercado e da forte competição do setor, além do desenvolvimento de novas tecnologias 

e da maximização da eficiência das máquinas (Dutra, et al., 2005; Filgueiras & Silva,

2003). Segundo Trigueiro (2005), a cada duplicação na capacidade instalada no mundo 

nota-se uma redução da ordem de 30% no custo dessa energia. No entanto, quando 

levado em conta os custos ambientais comparados aos de outras fontes economicamente 

mais baratas, como, por exemplo, as não renováveis, o custo da produção desse tipo de 

energia se reduz imensamente, podendo ser, até mesmo, inferior aos combustíveis 

clássicos (Aldabó, 2002; Bermann, 2001; Fagá & Rech, 2004; Filgueiras & Silva, 

2003).

1.3.2 Vantagens e desvantagens no uso da energia eólica 

Assim como as demais energias renováveis, a energia eólica possui inúmeras 

vantagens. As mais importantes, principalmente para o meio ambiente, estão em ser 

absolutamente renovável, abundante, inesgotável e limpa. Ou seja, sua produção não 

causa nenhuma contaminação ao meio ambiente, salvo durante a construção das 

instalações que gerará gases que contribuem para a aceleração do efeito estufa, mesmo 

assim em números não preocupantes (Lopes & Vial, 2004; Rocha & Rossi, 2003). 

Porém, este CO2 emitido durante a construção é compensado em 6 meses de operação 

desta usina. Além disso, a instalação do parque eólico não implica em nenhuma 

alteração no lençol freático por consumo, alteração ou deposição de resíduos ou 

lançamento, nem são feitas movimentações de terras ou impedimento do seu uso. Do 

terreno utilizado de um parque eólico somente 1% deste se torna fisicamente 

indisponível para outras atividades (Silva, 2006).

Do ponto de vista sócio-econômico, dentre as vantagens está a possibilidade de 

descentralização da produção energética, pois o potencial eólico, no caso do Brasil, está 

espalhado por todo o país (Fagá & Rech, 2004). Outros pontos positivos são: suprir a 

demanda energética tanto de pequeno como de grande porte (ANEEL, 2004); não 

prejudicar o uso da terra para outros fins (Rocha & Rossi, 2003); gerar empregos em 
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várias atividades associadas; fixar tecnologias; propiciar o lucro para a população local 

com o arrendamento de terra para a construção das usinas, e a possibilidade de 

coexistência ambiental harmoniosa com atividades agropecuárias (Filqueiras & Silva, 

2003).

Contudo, algumas desvantagens também são encontradas. Entre elas está, 

primeiramente, o ruído. Porém, Aldabó (2006) afirma que este problema vem 

diminuindo proporcionalmente com o desenvolvimento de novas tecnologias. Um 

segundo problema reside no impacto cênico. Estes podem ser amenizados se utilizados 

critérios paisagísticos para a escolha dos locais e construção dos mesmos (Fagá & Rech, 

2004). Outro ponto negativo seria o impacto provocado em aves migratórias, que para 

ser evitado requer uma avaliação prévia do local onde se pleiteia a construção do 

parque.

Outra implicação provocada pela construção de um parque eólico, segundo 

Aldabó (2002) e Bermann (2001), é a aceitação pública. Segundo os autores, ocorrerão 

impactos positivos ou negativos dependendo de como for a inserção desse parque na 

vida das pessoas. Se a comunidade for avisada de sua construção; se houver uma 

participação ativa desta nas decisões; e se a mesma obtiver informações suficientes a 

respeito das diversas fontes renováveis de energia: de sua importância para a 

preservação do meio ambiente, da vida no planeta, e para um desenvolvimento social e 

econômico sustentável; provavelmente o impacto desse empreendimento será positivo. 

Outros aspectos relacionados aos impactos sociais serão tratados no capítulo 2.

1.3.3 Energia eólica no mundo 

Os dados mundiais sobre energia preocupam, mas, ao mesmo tempo, são 

positivos para a energia eólica. A assinatura do Protocolo de Quioto fez com que a 

corrida para a diminuição das emissões dos gases responsáveis pela aceleração do efeito 

estufa aumentasse, o que contribuiu ainda mais para que o mercado por energia eólica 

crescesse vertiginosamente.  

Estima-se que o potencial eólico bruto mundial seja da ordem de 500.000 TWh 

por ano, porém, devido a restrições socioambientais,3 esse número cai para 53.000 TWh 

(o equivalente a 53.000.000.000 MWh). Mesmo assim, esses quase 10% do potencial 

bruto têm a capacidade de atender aproximadamente quatro vezes a demanda mundial 

3 Existência de áreas densamente povoadas e/ou industrializadas e outras restrições naturais, como regiões 
muito montanhosas, áreas protegidas ambientalmente, por exemplo. 



27

total de eletricidade, sendo que os recursos estão bem distribuídos ao longo dos cinco 

continentes (ANEEL, 2004, Greenpeace, 2007).  

Com esse grande potencial eólico mundial aproveitável, aliado ao baixo impacto 

provocado em sua implantação e produção, a indústria e o mercado de energia eólica 

possuem fortes potencialidades para se expandir e isso vem ocorrendo. Nos últimos 20 

anos, em relação à produção, a energia eólica é o recurso energético que mais rápido 

cresceu e a expectativa é que este seja, depois da hidreletricidade, o recurso energético 

renovável de maior expansão de mercado até 2030 (International Energy Agency, 

2006). Segundo Lopes e Vial (2004), o crescimento médio nos últimos 10 anos foi de 

25%. Estima-se que em 2020 a energia eólica supra 12% da demanda mundial de 

energia elétrica, com uma capacidade instalada de mais de 1.200.000 MW. (ANEEL, 

2004, Aldabó, 2002) e que em 2050 essa capacidade instalada chegue a 3.000.000 MW 

(Greenpeace, 2007). Atualmente, a potência mundial instalada está na ordem de 

aproximadamente 60.000 MW (Ender, 2006).

Um aerogerador de última geração atualmente tem a capacidade de 1.282 kW 

(ou aproximadamente 1MW), a uma altura muitas vezes de mais de 100 metros. A mais 

moderna turbina eólica em operação (Enercon E112) tem capacidade de 6MW (ou 

6.000 kW). Esse aumento da capacidade das turbinas é resultado da expansão do 

mercado e das fábricas. Atualmente mais de 80.000 turbinas estão operando em mais de 

50 países. Os maiores mercados mundiais de energia eólica são Alemanha, seguido da 

Espanha, Dinamarca, Índia e Estados Unidos (Greenpeace, 2007). O Brasil tem como 

meta estar entre os 10 maiores mercados mundiais quando gerar 1100 MW, o que era a 

meta para o Brasil até o final de 2006, ao finalizar a primeira fase do PROINFA (Dutra 

et al., 2005). Porém, o prazo para o término da primeira fase do PROINFA, que consiste 

na escolha e instalação de todos os projetos renováveis aprovados teve o prazo 

prorrogado e se estenderá até o final de 2008. Desta forma, até o momento, o Brasil se 

encontra como vigésimo país do mundo em utilização de energia eólica (Dutra, 2007). 

1.3.4- Energia Eólica no Brasil

Se a meta do país é chegar entre os 10 maiores do mundo, o Brasil tem recursos 

para tanto. Um grande estudo desenvolvido pelo Centro de Pesquisa em Energia 

Elétrica (CEPEL) em parceria com outras instituições que se dedicam ao estudo da 

energia eólica culminou no chamado “Atlas do Potencial Eólico Brasileiro”. Ele 

constatou que a capacidade instalável para produção de energia eólica no Brasil é de 
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143 GW4 (ou 143.000 MW). A região nordeste, principalmente os estados do Rio 

Grande do Norte5 e do Ceará, é a detentora do maior potencial instalável para geração 

de energia através do vento - 75GW (ou 75.000 MW) (Aldabó, 2002; ANEEL, 2004, 

Centro de Pesquisas de Energia Elétrica, 2001; Lopes & Vial, 2004) e onde se concentra 

o maior número de projetos eólicos a serem implementados no país contabilizando 76% 

do total (Silva, 2006). O grande potencial eólico da região nordeste se deve 

principalmente aos ventos constantes (alcançando em alguns locais 38% do tempo 

anual) e superiores a 7 m/s medidos a uma altura de 50m (ver Figura 1 e 2), possuindo 

velocidades médias mais altas e uniformes se comparadas a outros países com um bom 

potencial eólico (Costa, 2006; Silva, 2006). Estas características se adequam aos 

padrões seguidos internacionalmente para indicar os locais de melhores condições para 

o aproveitamento do potencial eólico na geração de energia elétrica. Atualmente a 

geração de energia eólica, em todo o território nacional, é de 186.850 kW 

(aproximadamente, 187 MW) (Dutra, 2007). 

4 Atualmente ainda há divergências entre especialistas e instituições sobre esse valor, porém, a maioria 
dos estudos estima um potencial maior que 60.000 MW. Essa falta de consenso se deve à carência de 
informações de superfície e também pela diferença das metodologias empregadas (ANEEL, 2004). 
5 Dados divulgados pelo jornal Tribuna do Norte (25/06/2006) apontam que o estado do Rio Grande do 
Norte, segundo o Centro Brasileiro de Energia Eólica, está entre os cinco melhores pontos de exploração 
eólica do mundo.   
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Figura 1 Potencial eólico brasileiro com destaque para região nordeste e potencial eólico do 
nordeste brasileiro com destaque para o estado do Rio Grande do Norte. (Fonte: 
CEPEL, 2001)
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Figura 2: Comparação da rosa dos ventos ao longo do ano na França e no Brasil. (Fonte: 
Silva, 2006).

Além do grande potencial instalável, outra característica que torna a energia 

eólica muito atrativa, no caso do Brasil, é a coincidência da época de menor capacidade 

dos reservatórios das hidrelétricas serem exatamente nos períodos de melhores ventos e, 

portanto, maior potencial de geração de energia nas usinas eólicas – sugerindo, dessa 

forma, uma complementaridade de geração de energia (ANEEL, 2004; Dutra, 2007; 

Silva, 2006) (ver Figura 3). Igualmente, pela possibilidade de descentralização da 

produção de energia elétrica no Brasil, já que esta potencialidade se encontra espalhada 

pelo país e, da mesma forma, vir a oportunizar a geração de energia para áreas 

brasileiras onde ainda não se produzia energia pela falta de fonte energética. (ANEEL, 

2004; Fagá e Rech, 2005; Lopes e Vial, 2004; Trigueiro, 2005).
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Figura 3. Complementaridade entre a produção de energia hidrelétrica e 
eólica no Brasil. (Fonte: ANEEL, 2004).  

Filgueiras e Silva (2003) apontam outras vantagens da produção eólica sobre a 

produção hidrelétrica de energia. Segundo esses autores, a energia eólica ainda é mais 

cara que a hidrelétrica, porém, futuramente a tendência para energia eólica é de que seus 

custos econômicos diminuam. A possibilidade de venda de créditos de carbono é 

também outro fator que torna atrativa e economicamente vantajosa a expansão da 

produção de energia eólica no mundo (International Energy Agency, 2006). Já para a 

energia hidrelétrica, a previsão é de que esses números aumentem, principalmente 

devido à necessidade de inundação de extensas áreas de florestas ou agrícolas para a 

construção das represas. Outro fator agravante se encontra no alto custo da transmissão 

e na perda de energia, devido às grandes distâncias entre o local de produção e os 

grandes centros urbanos. Problemas ambientais também são relacionados às grandes 

hidrelétricas. Uma delas é a produção e emissão de gases de efeito estufa na atmosfera 

em função do desmatamento provocado por sua construção (Carvalho, 2003); e, em 

função da decomposição da cobertura vegetal submersa definitivamente nos 

reservatórios, há emissão principalmente de metano, outro elemento que faz parte dos 

gases de efeito estufa (Bermann, 2007). Igualmente, as hidrelétricas estão relacionadas à 

“alteração do regime hidrológico; comprometimento da qualidade das águas, (...), 

assoreamento dos reservatórios em virtude do descontrole no padrão de ocupação 

territorial nas cabeceiras dos reservatórios; (...) dificuldade para assegurar o uso 

múltiplo das águas, em razão do caráter histórico de priorização da energia elétrica em 
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detrimento dos outros possíveis usos como irrigação, lazer, psicultura”, entre outros 

problemas (Bermann, 2007, p. 141).  

Com o enorme potencial eólico brasileiro, aliado às vantagens da produção 

desse tipo de energia, o mercado brasileiro de geração de energia eólica chama a 

atenção de investidores. Isso pôde ser evidenciado com a primeira chamada do governo 

federal através do PROINFA para projetos nesse sentido – a procura foi três vezes 

maior que a oferta do governo, tanto por investidores nacionais como internacionais. 

Atualmente pelo PROINFA, já estão em funcionamento dois empreendimentos: o 

Parque Eólico de Rio do Fogo (PERF) – o primeiro parque eólico de grande porte a ser 

instalado no país, no estado do Rio Grande do Norte, com 62 aerogeradores e potência 

instalada de 49,5 MW; e o complexo de Osório, localizado no estado do Rio Grande do 

Sul, constituído de 3 parques eólicos com o total 75 aerogeradores – na qual está a 

maior potência instalada - 150 MW (Centro de Referência para Energia Solar e Eólica 

Sérgio de Salvo Brito, 2006).

Esse interesse se comprova também pela instalação no país de duas fábricas de 

uma empresa de aerogeradores, a qual é subsidiária de uma empresa alemã. Estas 

fábricas foram construídas estrategicamente, uma na cidade de Sorocaba, no estado de 

São Paulo, localizada bem no centro do país; e outra no estado do Ceará, na região 

nordeste, onde está prevista a implantação da maioria dos parques eólicos aprovados 

pelo PROINFA (Dutra et al., 2005).

Porém, mesmo com toda a procura, segundo um dos entrevistados desta 

pesquisa, a maioria dos projetos de parques eólicos aprovados pelo PROINFA não 

foram, até o momento, concretizados devido às empresas que ganharam as concessões 

para construir não chegarem a um acordo com o governo no que diz respeito aos valores 

de venda dessa energia a ser produzida. Além disso, a concretização dos projetos 

também esbarra no fato do país ainda não possuir objetivo preciso para o 

desenvolvimento da energia eólica e existirem incertezas sobre a segunda fase do 

PROINFA. Igualmente, na primeira fase deste Programa estão sendo encontradas 

algumas dificuldades no setor eólico a respeito da implementação dos projetos 

aprovados, observada pelo Ministério de Minas e Energia (MME), os quais estão 

obrigando a uma revisão geral dos cronogramas. Entre esses problemas está a falta de 

capacidade financeira de grande parte dos empreendedores, o que provoca morosidade 

no processo e dificuldade na obtenção de financiamento (Dutra, 2007). Segundo um dos 

entrevistados desta pesquisa, esta falta de capacidade financeira trava todos os outros 
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projetos que estão na fila, pois, para que os projetos na seqüência da prioridade possam 

iniciar as obras, é necessário que os primeiros já tenham sido implementados. Outros 

impasses encontrados pelo MME, de acordo com Dutra (2007) são, a insuficiência do 

parque industrial instalado, que não consegue suprir a demanda gerada pelo PROINFA, 

pois não houve expansão deste parque industrial; e a necessidade de revisão dos 

projetos para possibilitar a contratação de financiamento.  

No entanto, mesmo com as vantagens da produção da energia eólica no Brasil, 

deve-se também ter cuidado quanto aos impactos negativos possíveis. No caso 

específico deste país, a atenção deve estar concentrada na construção de parques eólicos 

em locais protegidos ambientalmente, principalmente em áreas de dunas - onde se 

concentram os pontos com maior potencial eólico. O que não se difere da realidade 

européia. De acordo com o pesquisador holandês Wolsink (2000), a maioria dos 

melhores pontos para o aproveitamento por energia eólica estão geograficamente 

concentrados em áreas ecologicamente sensíveis. Para este autor, esses aspectos 

ecológicos ocasionam um significante desenvolvimento de um debate público sobre o 

desenvolvimento da energia eólica.

Outra variável que deve ser levada em conta é o impacto social da construção 

desses empreendimentos, tanto nas comunidades que vivem próximas ao local, como 

também nos efeitos gerados na população em geral. Estes impactos já foram 

presenciados em outros países com maior tradição de parques eólicos como Alemanha e 

Inglaterra (Costa, 2006; Caro et al., 2006; Devine-Wright, 2005a; Dutra et al, 2005; 

Fagá, 2004; Silva, 2006), ainda que em condições sociais, econômicas e ambientais 

diferentes. Seria interessante, justamente, o desenvolvimento de estudos que 

analisassem se existem diferenças quanto à implementação de parques eólicos em 

outros países com condições diferentes destas já estudadas, como aponta Devine-Wright 

(2005a).

O papel das ciências humanas, em especial da psicologia, nessa temática se 

justifica pelo fato de a energia ser transformada pelo ser humano, para o seu benefício. 

O mesmo que desenvolve e se utiliza desse recurso é também o responsável por toda 

crise humano-ambiental que estamos passando. Esta situação paradoxal justifica que as 

ciências humanas se preocupem cada vez mais com esses assuntos.  
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1.3.5 Energias renováveis e políticas energéticas 

No Brasil a população não está engajada em políticas públicas energéticas. A 

ausência na população de conhecimento técnico-científico adequado sobre o debate 

energético ocorre pela falta de divulgação de informações, que segundo os técnicos, 

deve-se à dificuldade de transmissão dessas informações por serem muito complexas. 

Mas é necessário a decodificação dessas informações para que a população tenha esse 

conhecimento e se amplie o debate energético para que este se torne um processo de 

decisão sustentável. Atualmente, a população, por não ter conhecimento, acaba se 

sujeitando a situações nas quais prevalece a estratégia do fato consumado. Entretanto, as 

leis não devem ser impostas à população, esta deve ter voz ativa no processo de tomada 

de decisões (Bermann, 2001). Segundo o autor:  

tudo se passa como se as opções de utilização de fontes energéticas, de sua 
transformação, de seu transporte e distribuição até os consumidores finais pudesse 
prescindir da participação direta e ativa de setores da população direta ou indiretamente 
envolvidos pelas decisões, sejam eles os atingidos pelas perspectivas de implantação de 
empreendimentos energéticos, sejam eles consumidos (p.90). 

Segundo Bermann (2001) e Vasconcelos e Vidal (1998), a política energética 

brasileira, como um todo, apresenta um modesto incentivo às grandes potencialidades 

do país, pois os dirigentes apostam em uma política importada de países desenvolvidos, 

com matriz energética geralmente não renovável, excluindo-se dessa realidade a 

produção de energia elétrica, no caso da hidroeletricidade. O PROALCOOL foi um 

exemplo de um projeto genuinamente brasileiro que, segundo Bermann (2001), foi 

sucateado para ser incentivada a produção e consumo de petróleo – fonte energética 

importada. 

Com a instalação do PROINFA, renova-se a esperança do desenvolvimento de 

outras potencialidades energéticas brasileiras, no que diz respeito à produção de energia 

elétrica. Entretanto, a imprensa anuncia a construção de grandes hidrelétricas, 

termoelétricas e pouco se divulga as obras de energias renováveis construídas no país 

que são um marco na produção de energia brasileira. Junto com esse problema de 

informação, ainda há entraves burocráticos que impedem que seja ampliado o número 

de parques eólicos no país, fato confirmado por alguns entrevistados deste estudo. 

Igualmente, a meta não alcançada de se chegar entre os 10 maiores mercados mundiais 

em 2006, dá a impressão de o PROINFA estar perdendo o fôlego. Estes aspectos 

demonstram a configuração de uma política energética centralizada, entendida neste 

trabalho por aquela que é definida por autoridades e não discutida socialmente, o que 
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ocasiona, consequentemente, aculturação da população, que por sua vez vem a dificultar 

o entendimento sobre a política energética brasileira e, posteriormente, pode vir a 

comprometer aceitação de um empreendimento energético. (Bermann, 2001).   

Na Europa, o modelo de empreendimento predominantemente centralizado, de 

larga escala, não social, resultou em níveis bastante superficiais da incorporação local 

nos projetos de energia renovável. Esse enfoque tradicional foi criado para a exploração 

de combustível fóssil e nuclear, priorizando as eficiências econômicas e técnicas, ao 

invés de um enfoque centrado na comunidade ou na pessoa (Devine-Wright, 2005b). 

Entretanto, essa atitude governamental, deixa a população “às cegas” das decisões sobre 

a energia no país, e pode levar a situações vividas por países desenvolvidos no início da 

implantação de parques eólicos e outros países que ainda sofrem com problemas de 

aceitação, devido a falta de diálogo com a população.  

Conforme Wüstenhagen, Wolsink e Bürer (2007), a aceitação social como parte 

da implementação de energia renovável foi amplamente negligenciada no inicio dos 

programas de incentivo à implantação de parques eólicos na Holanda, durante os anos 

de 1980. A maioria dos empresários, incluindo companhia de energia, autoridades e 

investidores locais privados achavam que a implementação não fosse um problema 

porque as primeiras pesquisas sobre aceitação pública da energia eólica em particular, 

revelavam níveis muito altos de apoio para a tecnologia. Entretanto, as primeiras 

investigações, que foram além desta simples observação, procuraram elaborar melhor as 

condições que determinavam o apoio efetivo à energia eólica. Naquela época, tais 

assuntos eram geralmente tidos como perguntas residuais simplesmente chamadas de 

fatores “não técnicos” ou como “elemento carregado de elevada subjetividade” (Fidelis, 

2006, p. 230). Esta desatenção também aconteceu na Galícia durante a implantação dos 

primeiros projetos, quando começaram a surgir rejeições não previstas (Carro et. al. 

2006).

O pressuposto institucional entendido como relações de cunho político, legal e 

comercial, e a falta de preocupação com o social são reflexos de uma política energética 

centralizada. Esta nutre uma distância espacial e psicológica entre a geração, suprimento 

e consumo de energia. Como conseqüência é improvável que o público se engaje com o 

conceito “invisível” de energia a menos que as tentativas sejam feitas para torná-lo mais 

visível, familiar e relevante à população (Devine-Wright, 2005a). Uma população mais 

engajada nas políticas públicas garante uma maior aceitação e há um maior diálogo 

entre governo e a comunidade, possibilitando um melhor entendimento da importância 
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do desenvolvimento das energias renováveis. Segundo este mesmo autor, integrar uma 

abordagem visando a comunidade através de fornecimento local, parceria e participação 

de lucro, pode não somente possibilitar o cumprimento de metas governamentais 

específicas para o empreendimento de energia e redução de emissão de carbono, como 

também ajudar a promover uma base mais informada para o debate público sobre 

futuros padrões de geração de energia e o uso através de níveis elevados de 

envolvimento da comunidade local.  

Um caso que exemplifica a diferença entre uma política pública centralizada e 

outra com maior participação da população é o caso da Dinamarca. Lorig (2007), afirma 

que, por conta da crise energética dos anos 1970 o governo dinamarquês incentivou a 

construção de parques eólicos como cooperativas, realidade que perdurou até o final da 

década de 80, quando passaram a ser usinas de um único dono. Esta modificação 

intensificou a oposição pública à energia eólica. O desenvolvimento da energia eólica 

andou mais devagar, provavelmente pelo fato de, no passado, terem vivenciado outra 

relação com esse tipo de empreendimento. Mesmo com estas mudanças, os moradores 

locais dinamarqueses têm o poder de decidir se querem ou não a construção do parque 

eólico. Mesmo assim, na realidade européia, o desenvolvimento da energia renovável 

tem tido uma tendência a estar no setor privado e é conduzido a ter uma preocupação 

econômica e ambiental mais que social (Devine-Wright, 2005a).  

O aumento da preocupação com o uso de energia convencional tem levado 

muitos a questionar o desenvolvimento desse tipo de energia. Igualmente, por conta de 

um acordo assinado por países da União Européia, até 2010, 20% da produção de 

energia de alguns países europeus deve provir de fontes renováveis (Loring, 2007). Isto 

contribui para que os países europeus se preocupem com a substituição de combustíveis 

fósseis por renováveis e, para isso, devem ter a população a favor desses 

empreendimentos. Um reflexo desta preocupação é o grande número de estudos sobre 

aceitação de parques eólicos. Na revisão bibliográfica desta pesquisa, a maioria dos 

estudos abordava esta questão. Além das pesquisas, para garantir a aceitação, os 

governos estão propondo mecanismos que permitam que as comunidades locais sejam 

melhor informadas e estejam mais proximamente envolvidas no desenvolvimento da 

energia em sua localidade.  

Atualmente existem países em que a sociedade tem mais acesso a informações 

sobre produção de energia, como é o caso da Inglaterra, Dinamarca, Holanda, Alemanha 
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e Estados Unidos. (Devine-Wright, 2005a). Além disso, o convívio há décadas dessas 

populações com outros empreendimentos energéticos próximos às suas casas (como, 

por exemplo, as termoelétricas – realidade comum nesses países) faz com que a 

população possua um conhecimento maior sobre a maneira como é produzida a energia 

em seu país.  

Com base no que foi apresentado, é possível observar que as políticas públicas 

são importantes para garantir a aceitação da população, contribuindo para uma maior 

participação e entendimento sobre as políticas energéticas. Acordos institucionais 

influenciam grandemente nas atitudes e comportamentos do público. Um exemplo é a 

produção de energia eólica em dois grandes produtores mundiais: Holanda e Alemanha. 

O crescimento da capacidade instalada na Holanda e na Alemanha é incontestável. 

Porém, na Alemanha a aceitação é maior devido ao cenário institucional criado, que 

incentiva o suporte público (Wolsink, 2000).  

Para Ek (2005) o capital institucional pode ser um instrumento produtivo para 

reduzir problemas com a resistência local e, portanto, aumentar o índice no qual a 

capacidade eólica está baseada. Tais investimentos podem se concretizar através da 

promoção de uma abordagem mais cooperativa; por exemplo, ao convidar moradores 

locais a participar dos primeiros estágios de planejamento e implantação de projetos 

eólicos. Segundo Wolsink (1988), um planejamento cuidadoso garante apoio público 

tanto para a implementação de projetos de energia eólica quanto para a sua subseqüente 

aceitação.



38

Capítulo 2 - Ser humano, meio ambiente e energia

Para onde quer que nos voltemos, reencontramos esse mesmo paradoxo lancinante: de um 
lado, o desenvolvimento contínuo de novos meios técnicos-científicos potencialmente 
capazes de resolver as problemáticas ecológicas dominantes e determinar o reequilíbrio das 
atividades socialmente úteis sobre a superfície do planeta e, de outro lado, a incapacidade 
das forças sociais organizadas e das formações subjetivas construídas de se apropriar 
desses meios para torná-los operativos (Guattari, 2002, p. 12).  

2.1 Conturbada relação ser humano – ambiente

2.1.1 Ser humano na natureza vs natureza antropocêntrica: conseqüências 

O ser humano utiliza a energia dos alimentos para a sobrevivência do organismo, 

mas, diferentemente das outras espécies, utiliza também a energia proveniente de outros 

elementos da natureza para o desenvolvimento de atividades e construção de 

instrumentos que são marcantes na sua diferenciação dos outros animais. Ao longo da 

história humana suas aptidões foram se refinando e com elas suas atividades e 

maquinários foram se aperfeiçoando – proporcionalmente com o aumento do uso de 

energia proveniente de fontes da natureza. 

Assim como a utilização da energia por esta espécie, a relação ser humano-

natureza, ao longo da história da presença humana neste planeta, passou por várias 

modificações. Em seu início, o ser humano era parte intrínseca à natureza assim como 

todos os outros elementos que compõem o planeta. Esta forma de pensar e viver se 

encontrava, por exemplo, no pensamento grego pré-socrático e em alguns outros povos 

tradicionais/não-industrializados (Acselrad, 1992; Gonçalves, 1999; Penna, 1991; 

Winter, 1996). Nesta mesma época utilizava-se o fogo para cozer os alimentos e a 

energia proveniente de outras fontes da natureza (vento, água, entre outros) como força 

motriz para os maquinários que iam sendo criados.  

No mundo ocidental, essa idéia foi paulatinamente modificada ao longo dos 

séculos para uma visão de ser humano independente da natureza - dando a esse o direito 

de manipulá-la em seu benefício. Como afirma Figueiredo (1999)  
Ao ser colocado fora da natureza, o homem perde a medida que lhe poderia ser imposta pelo 

reino das necessidades naturais e fica sob império sem regras e limites dos seus próprios 

desejos. (...) Caberá aos homens, nesta medida, instituir suas próprias leis e se colocarem 

sob o jugo do que lhes pareça um bom governo. (p.25) 

O pensamento cristão e o conhecimento científico positivista atuaram fortemente 

nesta transformação para um ser humano não mais regido pelas leis naturais, criando 

uma dicotomia entre ser humano e natureza. O primeiro, por colocar Deus fora da 
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natureza e instituir o ser humano como único ser na Terra feito à sua imagem e 

semelhança. Já o pensamento científico positivista, que tem como ícone o pensamento 

cartesiano, participou com a fragmentação, especialização e racionalização do 

conhecimento. O desenvolvimento da ciência positivista fez com que o ser humano 

tivesse cada vez mais conhecimento dos elementos da natureza, porém, como afirma 

Pinheiro (2002b): “Na medida em que desenvolvemos consciência da natureza, também 

nos dissociamos dela, tornando-nos prisioneiros de um antropocentrismo considerado 

irreconciliável com uma visão ecologicamente sustentável de futuro” (p. 474).

Em outras palavras, o confronto ser humano-natureza deu ao homem o poder de 

transformar o meio ambiente em recurso, em um bem, algo que existe para servir a 

vontade dele, visando o desenvolvimento econômico, acreditando que este produto 

nunca iria acabar ou se modificar (Kuhnen, 2002; Winter, 1996). Dessa forma, o ser 

humano atribuiu-se o direito de transformar a natureza que começou a ser explorada de 

forma abusiva, como nunca antes na história da humanidade.  

A partir da Revolução Industrial se iniciou o emprego desmedido e insustentável 

das fontes de energia, primeiramente do carvão e, logo após, do petróleo e outros 

combustíveis fósseis para movimentar a indústria que começava a surgir. Paralelamente 

à utilização desses recursos se iniciou também uma nova fase social – a criação das 

cidades. Por conta da produção industrial ocorreu o êxodo da população rural para as 

cidades e, consequentemente, a degradação do meio ambiente de forma progressiva e 

acelerada, dando início a um novo modo de vida - insustentável.  

Sobre as diferenciações de pensamento ao longo da história, Tomas Kuhn 

desenvolveu o conceito de paradigma que diz respeito aos modelos e padrões de 

apreciação, de explicação e de ação sobre a realidade circundante de um determinado 

período da história, que irão repercutir na forma como as pessoas se relacionarão com 

elas mesmas e com o resto à sua volta (Boff, 1996). Neste sentido, o paradigma que 

vivemos hoje tem base em uma visão de mundo antropocêntrica, dicotômica do ser 

humano-natureza; fragmentada do saber, e antiecológica que é denominada por alguns 

autores de Paradigma Social Dominante (Bonnes & Bonaiuto, 2002; Corral-Verdugo, 

2001; Dunlap & Van Liere, 1978; Winter, 1996). Seu conteúdo é permeado pela crença 

na abundância e no progresso, no crescimento e na prosperidade, na fé na ciência e na 

tecnologia, no desenvolvimento econômico, no plano governamental limitado e no 

direito de propriedade privada. (Dunlap & Vanliere, 1978).
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Ao encontro desse conceito está o que Clark (1995) denomina de Visão de 

Mundo. Ela se origina dos valores e crenças que se adquire desde a infância - 

justamente o período em que se constroem maneiras de ver, entender, interpretar e 

reagir no mundo em que vivemos. Nesse processo, aprende-se a maneira “normal” de 

viver, “correta” de agir. Esses elementos dão suporte à visão de mundo e, na maioria 

das vezes, tornam-se subconscientes, ou seja, naturalizam-se e se transformam em 

verdades. Sendo assim, os valores emergentes das visões de mundo são em grande parte 

responsáveis pela natureza não sustentável das sociedades modernas euro-americanas. 

Contemporaneamente, o ocidental utiliza excessivamente o meio ambiente porque 

assimilou essa visão de mundo como algo natural – para ele isso é o correto e não há 

outra maneira de se relacionar com a natureza (Clark, 1995). Como apontam Morin e 

Kern (2003): “Os modernos fizeram do homem um ser quase sobrenatural que 

progressivamente assume o lugar de Deus” (p. 54). 

O grande problema nessa visão de mundo ou paradigma social dominante, que 

guia o pensamento ocidental, está no fato de o ser humano não saber governar muito 

bem a o seu livre arbítrio criado religiosa e cientificamente depois de sua “libertação” 

da natureza. A utilização desregrada do meio ambiente como recurso ao longo dos 

séculos, agravada com o crescimento populacional vertiginoso e desenfreado, semeou e 

deu frutos à crise ambiental contemporânea, que não é uma crise do ambiente e sim uma 

crise das pessoas-nos-ambientes (Pinheiro, 1997; Pol, 1993).

Para Clark (1995), Pinheiro (1997) e Sachs (1993), a previsão para o terceiro 

século de atividade industrial humana é extremamente preocupante. Durante esses três 

últimos séculos, a atividade humana exerceu uma influência notável sobre o meio 

ambiente natural, chegando ao ponto de alterar os ciclos naturais da água, das plantas, 

das florestas, da alimentação, etc. Estes danos conseqüentes da ação humana estão 

alterando os ecossistemas com mais rapidez que em etapas anteriores. A previsão para 

os próximos séculos é de clara ameaça à capacidade de muitas plantas e animais e até 

do próprio ser humano sobreviverem.  

Sendo assim, observa-se que os principais problemas que a biosfera terrestre 

enfrenta se devem ao estilo de vida e a visão de mundo seguida pelo ser humano (Clark, 

1995, Corral-Verdugo, 2001). Para manter essa maneira de viver, se faz necessário 

utilizar os recursos naturais de forma indiscriminada, ou seja, não se respeita o tempo 

para a natureza se reconstituir. Dentre os problemas provocados pela ação humana no 

planeta estão problemas na atmosfera; nas águas; com lixo; uma demanda cada vez 
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maior de energia, o que, na maioria dos casos, traz como conseqüência, poluição e/ou 

degradação ambiental. Para agravar ainda mais, a superpopulação humana exige cada 

vez mais recursos para sua sobrevivência (Corral-Verdugo, 2001). Tudo isso gera 

conseqüências muito graves, como as “mudanças climáticas globais” tão veiculadas 

atualmente na mídia.  

Outro grande problema que ocorre na contemporaneidade diz respeito à relação 

com o tempo na sociedade atual (Pinheiro, 2002a, 2006). Não se trata do tempo apenas 

fora das pessoas, mas de uma perspectiva temporal interna, “que direciona e modula 

nossos relacionamentos com pessoas e ambientes” (2002, p. 44) com uma dimensão 

social na qual se abraçou o tempo do relógio, das máquinas, sobrecarregado e 

estressado, em detrimento ao tempo natural.  

Vivendo em um mundo imediatista, e por conseqüência, não tendo uma relação 

muito consciente com o tempo, as pessoas não têm uma percepção nítida da relação de 

causa-efeito que suas ações no ambiente irão gerar futuramente. De uma maneira geral, 

não há nitidez a respeito dos problemas que o modo de vida euro-americano acarreta no 

meio ambiente; para as pessoas, o futuro é sempre algo distante, muitas vezes 

inalcançável. Essa falta de noção das conseqüências de suas ações se agrava devido à 

grande extensão temporal entre a ação humana e seus efeitos deletérios no meio 

ambiente, o que dificulta a percepção da relação de causa-efeito pelo cidadão comum, 

enfraquecendo a probabilidade, ou até mesmo eliminando a possibilidade, de alguma 

ação de sua parte no sentido de evitar o uso desses recursos não sustentáveis oferecidos 

pela tecnologia (Pinheiro, 2002a). Para esse autor, “somente considerando a perspectiva 

temporal se poderá compreender que tipo de futuro será um critério para decidir as 

formas do passado (e presente) que devem ser conservadas” (Pinheiro, 2006, p.36). 

Para Clark (1995), a falta de visão crítica sobre os valores emergidos na visão de 

mundo da sociedade ocidental e sua perpetuação na cultura e na ciência, fez com que o 

ser humano ignorasse os múltiplos sinais de deterioração social, psíquica e ambiental. 

Alguns dos grandes problemas apontados por esta autora giram em torno de 

pressupostos como: o ser humano é mau por natureza; que é impossível escapar da 

escassez; que o progresso é inevitável e bom; que a tecnologia irá resolver todos os 

problemas; que a mente e o corpo são entidades separadas; e o pensamento racional, 

linear e objetivo tem mais valor que o pensamento subjetivo e as emoções (também 

apontado por Milbrath, 1995; e Vlek, 2003). Estes pressupostos fazem o ser humano 
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seguir valores como: competição, liberdade pessoal, os quais geram individualismo – 

característica marcante da sociedade contemporânea.  

Com todos esses alicerces, a sociedade ocidental está estruturada por valores 

como quantidade, consumo, desenvolvimento econômico e liberdade individual, todas 

essas em detrimento de outras formas imprescindíveis para o desenvolvimento social, 

psíquico e moral tais como cultura, sentimento de pertencimento à comunidade e 

solidariedade (Clark, 1995; Morin & Kern, 2003; Olson, 1995). Essa forma de 

desenvolvimento tem gerado efeitos colaterais tais como superpopulação, 

insustentabilidade, miséria, sendo o mais grave a constatação de que a perspectiva de 

continuidade para o futuro desse tipo de desenvolvimento provoca nas pessoas uma 

falta de confiança e apatia sobre o que acontecerá com as próximas gerações (Clark, 

1995, Olson, 1995). 

Nessa direção, Clark (1995) aponta que os custos ambientais e sociais na 

sociedade não parecem estar prontamente adaptados para as necessidades futuras, já que 

estão dominados pela visão de mundo euro-americana. O seu uso massivo de recursos é 

altamente destrutivo à habilidade do planeta de comportar humanos. Para esta autora, 

progresso significa adaptação, portanto, a noção de desenvolvimento atual não condiz 

com progresso por não estar adaptada devido à sua insustentabilidade. 

2.1.2Possíveis soluções: em direção à sustentabilidade

A visão de mundo ou paradigma vigente na sociedade ocidental levou o ser 

humano a utilizar de forma não sustentável os recursos naturais, impulsionando a 

humanidade a viver uma crise humano-ambiental sem precedentes. Em contrapartida, 

existem tentativas de reverter esse quadro, observadas desde o final da década de 60, 

com um grande amadurecimento das idéias e das ações ao longo desses anos (Bonnes & 

Bonaiuto, 2002). Como afirma Corral-Verdugo (2001), ao mesmo tempo em que o ser 

humano destrói, existem condutas que podem reverter esse quadro. No que diz respeito 

à energia, começou-se a pensar no desenvolvimento de tecnologias a partir do uso de 

fontes renováveis, no intuito de diminuir a utilização de derivados do petróleo - recursos 

limitados e altamente poluentes.  

A preocupação ambiental teve início na década de 1960 com a divulgação de 

estudos que apontavam o alto impacto ambiental provocado por atividades humanas, 

sendo as conseqüências alarmantes para a continuidade da vida no planeta se não 

fossem tomadas providências. Com a publicação dessas informações, atrelada ao 
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ambiente de luta contra o sistema instalado pela revolução de 1968 na Europa, cresceu a 

conscientização sobre problemas ambientais e a preocupação com a insustentabilidade 

das atividades humanas – e foram surgindo os movimentos ecológicos (Bonnes & 

Bonaiuto, 2002; Dupuy, 1980).

Os acontecimentos mais importantes que se tornaram marcos dessa primeira fase 

foram: em 1962 o lançamento do livro Primavera Silenciosa; depois, em 1968, a 

Conferência da Biosfera, em Paris, a qual não contemplou os problemas sociais, 

políticos e econômicos ligados aos problemas ambientais. A apreensão por conta do uso 

irracional do meio ambiente ecoa nas Nações Unidas, que, em 1972, organizou a 

Primeira Conferência sobre o Meio Ambiente. Essa conferência foi uma das primeiras 

que procurou abarcar o meio ambiente com toda a sua complexidade de olhares 

possíveis - visão própria da ecologia completa ou sustentável6 (Bonnes & Bonaiuto, 

2002), disciplina que começava a dar seus primeiros passos nessa época. Essa primeira 

conferência gerou o Relatório Meadows o qual concluiu que deveria existir uma 

interdependência entre desenvolvimento e meio ambiente (Vieira, 2002). 

Com os movimentos ambientalistas da década de 70, a humanidade começou a 

se dar conta de que o impacto das atividades humanas gera efeitos negativos 

irreversíveis no meio ambiente e que o ser humano faz parte deste meio ambiente. Isto 

mostra indícios do desenvolvimento de um novo paradigma ambiental ou da mudança 

de visão de mundo.

A preocupação das Nações Unidas com respeito ao meio ambiente perdurou e, 

em 1983, foi criada a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente, a qual foi encarregada 

de desenvolver estratégias ambientais de longo prazo a fim de preservar o meio 

ambiente. Como resultado, essa comissão desenvolveu o relatório Nosso Futuro 

Comum, conhecido também como “Relatório de Brudtland”, apresentado em 1987. 

Neste relatório, o conceito de desenvolvimento que “satisfaça as necessidades presentes 

sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem a suas próprias 

necessidades” (Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 1988, p. 

46) recebeu o nome oficial de desenvolvimento sustentável e ganhou forte divulgação.

Segundo esse documento, são condições para o desenvolvimento sustentável: 

atendimento às necessidades básicas, não degradação dos sistemas naturais, divisão 

igualitária dos recursos naturais, utilização racional de recursos renováveis (Bonnes & 

6 Ecologia completa ou sustentável se dedica ao estudo dos ecossistemas de forma complexa, ou seja, 
relacionando todos os elementos que constituem o planeta , incluindo o ser humano.  
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Bonaiuto, 2002; Moreno & Pol, 1999; Pinheiro, 2002b; Sachs, 1993). Em suma, o 

conceito de desenvolvimento sustentável propõe o desenvolvimento de solidariedade 

intergeracional (diacrônica) e intrageracional (sincrônica); redistribuição de recursos 

entre os países; e integração entre gestão ambiental, desenvolvimento econômico e 

social (Bonnes & Bonaiuto, 2002; Moreno & Pol, 1999, Pol, 2002). 

Muitas críticas são feitas ao termo desenvolvimento sustentável. Existem autores 

que consideram o termo vago e/ou que ele serve apenas para dar uma “roupagem verde” 

para o sistema capitalista, não modificando a estrutura do sistema não-sustentável no 

qual vivemos (Bermann, 2001; Bonnes & Bonaiuto, 2002; Layrargues, 1997; Moreno & 

Pol, 1999; Pinheiro, 2002b). Mesmo havendo problemas quanto ao termo, são notórios 

os benefícios que geraram esse conceito. A partir dessa definição se propôs uma 

interdependência entre conflitos da natureza e conflitos humanos, procurando uma 

integração ou conciliação entre eles (Bonnes & Bonaiuto, 2002). Em conseqüência, não 

se fala em temas ambientais sem ter em conta as pessoas e os efeitos de suas ações 

sobre o meio ambiente (Moreno & Pol, 1999). Para estes autores, a sustentabilidade se 

tornou um valor social positivo, pois consegue a façanha de ser aceito nos segmentos da 

sociedade mais relutantes a questões ambientais – sendo muitas vezes os que mais 

contribuem para a insustentabilidade – como, por exemplo, o setor industrial e as 

administrações públicas. Isso ocorre pelo fato de esse conceito não questionar o 

desenvolvimento, mas sim o tipo de desenvolvimento que vem sendo empregado na 

sociedade ocidental. Outro fator positivo que vem em conseqüência dos anteriores, é 

conseguir agrupar este setor da sociedade com um outro de interesse oposto – os 

defensores da causa ambiental. O que facilita a incorporação da sustentabilidade como 

um valor social positivo na sociedade. 

Como se pode observar, a partir do termo desenvolvimento sustentável ficaram 

instituídas as frentes necessárias para uma modificação no modo de vida a fim de se 

chegar à sustentabilidade. Vinte anos depois da primeira Conferência das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente, ocorreu a segunda, chamada de Conferência do Rio-92, 

organizada na cidade do Rio de Janeiro. Neste encontro foram discutidas estratégias 

práticas a fim de se concretizar o desenvolvimento sustentável. O documento mais 

importante elaborado foi Agenda 21, programa que prevê ações que devem ser 

desenvolvidas na esfera local e global (“pensar globalmente e agir localmente”) durante 

o século XXI no intuito de se alcançar a sustentabilidade. Nesse documento se propõe 

que “é necessário que o desenvolvimento e meio ambiente estejam no centro do 
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processo de tomada de decisões econômicas, sociais e políticas em todas as esferas 

administrativas” (Moreno & Pol, 1999). Esta proposta se concretiza nas Agendas 21 

locais que se apresentam como planos estruturados para acelerar a transição até a 

sustentabilidade, e também desenvolver as potencialidades de uma determinada 

comunidade de maneira sustentável, no intuito de diminuir sua dependência econômica 

e, assim, resgatar a auto-determinação e autonomia dos povos (Bonnes & Bonaiuto, 

2002; Moreno & Pol, 1999; Sachs, 1993).

Mesmo com todos esses esforços, a sociedade contemporânea ainda é permeada 

por uma visão de mundo regida pelo paradigma social dominante. Essa tem suas raízes 

em fatores situacionais como as normas sociais7 e o modelamento social8. Esta visão de 

mundo que guia a contemporaneidade cega qualquer outra forma de perspectiva de vida 

e produz conseqüências nas pessoas, que, por sua vez, agem no mundo (Clark, 1995; 

Corral-Verdugo, 2001; 1995; Winter, 1996).  

Desta forma, os problemas ambientais residem, na contínua alimentação das 

cegueiras promovidas pela sociedade, como apresentado por Maturana e Varela (2005): 

“nossos ´pontos cegos´ cognitivos são continuamente renovados e não vemos que não 

vemos, não percebemos que ignoramos. Só quando alguma interação nos tira do óbvio 

(...) e nos permitimos refletir, é que nos damos conta da imensa quantidade de relações 

que consideramos como garantida” (p. 264). 

Sendo assim, para se chegar à tão sonhada sustentabilidade são necessárias 

mudanças profundas na sociedade (Clark, 1995, Milbrath, 1995, Moreno & Pol, 1999; 

Pinheiro, 1997, 2002b; Winter, 1996) - não se pode confiar em ajustes morais na 

superfície, junto com esperança em descobertas tecnológicas para solucionar o 

problema. Além disso, para a estruturação de um cenário sustentável para o futuro são 

imprescindíveis transformações individuais, procedentes da modificação das crenças 

que sustentam a visão de mundo atual (Clark, 1995; Milbrath, 1995). Um dos passos 

para essa transformação seria desenvolver o sentimento de pertencimento às 

comunidades em que as pessoas vivem, desde um nível micro até o macro, conforme 

apontado por Clark (1995) e denominado por Morin e Kern (2003) de sociedade 

planetária, sem perder de vista as particularidades e as riquezas de cada cultura. Essa 

transformação se daria através da cooperação, do convívio, do diálogo (Milbrath, 1995), 

além do entendimento de que todos nós e as outras espécies vivemos em um lugar 

7 Conjunto de valores ou pressões grupais  
8 Seguir um modelo de comportamento proposto por pessoas que são importantes em sua vida pessoal ou 
que possuam influencia social (ex. pais, personagens de prestígío...)  
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comum que está entrando em ruínas por conseqüência da atuação do ser humano nele. 

Nas palavras de Morin e Kern (2003): “O problema chave da realização da humanidade 

é ampliar o nós, abraçar, na relação matri-patriótica terrestre, todo ‘ego alter’ e 

reconhecer nele um ‘alter ego’, isto é, um irmão humano” (p. 167-168).  

Um outro passo para estruturação de um cenário sustentável seria a diminuição 

do consumo, o qual só seria possível com a modificação da crença da quantificação: de 

que é necessário ter muito porque pode faltar e/ou de que o que possuímos é 

ultrapassado e necessita ser substituído. Portanto, dentre muitos outros fatores, um 

cenário sustentável para o futuro seria efetivo se houvesse a transformação de 

quantidade para qualidade nas relações entre as pessoas e o todo que as cercam. Para 

Clark (1995), se os recursos disponíveis no hemisfério norte fossem geridos de maneira 

sustentável, estes seriam suficientes para sustentar sua atual população, mas não no 

nível de consumo presente.  

Olson (1995) aponta 4 tipos de cenários alternativos para um futuro sustentável. 

O primeiro, denominado O Futuro de Brundtland, reporta ao relatório que difundiu da 

idéia de desenvolvimento sustentável. O segundo, chamado Crescimento Lento, aponta

a importância da diminuição tanto do crescimento da população mundial como da 

economia. O terceiro cenário é denominado de Transformação Tecnológica que prega 

a diminuição do uso de fontes esgotáveis de energia e sua substituição por fontes 

renováveis. O quarto cenário denominado Comunidade Sustentável seria uma visão 

mais ampla de mudança de cenário, que englobaria todos os colocados acima, sendo 

que sua perspectiva seria – diminuir a quantidade e aumentar a qualidade de vida.  

Necessário também seria a modificação do que se entende por qualidade de vida 

(Moreno & Pol, 1999; Pinheiro, 2002b; Pol, 2002). Na sociedade contemporânea, 

qualidade de vida é um conceito insustentável atrelado à acumulação de bens de 

consumo com a finalidade de se chegar a patamares ótimos de níveis de vida. Nas 

palavras de Pol (2002) “O problema é que o planeta não dispõe de recursos suficientes 

para generalizar o modelo de vida e desenvolvimento ocidental para todo o mundo” (p. 

299). O conceito de qualidade de vida vigente perpetua a desigualdade entre coletivos, 

entre países e entre hemisférios. Esta deve ser modificada para fins sustentáveis e deve 

ser relacionada no “equilíbrio pessoal, social e ambiental, independentemente do nível 

de riqueza, ainda sempre em cima dos níveis de sobrevivência” (p. 299). 

Mas nada disso será objetivado se não existir o essencial – entender e sentir que 

o ser humano vive em um mundo onde tudo está ligado, ou seja, que tudo que se faz 
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gera conseqüências globais, por menor que seja a ação. Essa consciência ocorrerá a 

partir do desenvolvimento do pensamento sistêmico/holístico – o que exige a 

transformação na relação do ser humano com o ambiente, na sua forma de ver, sentir e 

entender o mundo. (Milbrath, 1995; Morin & Kern, 2003, Maturana & Varela, 2001). É 

necessário então uma  
Consciência contínua de nosso ser, nosso fazer e nosso conhecer, deixando de lado nossa 

atitude cotidiana de pôr sobre nossa experiência um selo de inquestionabilidade como se 

ela refletisse um mundo absoluto (...) dar-se conta de que não se pode tomar o fenômeno do 

conhecer como se houvesse fatos ou objetos lá fora, que alguém capta e introduz na cabeça. 

(...) Essa circularidade, esse encadeamento entre ação e experiência, essa inseparabilidade 

entre ser de uma maneira particular e como o mundo nos parece ser, nos diz que todo o ato 

de conhecer faz surgir um novo mundo. (Matura & Varela, 2001, p. 31-32)  

Para Clark (1995), é necessário desenvolver sentimento de solidariedade, 

companheirismo, cooperação entre as pessoas, além do senso de pertencimento aos 

grupos. O que auxilia a chegar a uma visão de mundo diferente, mais holística. Além 

disso, viver sustentavelmente fará com que as pessoas modifiquem a sua forma de se 

relacionar com o tempo. Elas terão internamente um sentimento de responsabilidade 

com as gerações futuras – ou seja, pensar no futuro influenciará no presente (Milbrath, 

1995; Pinheiro, 2006).

Academicamente, para se desenvolver trabalhos com fundamentos na 

sustentabilidade é necessário se trabalhar interdisciplinarmente, tendo em vista a 

complexidade do assunto – para dar conta da amplitude dos problemas sócio-

ambientais (McKenzie-Mor & Oskamp, 1995; Pinheiro, 1997, 2002b).  

Pensar sustentavelmente implica em relacionar problemas ambientais com os 

efeitos provocados pelo ser humano. Relacionando ambiente com o ser humano, 

percebe-se que são necessárias mudanças na visão de mundo, o que implica, 

necessariamente, na mudança de valores, atitudes, crenças e ações do ser humano no 

ambiente. Sendo assim, a psicologia tem muito a colaborar nesse esforço 

interdisciplinar (Moreno & Pol, 1999; Pinheiro, 2002b; Stern, 2000).

2.2 Contribuições da psicologia para a sustentabilidade 
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Precisamos compreender – para tentarmos administrar melhor – as complexas relações 

recíprocas entre pessoa e ambiente. (Pinheiro, 2003, p. 209)  

Se levarmos em consideração as origens da psicologia, a intenção desta 

disciplina em estar comprometida com desenvolvimento sustentável acaba sendo um 

paradoxo. Seu surgimento se dá no final do século XIX, período no qual ocorriam 

grandes implicações da Revolução Industrial no que diz respeito à adaptação das 

pessoas a uma nova realidade. Inserida neste contexto, a psicologia auxiliou a atender os 

problemas e as conseqüências da Revolução Industrial, moldando as pessoas a uma 

nova forma de vida, além do fato de estar restrita basicamente às zonas urbanas. Com 

isso, conclui-se que essa disciplina pertence mais ao cenário que estrutura a crise 

ambiental, do que ao domínio em que se abriga sua solução (Pinheiro, 1997; Kruse, 

2005).

Porém, as origens da psicologia ambiental se diferenciam da psicologia geral. 

Um dos fatores que marcam essa diferenciação está em ela nascer com dupla 

personalidade, uma psicológica e outra ambiental (Pinheiro, 1997), com raízes teóricas 

internas e externas à psicologia. As disciplinas externas que dão base aos seus estudos 

são a Arquitetura e Planejamento Urbano, Geografia e as Ciências Bio-Ecológicas, que 

muitas vezes se utilizam do seu conhecimento sem retornar contribuições para o 

desenvolvimento teórico-metodológico interno desta disciplina. Internamente à 

psicologia, a psicologia ambiental tem raízes principalmente na psicologia social e 

psicologia da percepção (Bonnes & Secchiaroli, 1995), e outras, de menor influência. 

Além da orientação interdisciplinar, outras características marcantes e distintas da 

psicologia ambiental são a multiplicidade de teorias utilizadas, o emprego em larga 

escala de pesquisas de campo e poucos estudos realizados em ambiente de laboratório 

(Ittelson, Proshansky, Rivlin & Winkel, 1974; Stokols, 1978).  

A história da psicologia ambiental é marcada por três fases (Pol, 1993). A 

primeira, que constitui o seu surgimento, no primeiro terço do século, tem seu início na 

Alemanha com a utilização do termo Psychologie der Umwelt (Psicologia do Ambiente) 

por Hellpach, em 1924. Nessa primeira fase também estão inseridos os estudos de Kurt 

Lewin sobre espaço vital e a criação do termo ecologia psicológica por este autor. Seus 

estudos influenciaram posteriormente um de seus discípulos, Roger Barker, a formar a 

psicologia ecológica e dentro dela a importante teoria dos behavior settings. A segunda 

fase, data do final dos anos 50, início dos 60. Neste estágio a psicologia ambiental se 

ocupava com problemas de desenho, construção e planificação da Europa do pós-guerra 
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– em reposta à demanda social da época. A Revolução Tecnológica, que caracterizou 

também essa época, ampliou à concentração da população nas cidades e ao crescimento 

do setor terciário de serviços, o que também impulsionou esses estudos. A partir desse 

período, a psicologia ambiental também começou a se preocupar com aspectos mais 

sociais como satisfação residencial e qualidade de vida. Nesta fase o tema energia 

também começou a permear seus estudos.  

A terceira fase é denominada por Pol (1993) de Psicologia Ambiental Verde e

por Bonnes e Bonaiuto (2002) de Psicologia da Sustentabilidade. Esta se inicia no final 

da década de 70 com alguns estudos isolados, consolidando-se como um campo de 

estudo da psicologia ambiental a partir da década de 90, como observa Pinheiro em suas 

publicações de 1997 e 2002b, nas quais faz uma análise dos temas publicados nos 

principais bancos de dados científicos, seguindo a mesma direção do estudo de Moreno 

e Pol (1999). Essa terceira etapa é marcada pela saída de estudos de temas moleculares 

ligados a uma psicologia ambiental mais arquitetural para estudos de assuntos mais 

molares e holísticos, permeando aspectos culturais, sociais, econômicos - características 

que aparecem tanto em novos temas de estudos quanto nos antigos temas (Pol, 1993). 

Nesta etapa os estudos em psicologia ambiental começam a servir ao ideal da 

sustentabilidade e assim como todos os outros temas, a questão energética também 

começa a ser observada por vários prismas. 

Como apontam Bonnes e Bonaiuto (2002), novas disciplinas têm emergido nas 

ciências humanas e sociais aplicadas com a finalidade de desenvolver estudos sobre 

sustentabilidade. Dentre elas, a psicologia, mesmo com um certo atraso, começa 

também a se preocupar com esse tema (Pol, 1993). A psicologia é um campo 

indispensável ao entendimento dos problemas ambientais e à busca por soluções (Stern, 

2000). Notavelmente depois da constatação da interdependência entre desenvolvimento 

e ambiente – o que torna problemas relacionados à ação humana no ambiente um tema 

fundamental. Como afirmam Moreno e Pol (1999), para se chegar a uma sociedade 

sustentável é necessário prestar atenção não somente aos planos econômicos e 

ecológicos, mas também aos sociais.  

Para Bonnes e Bonaiuto (2002), a psicologia da sustentabilidade afeta a 

psicologia no que diz respeito às crenças e visões de mundo sobre o indivíduo inserido 

no ambiente e sobre os valores pessoais e sociais. Sendo assim, outras áreas da 

psicologia também podem utilizar seus conhecimentos para contribuir nessa questão 

primordial à vida no planeta. Winter (2000) apresenta algumas perspectivas teóricas da 



50

psicologia que podem contribuir para sustentabilidade. A primeira seria a Abordagem 

Neoanalítica, a segunda a Abordagem Comportamental, quando há necessidade de se 

modificar os comportamentos; porém, como a própria autora afirma, a questão 

econômica é maior que a questão comportamental, o que torna necessárias modificações 

econômicas, em um primeiro momento para, posteriormente, obterem-se mudanças no 

comportamento das pessoas no que diz respeito a promover ações sustentáveis. Uma 

terceira abordagem seria a Abordagem Sócio-Psicológica, por exemplo, a mudança de 

atitudes públicas (levando em consideração que as atitudes geram comportamentos) e a 

utilização da educação para modificações na percepção do meio ambiente.  

Pol (1993) indica que nas diferentes etapas da Psicologia Ambiental muitos dos 

temas e formas de estudos podem realizar contribuições à sustentabilidade. Como 

afirma o autor:  
A tendência dos últimos anos da psicologia ambiental a ser cada vez mais social deve 

assumir-se, reforçar em todas suas conseqüências. Os processos psicológicos individuais 

cada vez menos se podem explicar e entender fora de seu contexto social e este contexto 

está mudando de forma muito rápida e profunda. (...) O novo desafio para a psicologia 

ambiental não está em abandonar âmbitos e conhecimentos conseguidos nas etapas 

anteriores, e sim saber incorporar os novos parâmetros de referencia, tanto ecológicos como 

sociais e econômicos a sua reflexão e análise da realidade. (p. 14) 

A psicologia ambiental é uma disciplina “interessada em compreender a 

complexa interação dos seres humanos e seu meio ambiente”, construído ou natural, 

além de “desenvolver estratégias e ferramentas de aplicação e intervenção que venham a 

contribuir para a mudança substancial na maneira de nos relacionarmos com o planeta e 

com a vida existente” (Pinheiro, 1997, p. 13). 

Sendo assim, o trabalho com a sustentabilidade contribui para o avanço teórico e 

científico da psicologia (Pinheiro, 1997; Stern, 2000), a partir da possibilidade de poder 

comprovar suas próprias teorias em campos diferentes daqueles tipicamente estudados 

por psicólogos. Essas novas interações também podem levantar novas questões teóricas 

à psicologia (Stern, 2000), além de também, com os seus estudos, influenciar nos rumos 

da sociedade em um dos seus aspectos mais fundamentais (Pinheiro, 1997).  

Segundo Moreno e Pol (1999), a psicologia ambiental pode contribuir para a 

sustentabilidade a partir de análises  
que apontem elementos para entender, explicar e, se possível, prever, comportamentos que 

respeitam o meio ambiente e aqueles que sejam solidários e participativos. Todos eles 

incluem uma dimensão simbólica de complexas identificações, rejeições e exclusões, de 

identidades individuais, grupais e coletivas; de condutas altruístas e influências sociais, etc. 
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Tudo isso caracteriza o comportamento humano e social, e é uma das dimensões, que 

diferencia a espécie humana do restante dos seres vivos e permite entender processos não 

compreensíveis somente a partir de uma lógica cognitiva e de racionalidade. (p. 26)

A psicologia pode auxiliar com suas teorias no que diz respeito a mudanças de 

atitudes, valores e comportamentos, modificações essenciais para se alcançar a 

sustentabilidade. Para isso, “conceitos como coesão social, identidade social, 

identificação e apropriação estão na base das mudanças de valores e comportamentos 

vinculados com a sustentabilidade” (Moreno & Pol, 1999, p.27).  

Para se alcançar a sustentabilidade é necessário prestar atenção aos processos de 

identidade, pelo fato de eles ocorrerem em transações com o ambiente, ou seja, o 

ambiente não é um mero contexto, mas sim uma parte imprescindível do processo. 

Além disso, é importante atentar-se a outro conceito: o de apropriação de espaço, pois 

não se alcançam valores e comportamentos vinculados à sustentabilidade sem que o 

entorno esteja carregado de um simbolismo social compartilhado que ajude a conformar 

uma identidade social. 

Todavia, a psicologia pode contribuir para estudos ambientais também em 

formas mais amplas, não somente individuais. A psicologia ambiental pode fornecer 

suporte a outras iniciativas. Moreno e Pol (1999) apontam que estudos de avaliação, 

intervenção e gestão ambiental devem incorporar não somente a dimensão ecológica, 

mas também a social que vinculam valores, comportamentos, hábitos, etc. se quiserem 

estar comprometidas com a sustentabilidade que implica em coesão social, 

solidariedade intragerações e intergeracões.  

Segundo McKenzie-Mohr (2002), uma ferramenta muito poderosa para a 

educação e divulgação de um olhar mais sustentável para o mundo é a mídia. Saber 

lidar com esses problemas e utilizar ferramentas para isso são papéis da psicologia 

juntamente com outras disciplinas – formando equipes interdisciplinares. Para Stern 

(2000), contribuições da psicologia para o progresso dos estudos sobre sustentabilidade 

também podem ser vislumbradas no que diz respeito a entender como as pessoas 

interpretam informações sobre seus ambientes e como elas respondem ao meio. 

Mas só a informação não basta para modificar valores, atitudes e ações. Oskamp 

(2000) afirma que seriam necessárias contribuições das ciências sociais (incluindo 

nestas a psicologia) para a mudança do quadro insustentável no sentido de buscar 

soluções para a superpopulação - já que este é o principal desencadeador dos problemas 

ambientais e, da mesma forma, encontrar saídas para o consumo insustentável.  
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Pinheiro (2006) aponta que a psicologia ambiental se dedica muito pouco em 

seus estudos à perspectiva temporal, prestando muito mais atenção às variáveis 

espaciais. Para ele, a psicologia ambiental tem uma grande oportunidade de contribuir 

para o avanço conceitual da noção de sustentabilidade a partir de estudos sobre 

temporalidade. Principalmente sendo um dos parâmetros fundamentais da 

sustentabilidade o compromisso da geração atual com as gerações futuras (solidariedade 

intergeracional).  

Pinheiro (1997) menciona alguns temas desenvolvidos nessa fase da psicologia 

ambiental: “manejo dos recursos naturais renováveis e não-renováveis, conservação de 

energia, comportamentos ecologicamente responsáveis e outros temas ecológicos 

(‘verdes’)” (p. 330). Para ele, essa tendência aproxima os psicólogos de outras 

disciplinas com as quais não dialogavam anteriormente.  

Um grande problema para a psicologia ambiental aplicar suas teorias na 

realidade é que não existe uma posição específica para ela. Outras disciplinas que 

entraram anteriormente nos estudos sobre sustentabilidade estudam esses problemas, 

utilizando até mesmo de suas ferramentas e teorias (Pol, 1993). Outra dificuldade é que 

a psicologia ambiental se desenvolveu praticamente na academia sem o peso da 

responsabilidade social da aplicação imediata. Pol (1993) indica também que é quase 

inexistente um lugar de trabalho que seja especificamente para o psicólogo ambiental, 

mas que este profissional tem muito a contribuir; trabalhando em equipes 

interdisciplinares; colaborando com suas ferramentas e teorias em programas, temas ou 

avaliações desenvolvidas por uma ampla gama de profissionais de outras áreas.

Além disso, para uma psicologia ambiental comprometida com a 

sustentabilidade é necessário que o psicólogo ambiental aplique os resultados de seus 

estudos fora da academia (Pol, 1993; McKenzie-Mohr & Oskamp, 1995). É necessário, 

como aponta Vlek (2003), “praticar teoria e teorizar a prática”. Esse exercício produz 

benefícios para o avanço de uma disciplina e para a sociedade a fim de contribuir para a 

sustentabilidade. Para que o psicólogo ambiental saia da academia é necessário divulgar 

o papel da psicologia, pois existe uma demanda social que desconhece e que necessita 

realmente do que pode ser apontado pelo psicólogo ambiental (Pol, 1993) 

Para alcançar a meta de atuar fora da academia, uma das possibilidades se 

encontra na avaliação e gestão de impacto de empreendimentos. Os impactos, efeitos e 

mudanças no ambiente causados por projetos são administrados pela gestão ambiental, a 

partir de ações que os minimizem, ou, simplesmente com a supressão dos mesmos. A 
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gestão ambiental está ligada ao gerenciamento de pessoas e recursos, à escolha de 

alternativas e criação de soluções para que ocorra alguma intervenção no meio 

ambiente, provocada pela construção de algum empreendimento já construído ou na 

eminência de se construir. Também é responsável por assegurar e controlar o 

“cumprimento da lei ou normas que estão estabelecidas e regulam o comportamento das 

pessoas, das sociedades, das empresas, das formas de produção e seus efeitos” (Pol, 

2003, p. 236). Se forem negligenciados, há uma grande probabilidade de os efeitos do 

empreendimento provocarem impactos negativos e acelerarem o processo de 

degradação do meio. A avaliação e/ou gestão de impactos podem partir de iniciativa 

tanto pública quanto privada (Pol, 2003).

A psicologia ambiental pode auxiliar na gestão de impacto ambiental no que diz 

respeito a tomar decisões em função de comportamentos que são socialmente 

construídos e tratar de modificar hábitos e comportamentos dentro e fora das 

organizações, auxiliando no trabalho interdisciplinar de avaliação de impacto social, 

como, por exemplo, em empreendimentos de energias renováveis que serão detalhados 

a seguir. 

2.3 Psicologia e energia: revisão de alguns estudos  

2.3.1 Psicologia e energia: fase unidimensional

Como apontado no capítulo anterior, a crise do petróleo na década de 70 

alarmou as pessoas quanto à restrição ao acesso às fontes de energia não renováveis. As 

ações para combater a crise, em sua grande maioria, não eram de cunho ecológico, no 

sentido de uma preocupação com os efeitos nocivos do uso de fontes não renováveis 

para o planeta, mas sim uma preocupação de características econômicas - com aumento 

dos preços e a apreensão com a iminência da falta desse recurso na sociedade (Bechtel, 

1997; Blas & Aragonés, 1986; Stern, 1992).

Justamente neste panorama que a psicologia iniciou seus primeiros estudos 

sobre o tema energia, dentro da Psicologia Arquitetural, sendo suas preocupações, em 

sua grande maioria, baseadas nesse olhar econômico para o problema. Permeado por 

este cenário é sintomático que o principal tema desse estágio fosse a conservação de 

energia, com a maioria dos estudos se concentrando na economia de energia nos lares 

(Bechtel, 1997; Blas & Aragonés, 1986; Stern, 1992). De acordo com uma abordagem 

molecular dos problemas, característica da psicologia ambiental da época, estes estudos 

eram permeados por um olhar unidimensional, tecnicista, e “neutro”. 
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Como exemplo, em 1979, Robinson escreve um artigo sobre oportunidades de 

carreira e aponta a conservação de energia como uma das oportunidades para o 

psicólogo que se interessasse pela área de estudos ambiente e comportamento. Para ele, 

esse tema seria um dos principais focos de atenção da próxima década - comentário 

muito provavelmente marcado pela crise no petróleo vivida pelos EUA na época. Esse 

profissional atuaria dando suporte através de temas como influencia social, 

conformidade, comportamento de referência grupal, inconsistências entre atitudes-

comportamentos, e dos efeitos do contexto social. 

Em uma revisão de literatura, Blas e Aragonés (1986) tratam do tema energia no 

que diz respeito à conservação da mesma, alicerçando suas defesas nos problemas 

econômicos que a falta de energia poderia gerar na sociedade contemporânea. Para 

esses autores, a psicologia poderia contribuir para programas de economia de 

conservação de energia no que diz respeito a modificar hábitos dos consumidores, 

incluir condutas orientadas a conservação e economia energética nos lares, nos meios de 

transporte (privado e público) e na redução e reciclagem de lixo.  

Tanto Blas e Aragonés (1986), como Stern (1992) criticam a psicologia desta 

fase por concentrar sua investigação na conservação de energia doméstica. Além disso, 

esta fase dos estudos se ateve a estudar somente aspectos ligados ao comportamento 

individual e não a “desenvolver conhecimentos e aplicações dos conhecimentos à gestão 

do comportamento individual e social nas instituições e organizações produtivas” (Pol, 

2002, p. 309).

Além disso, antes do termo desenvolvimento sustentável ser difundido, muito 

pouco se pesquisou sobre energia além do tema conservação de acordo com um olhar 

unidimensional, em função da crise energética ocorrida na década de 70. Uma das 

exceções foi o estudo desenvolvido por Spears, van der Pingt e Eiser (1987) sobre 

aceitação da energia nuclear em relação às energias renováveis observadas a partir do 

conteúdo das notícias vinculadas sobre o tema em jornais da Inglaterra – assunto que 

também alarmava a opinião pública e que impulsionou o surgimento dos movimentos 

ambientais, como visto mais acima. Naquela pesquisa, concluiu-se que a energia 

nuclear era recebida negativamente, principalmente nos locais onde seriam implantadas 

usinas nucleares. Já as energias renováveis eram percebidas positivamente pela 

sociedade, porém, nos locais onde existiam empreendimentos de energias renováveis 

havia uma avaliação um pouco mais negativa da imprensa para esse tipo de energia. 

Com respeito ao período de cobertura da imprensa em relação à implantação do 
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empreendimento dessas duas formas de fonte de energia, a energia renovável era mais 

divulgada durante a fase de formação e planejamento, e a energia nuclear era divulgada 

tanto na fase pré-operacional como na fase operacional do empreendimento. Uma outra 

pesquisa da mesma década (Wolsink, 1988) também trata deste tema, mais 

especificamente sobre o impacto de uma turbina eólica para a comunidade próxima ao 

local, apresentando algumas diferenças de reações na população geral e local devido ao 

desastre nuclear de Chernobyl.

Na década de 80, com o fim da crise do petróleo – voltando à normalidade o 

abastecimento e decrescendo seu preço – o tema energia deixa de contar com o interesse 

dos pesquisadores. Todavia, Stern (1992) aponta que no início da década de 1990, nos 

EUA, o tema da conservação de energia vinha retornando à consciência pública e ao 

debate de políticas nacionais.

2.3.2 Psicologia, energia e sustentabilidade: expandindo os horizontes 

Como afirmou Stern (1992), diferentemente dos anos de 1980, a preocupação 

com conservação vinha crescendo na década de 1990 devido a razões ambientais, tais 

como chuva ácida, poluição do ar urbano, e mudanças climáticas. O olhar para o 

problema se diferencia – a conservação de energia perde a conotação apenas econômica 

e tecnicista, expandindo sua abrangência. Essas modificações foram resultados da 

divulgação dos problemas ambientais pelos movimentos ecológicos e dos encontros das 

Nações Unidas para se discutir os problemas provocados pela ação humana no 

ambiente, culminando no desenvolvimento do termo desenvolvimento sustentável. Além 

disso, o risco de faltar energia de origem fóssil tinha deixado de existir, sendo outro 

fator que impulsionou um novo olhar para a preocupação com os recursos energéticos: 

não mais a conservação de energia por eminência da falta, mas sim em relação aos seus 

efeitos negativos no ambiente (Corral-Verdugo, 2001).

A partir da preocupação da psicologia ambiental em servir à sustentabilidade, as 

pesquisas dentro desta área ganham um novo olhar - abarcam não somente fatores 

econômicos, como também sociais, políticos e ambientais. Em função também das 

políticas ambientais adotadas pelos países para combater problemas sócio-ambientais 

provocados pelo uso irracional dos recursos naturais, a psicologia ambiental, assim 

como outras disciplinas, se voltou para esses estudos, que começaram a abranger temas 

molares – característica marcante dessa fase voltada para o “verde” (Pol, 1993).
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Não obstante, já se incluía o tema das energias renováveis em tópicos de ampla 

utilização em psicologia, como no caso dos dilemas sociais. Esse conceito oriundo da 

psicologia social diz respeito àquelas ações gratificantes em curto prazo para um 

indivíduo, que, se forem realizadas pela maioria, provocam efeitos negativos em longo 

prazo a todo o grupo. Devido a preocupações com gastos de energia pela utilização de 

combustíveis fósseis que contribuem para o aquecimento global, Smith e Mackie (1997) 

indicam que o uso dos recursos renováveis se transformou em um dilema social 

denominado dilema sobre bens renováveis. Para eles, pequenas ações que cada pessoa 

realiza são interdependentes e se tomadas em sua totalidade contribuem com um grande 

peso para o aquecimento global e outros problemas relacionados ao desaparecimento de 

recursos - que comprometerão a vida dessas pessoas e de todas as demais no planeta. 

Gifford (1997) acrescenta a preocupação com o uso da energia, apontando sua 

conservação como um dilema social. É comum se gastar energia a serviço de objetivos 

em curto prazo, sem pensar nos problemas ambientais que essa ação provocará em 

longo prazo. Para este autor, seria necessário uma integração de conhecimentos 

psicológicos, de engenharia e econômicos para o êxito dos programas de conservação 

de energia.  

Em função da preocupação com problemas sócio-ambientais gerados pelo uso 

de recursos não renováveis, aliada às políticas governamentais de redução da produção 

de gases que contribuem para as mudanças climáticas, procura-se cada vez mais 

substituir o uso de fontes não renováveis de energia por fontes renováveis. Com isso, 

chega-se, pelo menos, a um dos quatro cenários que Olson (1995) propõe para um 

futuro sustentável – o de transformação tecnológica. A psicologia entra nesse campo 

estudando principalmente os efeitos do uso desse tipo de energia na vida das pessoas, 

porém ainda são poucas as pesquisas sobre esse tema. Pesquisando na base de dados 

PsycInfo, em abril de 2007, cruzando as palavras psicologia e energia renovável,

encontrei três artigos, dentre os quais apenas um deles é recente  – de 2003, os outros 

dois são da década de 1980, período em que a preocupação com a conservação de 

energia estava intimamente relacionada à crise do petróleo da década anterior. Neste 

mesmo banco de dados, ao inserir as palavras psicologia e energia alternativa,

surgiram quatro artigos, todos datados da primeira metade da década de 1980.  

No que diz respeito aos empreendimentos relacionados a fontes renováveis de 

energia estas são intervenções no ambiente e que, por sua vez provocam impactos 
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ambientais, que se relacionam entre si e alteram, positiva ou negativamente, o 

ecossistema, o comportamento e o bem estar das pessoas. Os impactos sociais 

produzem efeitos diretos sobre o bem estar humano e social, podendo modificar as 

relações das pessoas e o ambiente, além de produzir indiretamente impactos físico-

biológicos associados à intervenção. Já os impactos físicos geram alterações sociais 

diretas em relação às condições de vida, que, também, incrementam diretamente o 

impacto físico-biológico (Pol, 2003).  

A avaliação desses impactos se mostra importante para a implementação de 

qualquer empreendimento, sendo comum sua realização em um estágio anterior à 

construção através de um estudo de impacto ambiental – obrigatório em alguns países. 

No Brasil este estudo é conhecido como EIA (Estudo de Impacto Ambiental), e o 

relatório desenvolvido a partir desse estudo é denominado de RIMA (Relatório de 

Impacto Ambiental). Porém, estes estudos em nosso país enfatizam mais os aspectos 

ambientais e físicos em detrimento do social. Da mesma forma, existem outros estudos 

que avaliam o impacto ambiental após a implantação do projeto, verificando os 

impactos ocorridos e buscando possíveis soluções. 

O psicólogo ambiental pode atuar junto a uma equipe em todas as fases e formas 

de avaliação de impacto social. Pode contribuir para a avaliação das implicações de uma 

intervenção ambiental no que diz respeito à avaliação e seleção de necessidades 

manifestas e latentes dos moradores e do local, anterior à construção do projeto - 

durante a fase de previsão dos efeitos que um projeto pode causar. Pode também 

colaborar na avaliação posterior à intervenção ambiental, avaliando “a consecução dos 

objetivos formulados na intervenção, sua adequação à população, a funcionalidade da 

intervenção, o grau de satisfação dos habitantes e o nível de identificação e apropriação 

que neles gerou, e o seu impacto socioambiental” (Pol, 2003, p.240). Neste sentido, a 

avaliação pós-implantação de empreendimentos energéticos, como o represamento de 

rios para construção de barragens hidrelétricas e parques eólicos, se assemelha às 

avaliações ambientais que vêm sendo feitas na tradição da psicologia arquitetural 

(Paciuk, 1998; Rabinowitz, 1984; Ratiu, 2003; Sommer, 1979). Sendo assim, 

conhecimentos de outras fases da psicologia ambiental podem vir a contribuir para a 

avaliação de impactos, se acrescidos de um olhar sustentável.  

No que diz respeito a avaliações anteriores à construção de empreendimentos, 

Pol e Moreno (2002) desenvolveram o DIS/BCN (Detecção de Impactos 
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Sociais/Barcelona) – uma ferramenta que auxilia no trabalho de estudos de impactos 

sociais. Esse instrumento consiste de três níveis; o primeiro – inventário – que possui 

um caráter holístico e tem como finalidade descrever a situação prévia à construção. 

Com as informações do inventário, se passa para um nível mais pontual e aprofundado 

dos itens encontrados na primeira fase – o check list. Nele se detectam e avaliam os 

impactos potenciais que alterarão a situação inicial. O terceiro nível consiste na 

apresentação, avaliação e proposta de correção dos impactos detectados.  

Os dois primeiros níveis consistem de uma série de protocolos que analisam 

vários aspectos sociais: sócio-demográfico e características; estrutura econômica e 

produtiva; elementos de vertebração sócio-cultural; planificação da zona; influência do 

projeto sobre o bem estar e a saúde; usos atuais do lugar concreto da intervenção; além 

dos ajustes e desajustes entre o projeto e as expectativas, desejos e necessidades da 

população. Além disso, para análise a partir desse instrumento, é necessário delimitar a 

área suscetível de ser afetada direta ou indiretamente pela intervenção, tendo em vista os 

limites administrativos, geográficos e climáticos, funcionais e sociológicos; visuais e 

perceptivos. Outro aspecto deste instrumento é sua abrangência temporal. Neste 

instrumento se coloca a necessidade da realização de resgate histórico do local nos 

últimos 30 anos. Isto tem como finalidade entender a realidade atual e suas possíveis 

evoluções no futuro, ou seja, até que ponto a intervenção pode provocar reflexos 

(positivos ou negativos) significativos na evolução social do lugar.

Esse instrumento auxilia a desenvolver pesquisas de impactos sociais como os 

decorrentes da implantação de parques eólicos. No estudo de Carro, Pol, Di Masso e 

Écija (2006), os autores fazem uma síntese da análise da construção de vários parques 

eólicos e concluem que apesar de existir uma ampla aceitação das energias renováveis, 

nas localidades onde estas iniciativas serão implementadas podem se evidenciar 

conflitos.  
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2.4 Implicações sócio-ambientais de empreendimentos energéticos à luz da 

sustentabilidade

Assim como Carro et al (2006), Devine-Wright (2005a) também afirma que 

embora o grande público seja a favor da energia renovável, nas localidades onde são 

implantadas tecnologias para geração de energias renováveis é possível ocorrerem 

controvérsias e oposição pública por fatores sociais, econômicos e/ou culturais. Esta 

dificuldade diz respeito não somente a problemas de implantação de parques eólicos, 

como também a todos os outros fatores ligados à busca da sustentabilidade. Esta 

posição está diretamente relacionada ao foco no qual se analisa uma intervenção, se a 

partir de uma escala global, ou levando em conta a escala local. Na escala global, todos 

são a favor da energia renovável e de todos os outros aspectos ligados à 

sustentabilidade, pois, como afirmado por Moreno e Pol (1999), a sustentabilidade 

possui valor positivo na sociedade. No entanto, quando se analisam aspectos da 

sustentabilidade no nível micro - em escala local, onde o ambiente será modificado – 

não há necessariamente uma aceitação sem custo. Pode haver alguma contestação, pois 

estão envolvidas questões individuais e identitárias da comunidade na qual ocorre a 

intervenção, o que pode vir a atingir a dimensão simbólica pessoal ou da comunidade. 

Esta modificação no ambiente abrange aspectos financeiros, de sobrevivência, entre 

outros que são vistos como primordiais localmente e que muitas vezes vão de encontro 

a intervenções como estas. 

Um dos conceitos mais difundidos para explicar esses conflitos é o efeito

NIMBY (Not In My BackYard), que pode envolver uma oposição dos moradores locais 

à construção de instalações intrusivas que geralmente têm o intuito principal de atender 

pessoas que moram longe do local de implantação, tais como rodovias ou ferrovias, 

usinas, lixões ou similares; ou aquelas que têm como objetivo atender pessoas 

indesejáveis no local, tais como um centro de reabilitação de drogaditos e similares 

(Wikipedia, s/d). No caso específico dos parques eólicos, de acordo com Devine-Wright 

(2005b), a percepção do NIMBY tem sido usada como um significado para descrever a 

tensão entre o apoio geral aos parques eólicos e a oposição local ao empreendimento 

específico – que é uma relação negativa entre o suporte geral e local para os parques 

eólicos (PE). Ele também tem sido usado para descrever a ativa resistência para a 

proposta de empreendimentos. Porém este conceito é muito criticado por ser simplista e 

pejorativo, além de não ter sido até o momento sujeito a extensivos exames empíricos 

em diferentes contextos sociais. Para este mesmo autor, a maioria das pesquisas 
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empíricas sobre parques eólicos é pobremente cercada de teorias das ciências sociais e 

são estas as pesquisas que admitem a existência deste fenômeno, levando em 

consideração aspectos puramente físicos como cor da turbina, tamanho e sua distância 

da vizinhança. Grande parte das pesquisas que levam em consideração o social, 

analisando aspectos simbólicos, afetivos e socialmente construídos não confirma o 

efeito NIMBY, ou apresenta suporte limitado para sua validade (Devine-Wright, 2005a, 

2005b; Wolsink 1988, 2000, 2007; Loring, 2007; Ek, 2005). Em contraste, estes estudos 

e outros apontados por Devine-Wright (2005b) e pesquisas realizadas por Devine-

Wright (2005a), Ek (2005); Krohn e Damborg, (1999); Wolsink (1988; 2000 e 2007), 

têm identificado uma relação positiva, pelo menos em termos de apoio dos vizinhos a 

estes empreendimentos, favoráveis ao desenvolvimento dos parques eólicos tanto 

localmente como nacionalmente.  

A ocorrência desses conflitos ou de problemas semelhantes mostra a 

importância da consideração dos aspectos sociais envolvidos na implantação de projetos 

de energia renovável. Tais aspectos devem ser analisados juntamente com as dimensões 

tecnológica e econômica, principalmente quando se pensa em programas de 

conscientização ou implantação de algum empreendimento de produção de energia no 

que diz respeito à gestão de impacto ambientais (Carro et al., 2006).  

A implantação de parques eólicos e algumas outras fontes renováveis de energia 

está crescendo vertiginosamente no mundo e a previsão é de que cresça ainda mais ao 

longo das próximas décadas. Esse aumento se deve a fatores como avanços 

tecnológicos, que tornam esse tipo de produção de energia cada vez mais vantajoso; a 

preocupação ambiental em torno do aquecimento global, a oportunidade de negócios, a 

diminuição da quantidade de combustíveis fósseis, e as pressões crescentes de grupos a 

favor das energias renováveis. Em razão desse crescimento e da preocupação com o 

desenvolvimento sustentável, é necessário levar em consideração fatores econômicos, 

físicos e sociais provocados pela implantação de um parque eólico. É preciso que sejam 

contempladas tanto necessidades globais (macro) da população geral, como as 

necessidades locais (nível micro) das comunidades que vivem próximas a estes 

empreendimentos, tendo em vista que sejam o menos negativamente impactantes para 

ambas as esferas (Carro et al., 2006; Devine-Wright, 2005b).  

Justamente por não haver um equilíbrio entre as necessidades locais e globais, o 

que pode provocar a resistência da população local a empreendimentos renováveis, 

observa-se a importância do desenvolvimento de estudos sobre esse tema. Estes também 
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contribuem para a prevenção de impactos negativos em futuras implantações de parques 

eólicos ou, podem vir a auxiliar a minimizar as conseqüências negativas - no caso de 

empreendimentos já consolidados. Para tanto, é fundamental que a administração 

pública tenha conhecimento desses efeitos e faça algo a respeito. Isso auxiliaria na 

aceitação da população a empreendimentos necessários, principalmente aqueles projetos 

ambientais e sociais considerados essenciais, mas que têm uma imagem social negativa 

(Pol et al, 2006).

O efeito na comunidade local provocado pela construção de empreendimentos 

para a produção de energia através de fontes renováveis, mais especificamente energia 

eólica, é motivo de estudo de autores dentro da psicologia ambiental (Carro et.al., 2006; 

Devine-Wright, 2005a, Devine-Wright, 2005b; Spears et al., 1987), e em outras áreas 

das ciências humanas (Ek, 2005; Loring, 2007; Wolsink, 1988, 2000, 2007; 

Wüstenhagen, Wolsink, & Bürer, 2007). Sobre energia eólica, tema que esta dissertação 

propõe desenvolver, quase unanimamente, os estudos encontrados (todos europeus) se 

voltam para pesquisas sobre aceitação dos parques eólicos, ou seja, quais fatores 

contribuem para que população aceite ou se oponha um parque eólico, e se existe 

suporte da comunidade para este tipo de empreendimento. Além disso, estas pesquisas 

se justificam pelo fato de os governos dos países europeus estarem preocupados com a 

substituição de combustíveis fósseis para renováveis até 2010, conforme tratado 

assinado por estes países. Desta forma, cada vez mais parques eólicos são montados na 

Europa, diferentemente do Brasil, em que os incentivos para este tipo de energia 

caminham morosamente e estão dando os primeiros passos.

Carro et al. (2006) e Devine-Wright (2005b) apontam que a construção de 

parques eólicos muitas vezes é conduzida por uma gestão ambiental displicente quanto 

ao caráter social que envolve o empreendimento, ignorando fatores psicossociais 

importantes. Como resultado, ocorrem resistências e oposições não previstas à 

implementação do projeto. Na Holanda, durante as primeiras fases de implantação e dos 

estudos sobre as implicações dos parques eólicos para a população geral e local o fator 

social foi negligenciado tanto pelos pesquisadores como pelos governos e investidores, 

o que gerou problemas de aceitação posteriores (Wüstenhagen, Wolsink, & Bürer, 

2007), o que é também descrito por Devine-Wright (2005b) e Lorig (2007) em 

contextos europeus distintos.

A rejeição de um empreendimento aumenta quanto maior for a intervenção na 

dimensão simbólica do lugar construída pelos moradores. Portanto, para que a rejeição 
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de um projeto seja minimizada ou até mesmo não se desenvolva é necessário integrar ao 

máximo a população local nas decisões de implementação do empreendimento. 

Incorporá-los durante a fase de planejamento do projeto, e desenvolver uma 

comunicação clara e constante com os moradores durante todo o processo de 

implementação – são alguns recursos que podem ser utilizados. (Carro, 2006 et al.; 

Devine-Wright, 2005a e 2005b; Ek, 2005; Lorig 2007; Wolsink, 2000; 2007). Depois da 

conclusão da obra, de acordo com Lorig (2007), em muitos casos há um diminuição no 

envolvimento da população com o parque eólico. Uma das formas da comunidade 

continuar o seu envolvimento está na organização de um centro de visitação como 

forma de atrair turistas e indiretamente promover educação ambiental para crianças em 

período escolar.

A respeito da rejeição ou aceitação de projetos de energia eólica, Devine-Wright 

(2005a) realizou um estudo em uma comunidade no País de Gales. A população tinha 

uma série de graves problemas como falta de emprego, declínio industrial entre outros. 

Diante dessa situação, alguns moradores locais formaram um grupo de liderança com a 

intenção de construir um parque eólico como veículo para regeneração local, o qual 

seria controlado pela comunidade local. Para atingir essa meta foram estabelecidas 

várias atividades para a comunidade em relação ao parque eólico. A fase de coleta foi 

realizada anterior e posteriormente à construção do parque. Esse estudo concluiu que 

empreendimentos de energia eólica localmente estabelecidos podem receber um forte 

apoio público se a comunidade for engajada no projeto, o que requer propor 

mecanismos que permitam que as comunidades locais sejam melhor informadas a 

respeito e mais proximamente envolvidas no desenvolvimento da energia em sua 

localidade. Isso pode ocorrer através da participação nos lucros e na parceria de idéias 

para implantação do parque eólico, na promoção de emprego, entre outros. Essa 

aproximação dos moradores pode não somente possibilitar o cumprimento de metas 

governamentais específicas para a conservação de energia e redução de emissão de 

carbono, como também pode ajudar a promover uma população mais bem informada 

sobre a questão energética, o que favoreceria um debate público sobre futuros padrões 

de uso e geração de energia.

Nesse mesmo estudo, são apresentados níveis possíveis de envolvimento local 

em projetos de energia. O primeiro nível é aquele em que a população local é informada 

de um empreendimento proposto, mas não tem envolvimento no desenvolvimento do 

empreendimento a não ser como recebedores passivos de informação. O segundo nível 
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são aqueles projetos que possuem alto grau de controle local. Entre esses dois extremos 

existe uma gama de possibilidades que podem ser desenvolvidas, apresentando 

diferentes graus de parceria entre a população local, grupos de interesse, instituições de 

estatuto, tais como autoridades locais e incorporadores do setor privado.

Na mesma direção, Ek (2005) em uma pesquisa realizada na Suécia, indica que 

investimentos institucionais nas relações entre as empresas e a comunidade, na 

capacidade de mobilização dos moradores, e no conhecimento, podem ser instrumentos 

produtivos no sentido de reduzir problemas ligados à resistência local. Tais 

investimentos podem se concretizar através da promoção de uma abordagem mais 

cooperativa; por exemplo, ao convidar moradores locais a participar dos primeiros 

estágios de planejamento e implantação de projetos eólicos. A autora conclui que a 

maioria dos moradores do país é favorável à energia eólica por ser uma forma de 

energia com baixo impacto ambiental. Além disso, pessoas com interesses em assuntos 

ambientais e que geralmente compram produtos “verdes” têm maior probabilidade de 

serem favoráveis à energia eólica, assim como aquelas que trocariam a utilização de 

produtos que agridam o meio ambiente por outros menos agressivos, no intuito de 

preservar a qualidade ambiental.  

Da mesma forma, Wolsink (2000; 2007) argumenta que a sociedade em geral e 

as que vivem próximas a parques eólicos irão reagir positiva ou negativamente a 

programas que fomentem a geração de energia por fonte eólica, dependendo da forma 

com que for planejado esse programa. Para ele, o sucesso da energia eólica parece ser 

fortemente dependente de acordos institucionais dentro do domínio de políticas de 

planificação física e de energia. Entretanto, para este autor, a avaliação visual do 

impacto de um parque eólico nos valores da paisagem é de longe o fator mais 

dominante em explicar a oposição ou suporte da comunidade vizinha para com o parque 

eólico. O tipo de paisagem escolhido encobre outros atributos de atitude, assim como 

outros fatores visuais e cênicos tais como o design das turbinas e parques eólicos, e a 

quantidade e tamanho das turbinas.  

Devine-Wright (2005b) destaca que algumas pesquisas demonstram que o nível 

de aceitação de parques eólicos é alto antes do início da construção, diminui 

consideravelmente durante a construção e começa a aumentar novamente depois do 

empreendimento concluído. O que vai ao encontro do que Wolsink (2000) afirma a 

respeito das atitudes. Para ele as atitudes são dinâmicas e, consequentemente, podem 
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mudar durante a fase de planificação de um empreendimento, podendo, essa mudança 

de atitude, passar facilmente despercebida.

Quanto às resistências à construção de parques eólicos, Wolsink (2000) 

apresenta quatro tipos possíveis: Resistência tipo A: na qual existe uma atitude positiva 

sobre a energia eólica combinada como um oposição na construção de parques eólicos – 

o que pode reportar ao efeito NIMBY; Resistência tipo B: é apresentada uma rejeição a 

construção de parques eólicos na vizinhança porque se rejeita a tecnologia das turbinas 

eólicas em geral. Também denominada por alguns autores de NIABY (not-in-any-

backyard); Resistência tipo C: caracterizada por uma atitude positiva sobre a energia 

eólica, a qual se tornou negativa como resultado da discussão sobre a proposta de 

construção de uma fazenda eólica, o que indica a possibilidade de mudança de 

percepção durante o processo de tomada de decisão. Resistência tipo D: resistência 

criada não por rejeição à tecnologia, mas sim por características de um projeto em 

particular.

Os estudos apresentados acima têm como característica comum a semelhança 

entre suas realidades sociais, por se tratar de pesquisas realizadas em países europeus. 

Se comparada à realidade desses países – que possuem, em alguns casos, produção de 

energia por fonte eólica desde a década de 1970 – a realidade da energia eólica 

brasileira é muito recente. Como visto, o primeiro parque eólico de grande porte ligado 

ao sistema nacional de energia data do ano passado (Dutra, 2007; Senna, 2006), sendo 

que a produção de energia eólica no Brasil ainda é muito pequena.  

Mais freqüentes na realidade brasileira estão os impactos provocados pela 

instalação de grandes hidrelétricas e suas barragens (e.g., Bermann, 2001; 2007; 

Tundizi, 2007; Vainer, 2007), devido à importância estratégica e aos grandes impactos 

provocados por sua construção. Por este último motivo, alguns autores chegam mesmo 

a classificá-las como fonte não-renovável de energia (Aldabó, 1999; Bermann, 2001, 

2007).

Porém, no estado do Rio Grande do Norte – onde é desenvolvido este estudo –, 

não existem barragens construídas para fins hidrelétricos. Portanto, um exemplo mais 

próximo à realidade socioambiental e geográfica do presente estudo são as barragens 

para captação de água para outros fins, que não o energético. Uma dessas barragens é a 

Armando Ribeiro Gonçalves, construída no interior do estado do Rio Grande do Norte, 
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no Vale do Rio Açu, cuja inundação atingiu diretamente três municípios, um dos quais, 

São Rafael, foi inundado completamente.  

Antes da construção da barragem, o município de São Rafael tinha como fonte 

de renda e sustento as atividades de pesca, agropecuária, artesanato e extração mineral, 

todas essas em função do rio Açu que margeava a cidade. Esse município se localiza no 

semi-árido da região nordeste do Brasil e sofria com a falta de água, além de não 

possuir um sistema de água encanada. Com a justificativa de dar um fim a este 

problema foi proposta a construção de uma barragem no rio, utilizando uma área de 

158.476,84 hectares. Com a barragem, além de solucionar o problema da falta de água, 

foram prometidos outros benefícios, como desenvolver um sistema de irrigação para as 

novas terras, construir melhores habitações, todas as ruas do novo município iriam ser 

asfaltadas e a permanência da mesma vizinhança e das posições das casas da mesma 

forma que na cidade antiga. 

Mas a realidade que se consolidou foi muito diferente da proposta pelo órgão 

competente do governo que estava administrando a construção da barragem – o 

DNOCS (Departamento Nacional de Obras Contra as Secas). A indenização paga para 

os moradores foi irrisória, sem contar as pessoas que não possuíam os documentos das 

casas e não receberam nenhuma quantia. As casas construídas para os moradores, 

devido ao material de baixa qualidade, estão em péssimo estado atualmente. Além de 

tudo isso, o abastecimento de água – motivo pelo qual a barragem foi construída – não 

se concretizou, a falta de água ainda atinge a população: o abastecimento com água 

encanada prometido foi entregue apenas a uma parte dos moradores que reclamam do 

preço, sendo a população da zona rural não beneficiada. A população foi relocada para 

um lugar sem condições de sobrevivência. As atividades que antes garantiam a renda e 

o sustento da cidade foram completamente estagnadas, pois o solo no qual a nova 

cidade está construída é infértil para a produção agropecuária. Além do mais, o 

artesanato que era feito através da carnaúba deixou de existir, pois os carnaubais 

também foram inundados juntamente com as jazidas de minérios – o que também 

ocasionou um impacto à flora nativa da caatinga que já era rara. Essa falta de produção 

atingiu também o comércio local que vivia em função da produção da zona rural. Com 

isso esta população vive em condições muito precárias – desalojados de suas terras e 

dos seus meios de sobrevivência. Com isso muitos deixaram suas terras e foram tentar a 

vida em outros municípios.  
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Em adição, um outro grande impacto dessa obra foi a agressão à identidade das 

pessoas com o lugar em que viviam, sem ter havido atenção necessária para essas 

pessoas a fim de minimizar este impacto. Por fim, o projeto, que tinha como meta 

alegada beneficiar a população mais carente, na verdade atendeu aos anseios dos 

grandes produtores que compraram as terras produtivas e ricas em minérios e 

monopolizaram toda a produção da região (Carvalho, 1997; Souza, 2001).

Dentro da realidade do nordeste brasileiro e, por conseguinte, do presente 

estudo, existem também impactos provocados por outros empreendimentos, como no 

caso da construção do Porto de Suape, um grande complexo implementado no estado de 

Pernambuco. Segundo Melo (1989/90), antes da construção deste porto, Suape era uma 

pequena vila formada por pescadores artesanais e donas de casa. Em seu estudo, Melo 

(1989/90) constatou que a implementação do porto não contribuiu para nenhum 

melhoramento da vila de Suape, devido à falta de recursos alegada pela empresa. Um 

grande número de moradores trabalhou na construção do porto de Suape, mas foram 

dispensados logo após o seu término, fato diretamente relacionado com os resultados 

obtidos no presente estudo.

Dentre os impactos na vida da população local, constatou-se que o 

empreendimento provocou tanto interferências em aspectos terrestres como marítimos. 

Por conta da construção do porto, houve desistência da pesca por grande parte dos 

pescadores em função da diminuição dos peixes na baía e da destruição do mangue. 

Uma das saídas para esses moradores seria a mudança da pesca na baía pela pesca em 

alto mar, uma opção impossibilitada para a maioria, que não possuía barcos movidos a 

motor nem renda para a compra de um. O estudo de Melo (1989/90) conclui que existe 

um grande sentimento de frustração dos moradores, principalmente dos pescadores, 

com a chegada do Complexo de Suape.  

Nos dois estudos apresentados se percebe um descaso dos gestores dos 

empreendimentos quanto aos impactos observados na população local, o que pode ser 

importante para o estudo aqui proposto na medida em que este se insere na mesma 

realidade regional daqueles. Outro fator que permeia este estudo é a recenticidade da 

construção de parques eólicos no Brasil, do que decorre a inexistência de trabalhos a 

respeito das implicações socioambientais desses empreendimentos. Sendo assim, o 

estudo dos impactos socioambientais provocados pela construção de um grande parque 

eólico do Brasil em um pequeno município do litoral do estado do Rio Grande do Norte 

tem importância assegurada.  
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Capítulo 3 – Proposta de investigação

Como já visto no primeiro capítulo, a utilização do vento para produção de 

energia a fim de atender as atividades humanas é um recurso antigo. Primeiramente 

empregado como força motriz para bombeamento de água, entre outros usos, até ser 

utilizado como fonte produtora de energia elétrica, a partir da década de 1970 (Aldabó, 

2002; CEPEL, 2001). 

Os primeiros parques eólicos foram implementados em alguns países da Europa 

e nos EUA, países que, ao longo dos anos, se tornaram os principais produtores e 

consumidores de energia eólica no mundo (Greenpeace, 2007). Sendo assim, a 

população desses países convive há mais de trinta anos com a utilização de energia 

eólica e com a construção de parques eólicos. Por conseqüência, participaram de todas 

as mudanças nas construções e de todos os impactos socioambientais positivos e 

negativos dessa forma de produção de energia. Diferentemente desses países, no Brasil 

o primeiro parque eólico de grande porte ligado à rede nacional de energia elétrica, ou 

seja, que contribui para o abastecimento de todo o país, data de 2006. Além desse fato, 

o estado do Rio Grande do Norte, onde se situa esse parque eólico e no qual se realiza 

este estudo, somente começou a produzir energia depois da implantação desse parque 

eólico. Assim, enquanto os países desenvolvidos se habituam ao cenário de parques 

eólicos construídos até mesmo no mar (offshore), no nordeste do Brasil a presença da 

energia eólica mais costumeira na paisagem ainda é a dos tradicionais cata-ventos de 

bombear água, como ilustrado na Figura 4.  

Ainda por conta da recente história da energia eólica no país, não se sabe muito 

bem a qualidade da informação transmitida para a população geral e local. Além disso, 

não se tem conhecimento do nível de participação das comunidades que vivem 

próximas ao local durante a implantação dos parques eólicos, assim como também não 

há conhecimento de pesquisas no Brasil sobre os impactos sociais positivos e negativos 

provocados por estas construções. Outro fator no qual se encontram lacunas é a reação 

da comunidade local à implantação dos parques eólicos, se houve conflitos com a 

população (como, por exemplo, efeito NIMBY) e quais os motivos. Todos estes 

elementos podem apresentar diferenças se comparados às reações ocorridas em países 

desenvolvidos.
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Figura 4. Parque eólico offshore e cata-vento para bombeamento de água 
típico da região nordeste do país. 

Devido à falta de estudos que caracterizem as implicações sócio-ambientais da 

construção de parques eólicos no país, observa-se a relevância de se estudar as 

implicações sócio-ambientais do primeiro parque eólico de grande porte instalado no 

Brasil, situado no município de Rio do Fogo, litoral norte do estado do Rio Grande do 

Norte.

3.1 Rio do Fogo – Zumbi das praias ou Zumbi do Parque Eólico?  
3.1.1 Rio do Fogo e Zumbi

Rio do Fogo é uma pequena cidade do litoral norte do estado do Rio Grande do 

Norte (ver Figura 5). Com uma população estimada de 10.447 habitantes (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006), se tornou município recentemente, em 21 

de dezembro de 1995. Antes desta data essas terras já pertenceram, em ordem 

cronológica, aos municípios de Extremoz, Ceará-Mirm, Touros e Maxaranguape 

(Araújo, 2005). Atualmente limita-se com os municípios de Touros, Pureza, 

Maxaranguape e com o Oceano Atlântico (Morais, 2007).

Este município é subdividido em seis áreas chamadas distritos: a sede Rio do 

Fogo, Zumbi, Pititinga, Punaú e Catolé e Canto Grande, que antes de sua recente 

emancipação faziam parte do município de Maxaranguape. A ocupação destas terras 

está atrelada a colonização do vale do Ceará-Mirim. A história do distrito que dá nome 

ao município se inicia com a vinda de quatro famílias do sertão que seguiam para o 

litoral fugindo da seca que assolava a região. As famílias sertanejas mantinham seu 

sustento através de pescaria numa grande lagoa existente nas proximidades. No 
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caminho para as pescarias noturnas, avistavam com freqüência “aparições” de um 

grande círculo de fogo em torno da lagoa acreditando ser um fenômeno sobrenatural. A 

partir disso, os habitantes pioneiros passaram a chamar a lagoa de “Lagoa do Rio do 

Fogo” e conseqüentemente o pequeno rio recebeu o nome oriundo do fenômeno e 

passou a se chamar Rio do Fogo, originando então o nome da localidade (Morais, 

2007).

Figura 5. Mapa político do estado do Rio Grande do Norte com destaque para o município de 
Rio do Fogo (fonte: Ministério de Minas e Energia, 2005b)

Pelo fato de a sede administrativa deste município ser recente, pouco 

desenvolvida e se situar distante, os distritos dependem deste praticamente apenas em 

virtude do centro administrativo, que conta com seis Secretarias: da Educação, das 

Finanças, da Administração, da Saúde, da Agricultura e da Ação Social (IDEMA, s/d). 

É interessante observar que mesmo com um fluxo intenso de veranistas e apesar da 

proposição do parque eólico como atração turística pela empresa que o implementou 

(Kohan Saagoyen, 2002), o município não possui uma secretaria de turismo.  
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Distante 81 km da capital Natal, sua economia é baseada principalmente na 

pesca artesanal. Apesar de possuir cenário natural atrativo, as atividades de turismo 

ainda são incipientes, e esse local se beneficia do turismo principalmente por estar na 

rota turística de outros municípios (Kohan Saagoyen, 2002). Conforme Araújo (2005), 

no fim da década de 1980 e início dos anos 1990, com o declínio da produção pesqueira 

e a instalação de um “spa” no distrito de Rio do Fogo e um hotel-pousada em Barra do 

Punaú, o turismo começou a aparecer como alternativa econômica para o município, 

mas ainda timidamente.   

Os serviços de saúde pública e de educação são deficitários. No que diz respeito 

à saúde, possui 5 postos e uma unidade mista, mas que não oferece hospitalização 

(IBGE, 2006). Os serviços de educação se restringem a 24 estabelecimentos, sendo 8 

destinados a pré-escola, 14 ao ensino fundamental e 2 ao ensino médio. Desses, 5 são 

responsabilidade do governo estadual e 19 do município, não existindo escola particular 

(IBGE, 2006). Os indicadores de pobreza estão em 75%, sendo que 59% da população 

de 10 anos ou mais de idade não possuem renda, 29% possuem renda mensal de até um 

salário mínimo (aproximadamente U$ 188 dólares); e 8% vivem com renda entre um e 

dois salários mínimos (IBGE, 2001). 

O local escolhido para a construção do parque eólico se situa no distrito de 

Zumbi (ver Figura 6 e 7), uma pequena comunidade de pescadores, que teve seu 

povoamento iniciado nos idos do século XIX (Morais, 2007), possuindo características 

semelhantes às outras áreas do município. Este distrito possui 936 casas9 e 

aproximadamente 4.500 habitantes. Zumbi se distingue um pouco das outras localidades 

por dotar de relativa estrutura de comércio devido à grande procura de veranistas em 

função da praia que se situa neste distrito (Araújo, 2005). Por esta característica, possui 

muitas casas de veraneio que são utilizadas praticamente apenas no período de alta 

estação (dezembro a março), ficando fechadas praticamente o ano inteiro (Kohan 

Saagoyen, 2002; Araújo, 2005). Além dos veranistas, o turismo em Zumbi é pouco 

explorado, existindo apenas três pequenas pousadas. Possui uma pequena edificação 

escolar que atende crianças de primeira a quarta série do ensino fundamental na qual 

duas escolas, uma municipal e outra estadual, dividem seu espaço em turnos diferentes 

(ver Figura 8). Este distrito conta também com um posto de saúde.  

9 O número de casas foi contabilizado a partir do número de ligações encontradas em Zumbi, 
disponibilizados pela empresa de abastecimento local.  
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Figura 6. Centro de Zumbi (Fonte: arquivo pessoal).  

Figura 7. Praia de Zumbi (Fonte: arquivo pessoal).  
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Figura 8. Sede da escola Municipal e da Escola Estadual do Distrito de Zumbi. (Fonte: 
arquivo pessoal)

Entre o centro do distrito de Zumbi e o parque eólico está o Conjunto 

Residencial Novo Horizonte (Figura 9) localidade mais próxima ao parque eólico (ver 

Figura 10 e 11), motivo pelo qual foi definido como principal local de desenvolvimento 

desta pesquisa/estudo. Sua ocupação é recente, data de 1996, e ocorreu devido à doação 

de terras da prefeitura para formação de um loteamento, em troca de voto. Nessa área, a 

maioria das casas é de veraneio.  

Figura 9. Conjunto Residencial Novo Horizonte (Fonte: arquivo pessoal).  
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Figura 10. Vista para Zumbi do em um dos aerogeradores mais próximos desta localidade.

Figura 11. Vista para o Conjunto Novo Horizonte no pé do aerogerador mais próximo da 
localidade

Os poucos moradores fixos do Conjunto Novo Horizonte vivem principalmente 

da pesca e, apesar de viverem muito próximos ao parque eólico, contam com energia 

elétrica, porém, não possuem iluminação pública, como pode ser observado na Figura 

12.
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Figura 12. Conjunto residencial Novo Horizonte, tendo ao fundo uma cerca demarcando uma 
propriedade e os aerogeradores do parque eólico (Fonte: arquivo pessoal). 

3.1.2 Rio do Fogo, Zumbi e o Parque Eólico 

A área de 850 hectares localizada no distrito de Zumbi, município de Rio do 

Fogo, utilizada para a construção do parque eólico faz parte de uma área total de 1800 

hectares de propriedade do INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária) (ver Figuras 13, 14 e 15). Esta instituição federal concedeu o uso das terras à 

Energias Elétricas do Brasil - Enerbrasil, subsidiária da empresa espanhola Iberdrola - 

uma das maiores empresas do mundo no ramo da energia eólica - para a exploração de 

energia eólica durante o período de 25 anos (CRESESB, 2006). Essa energia é vendida 

ao sistema elétrico brasileiro, assim como toda a energia produzida por outros projetos 

aprovados pelo PROINFA a serem implantados. Durante a primeira licitação do 

PROINFA para a construção de parques eólicos foram aprovados 92 projetos. Destes, o 

maior investimento financeiro se encontra na região nordeste do país, sendo que 24 

projetos a serem implementados estão no estado do Rio Grande do Norte, e alguns 

destes pertencem à Energias Elétricas do Brasil, subsidiária da Iberdrola (ANEEL, 

2003; Ministério de Minas e Energia, 2005a).
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Figura 13. Mapa político do município de Rio do Fogo com destaque para a sede do 
município, o distrito de Zumbi e a localização aproximada do parque 
eólico (Fonte: IDEMA, s/d). 
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Figura 14. Imagem parcial do distrito de Zumbi com localização do Parque Eólico de Rio 
do Fogo [pontos vermelhos indicando a localização aproximada dos 
aerogeradores], da BR 101, da entrada para o PERF via BR 101, do Centro de 
Zumbi e do Conjunto Residencial Novo Horizonte (Fonte: Google Earth).  

Esse empreendimento ofereceu aproximadamente 400 empregos temporários 

durante a construção, muitos destes ocupados por moradores do município. Atualmente, 

apenas um morador é funcionário da Iberdrola e trabalha no empreendimento e três 

trabalham na empresa que faz a manutenção dos aerogeradores. Anteriormente à 

construção, no local onde hoje está o parque eólico não havia moradores, permanecendo 

desta forma até os dias atuais. Sendo assim, não foi necessária a desapropriação das 

terras. 
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Figura 15.  Parque Eólico de Rio do Fogo (Fonte: arquivo pessoal).  

A decisão da Iberdrola em desenvolver o projeto de Rio do Fogo se deu por estar 

no estado que apresenta as melhores condições para exploração de energia eólica e, 

dentro deste, na região mais apropriada, como pode ser observado na Figura 16. A sua 

construção teve início em abril de 2004 e sua conclusão se deu em 15 de março de 

2007. Contou com investimento superior a R$ 209 milhões,  

parcialmente financiados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento - BNDES, e outra 

parte proveniente da própria Iberdrola. Sua estrutura conta com 61 aerogeradores de 

800kW e um de 500kW, com potência instalada de 49,3 MW (CRESESB, 2006).  
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Figura 16: Mapa do potencial eólico do Rio Grande do Norte com destaque para o município 
de Rio do Fogo e seu distrito, Zumbi (Fonte: COSERN, 2003). 

Antes da construção do Parque Eólico de Rio do Fogo, a Iberdrola contratou a 

empresa Kohan Saagoyen para execução de um estudo ambiental. Este estudo foi 

realizado conjuntamente para mais quatro projetos de parques eólicos. O conteúdo do 

estudo consiste em descrição do empreendimento, diagnóstico ambiental (físico, 

biológico e sócio-econômico), identificação e avaliação dos impactos ambientais e 

plano ambiental. Dentre as medidas sociais estava o Projeto de Comunicação Social 

destinado a ser um canal de comunicação entre a Iberdrola e a comunidade local, 

oferecendo informações básicas e permanentes sobre os parques eólicos. Este projeto 

tinha o intuito de orientar sobre as questões ambientais envolvidas durante a fase de 

implementação e posterior à obra construída. Ele iniciaria antes do começo das obras e 

continuaria durante os seis primeiros meses de operação do parque. Outro projeto seria 

o Projeto de Educação Ambiental, voltado para promover a compreensão dos parques 

eólicos, sua natureza ecológica e sua forma de operação, de maneira que todos os seus 

vizinhos tivessem o entendimento de como essa tecnologia contribui efetivamente para

um salto de qualidade de vida da sociedade potiguar (Kohan Saagoyen, 2002). 

Para eles a relação entre o parque eólico e sua vizinhança vai “além da 

compreensão, informação e conscientização de seus valores produtivos”, preocupando-
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se também com “as formas com que esses empreendimentos interagem com o homem e 

o ambiente” (p. 297). Além disso, em função da construção do parque eólico, havia 

previsão de aumento no turismo local e compensações para o assentamento do INCRA 

localizado entre os distritos de Zumbi e Rio do Fogo.  

Para montagem e manutenção dos aerogeradores, a Iberdrola contratou a 

empresa Wobben Windpower, subsidiária da empresa alemã Enercon GmbH. Esta 

empresa é, até o momento, a única fabricante de aerogeradores de grande porte da 

América do Sul. Ela foi criada para produzir componentes e aerogeradores para 

exportação e para o mercado interno; e para projetar; instalar; operar e prestar serviços 

de assistência técnica para usinas eólicas. É também a primeira produtora independente 

de energia elétrica, oriunda de fonte eólica, autorizada pela ANEEL, com três parques 

eólicos de médio porte próprios, em operação no estado do Ceará (Wobben, s/d).  

Esta empresa fixou seu escritório próximo ao parque eólico, no distrito de 

Zumbi, especificamente no Conjunto Residencial Novo Horizonte e permanecerá 

durante o período de cinco anos para a manutenção e assistência técnica dos 

aerogeradores. Ela está instalada em um prédio de três andares – o maior da região – no 

qual está a sede da empresa e onde ficam alojados por curtos períodos alguns dos 

técnico-estagiários oriundos de várias partes do país, responsáveis pela manutenção do 

parque. Os técnicos que necessitam permanecer por mais tempo alugam casas próximas 

ao prédio da empresa.  

3.1.3 Assentamento Zumbi/Rio do Fogo e o Parque Eólico 

Mesmo situado distante do parque eólico (ver Figura 17), depois de iniciada a 

pesquisa este assentamento do INCRA entrou no rol dos participantes por manter uma 

relação estável e permanente com a empresa administradora do PERF, principalmente 

por conta das compensações legais, já que a área em que está situado o parque eólico 

pertence ao INCRA. A relação entre o assentamento e o PERF será melhor detalhada no 

capítulo seguinte.  

O Assentamento Zumbi/Rio do Fogo foi criado em janeiro 1995, com a união de 

pequenos posseiros que viviam na localidade a cerca de 20 anos. Atualmente a 

comunidade é constituída de 72 famílias, que vivem principalmente de atividades 

agrícolas e de outras atividades complementares como a pesca e alguns serviços 

prestados no distrito sede (INCRA, 2004).
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Figura 17. Localização do PERF, Zumbi e Assentamento Zumbi/Rio do Fogo 
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3.2 Propósitos/objetivos dessa investigação 
Devido à contrastante realidade do povo que vive ao redor do parque – onde não 

há luz elétrica nas ruas – comparada à tecnologia de ponta geradora de energia, 

implantada no “quintal” de suas casas, atrelado ao pioneirismo no que diz respeito à 

implantação de parques eólicos de grande porte no país e a perspectiva de instalação de 

outros parques eólicos no estado a partir do PROINFA, a problemática deste trabalho se 

focaliza nas implicações sócio-ambientais da construção do parque Eólico de Rio do 

Fogo para a comunidade que vive mais próxima a este empreendimento, no caso Zumbi 

(Conjunto Novo Horizonte e centro de Zumbi), e, em menor medida, para a comunidade 

que possui o maior vínculo institucional com o PERF: o Assentamento Zumbi/Rio do 

Fogo.

Os objetivos deste estudo:

Analisar as implicações sócio-ambientais imediatas da implantação de um parque 

eólico para a comunidade que vive próxima a esse empreendimento.  

Esse objetivo geral se decompõe em:  

Verificar o que a população escolhida sabe sobre o parque eólico implantado em sua 

comunidade. 

Verificar a existência e a qualidade do impacto visual e auditivo do PERF.   

Observar se, depois da implantação do parque eólico, houve mudanças no significado 

atribuído pela comunidade ao local onde vivem.  

Verificar as eventuais expectativas da população a respeito do parque eólico.  

Verificar se a implementação do parque eólico contribuiu para o desenvolvimento de 

uma compreensão sobre a importância da energia eólica para a preservação 

ambiental e para a qualidade de vida no planeta.

Analisar o nível de participação da população nas decisões sobre a implantação do 

parque eólico.

Verificar as atuais formas de envolvimento da população com o parque eólico. 

Verificar os sonhos e expectativas das crianças a respeito da implantação do parque 

eólico.

Verificar o quanto o PERF foi apropriado pelas pessoas que moram próximas a este 

empreendimento.  
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Capítulo 4 - Preparando ferramentas e escolhendo a direção do vôo  

A psicologia ambiental tem seu nascimento caracterizado pela 

multidisciplinaridade de fontes internas e externas à psicologia (Bonnes & Scchiaroli, 

1995). Devido à amplitude do seu objeto de estudo, a interação pessoa-ambiente e suas 

características estruturais, várias são as origens de métodos possíveis a serem 

empregados em um estudo. Abranger a complexidade do objeto de estudo no que diz 

respeito à escolha de um método para coleta de dados em psicologia ambiental exige 

uma aproximação multidimensional – ou seja, caminhos distintos para se estudar um 

objeto de estudo. Utilizar em uma mesma pesquisa diferentes métodos aumenta a 

probabilidade de se estudar as várias dimensões complementares do complexo 

fenômeno em estudo. Com isso, diminui-se a possibilidade de gerar lacunas no 

conhecimento obtido e contemplar apenas uma faceta da realidade – como no caso da 

aplicação isolada de um método. Essa aproximação multidimensional do objeto de 

estudo é denominada multimétodos. Entretanto, esta estratégia não diz respeito apenas à 

aplicação de ferramentas diferenciadas, ampliando o trabalho de coleta de dados, é 

necessária a integração dos resultados durante a análise da pesquisa, garantindo a 

convergência informacional sobre o ambiente em questão (Günter, Elali Pinheiro & 

Elali, 2008). Por conter estas características, o presente estudo foi fundamentado em 

uma abordagem multimétodos. 

Esta pesquisa possui caráter exploratório, por se tratar um estudo pioneiro, que 

aborda um tema inédito no país. Surge, desta forma, a necessidade de familiarização, 

obtenção de experiência e compreensão deste tema na realidade brasileira – já que não 

foi encontrado nenhum tipo de teoria ou estudo brasileiro que auxiliasse na elaboração 

de uma pesquisa direcionada, não permitindo que fosse focado apenas uma ou algumas 

características do tema e a apresentação de hipóteses precisas para investigação, 

diferentemente, por exemplo, da Europa, onde já se tem uma tradição e se pode fazer 

pesquisas mais focais. Sendo assim, esta pesquisa se caracteriza por procurar abranger o 

máximo de aspectos psico-sócio-ambientais diferentes a respeito do tema, para 

conseguir levantar o máximo possível de elementos sobre as implicações de um parque 

eólico no cotidiano dos moradores vizinhos (Selltiz , Jahoda, Deutsch, & Cook, 1974).

Com isso, se diferenciarão os procedimentos e ferramentas utilizadas nas fases 

desse estudo. As fases de campo, análise e interpretação dos dados coletados foram 

inspirados na literatura internacional sobre o tema e, pela ferramenta DIS/BCN, 
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proposta por Pol & Moreno (2002), já apresentada no capítulo 2 desse estudo. Porém, 

não foi utilizada integralmente por este se tratar de um estudo do impacto após a 

implementação do projeto. Esta ferramenta serviu como uma orientadora nas fases 

acima mencionadas, sendo alguns de seus parâmetros adaptados e utilizados para uma 

realidade de pós-construção. Igualmente foi executado um levantamento de aspectos 

sócio-ambientais da localidade, retrospectivo aos últimos trinta anos, como prescrito no 

DIS/BCN e apresentado no capítulo 2.

4.1 Participantes

Por conta da característica exploratória desta pesquisa, procurei abranger todos 

os grupos de pessoas que tivessem relação com o parque eólico, a fim de compreender a 

relação destes com o empreendimento. Por conta disso, primeiramente, pensei em 

entrevistar somente a população do Conjunto Residencial Novo Horizonte (CRNH), 

mas depois observei que a teia de relações diretas da população local com o PERF 

abrangia a totalidade do distrito de Zumbi, porque a ligação entre o CRNH e o centro 

era muito estreita. Também foi adicionada a comunidade do Assentamento Zumbi/Rio 

do Fogo. Mesmo assim, o foco principal deste trabalho foi a relação dos moradores de 

Zumbi com o PERF, sendo os demais grupos entrevistados colaboradores para 

informações adicionais. No caso do assentamento, para comparação de realidades de 

interação destes com o PERF.  

Os participantes dividiram-se nos seguintes grupos:  

Moradores do distrito de Zumbi (consistindo: centro de Zumbi e Conjunto 

Residencial Novo Horizonte) adultos e crianças: incluindo pessoas de destaque na 

comunidade e pessoas que trabalharam e ainda trabalham direta (na construção) 

ou indiretamente (em supermercados, restaurantes, pousadas) no PERF. Os 

participantes foram divididos em nativos e não-nativos. Todos eles teriam que 

residir em Zumbi há pelo menos 7 anos – tempo mínimo estipulado para que 

tivessem uma relação mais profunda com Zumbi antes da construção do PERF – 

que começou em 2005.  

Moradores do Assentamento Zumbi/Rio do Fogo: incluindo líderes comunitários.  

Representantes do governo municipal e estadual: um vereador, e o prefeito de Rio 

do Fogo. 
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Funcionários da empresa que administra o PERF: funcionários, executivos desta 

empresa e um técnico que participou do estudo ambiental para implantação do 

PERF.

4.2 Ferramentas Utilizadas 

Para o desenvolvimento deste estudo, a partir da abordagem multimétodos e 

para o desenvolvimento de alguns itens do DIS/BCN, as seguintes ferramentas foram 

utilizadas: 

1) Pesquisa documental em jornais regionais, revistas nacionais e arquivos 

públicos.

2) Observação de campo a partir de um diário de campo e contatos informais com a 

população

3) Fotografias através das técnicas: autofotografia e função de modelo

4) Entrevista semi-estruturada com todos os participantes da pesquisa, as quais 

foram gravadas e, posteriormente, transcritas para análise.  

5) Mapeamento comportamental centrado no lugar e Walk through

Dessa forma, este estudo abrangeu as três instâncias básicas de um estudo de 

avaliação ambiental: o ambiente, a instituição e os ocupantes/usuários (Ratiu, 2003). 

Esses enfoques devem envolver, necessariamente, métodos centrados no lugar (neste 

estudo: Mapeamento comportamental e Walk through) e métodos centrados na pessoa 

(entrevistas, observação, autofotografia), combinando também métodos verbais, não-

verbais e gráficos. Sendo assim, esta investigação procurou garantir informações sobre 

aspectos complementares do fenômeno estudado, abrangendo multimetodologicamente 

o tema (Günther, Elali, & Pinheiro, 2008).

4.3 Procedimentos

Este estudo teve três fases, cada uma delas antecedida de estudo piloto, quando 

aplicável.

Fase I - Coleta de informações preliminares: Esta etapa compreendeu o 

delineamento dos limites físicos, administrativos, sociológicos e simbólicos do local a 

ser estudado; pesquisa documental em jornais a respeito das notícias que circulavam 

sobre energia eólica e o Parque Eólico de Rio do Fogo (PERF) na mídia escrita regional 

e nacional. Além disso, a pesquisa documental abarcou também pesquisas em arquivos 
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públicos a fim de encontrar dados antigos e atuais para traçar o perfil dos moradores do 

município de Rio do Fogo, mais especificamente, quando possível, dos moradores do 

distrito de Zumbi (Conjunto Novo Horizonte e centro de Zumbi), e, posteriormente, do 

Assentamento Zumbi/Rio do Fogo. Nesta fase também se iniciou a observação de 

campo com o objetivo de sondar o relacionamento dos moradores com o parque eólico. 

Como eles denominavam: o parque eólico, os aerogeradores, e as empresas que se 

instalaram; além de observar a relação dos moradores com os funcionários dessas 

empresas. Também neste momento foram realizadas visitas à prefeitura a fim de 

identificar se haviam grupos organizados na comunidade e quais eram, obter 

informações sócio-demográficas e outros dados que fossem pertinentes à pesquisa no 

intuito de caracterizar o ambiente de estudo.  

Fase II - O ponto de vista infantil: informações visuais e verbais: Com o campo 

delimitado e informações sobre as características sócio-ambientais, nesta etapa teve 

início a intervenção na comunidade mais efetivamente. Nesta fase, participaram cinco 

crianças nativas de Zumbi, entre 9 e 12 anos, moradoras do Conjunto Novo Horizonte 

(dois meninos e três meninas), que moram muito próximas ao parque eólico e estudam 

na escola do distrito de Zumbi. Foi entregue uma câmera fotográfica para cada criança 

que foi instruída a fotografar, no prazo de uma semana, até 6 lugares de que mais 

gostava e até 6 lugares de que menos gostava em sua comunidade, com liberdade para 

captar as imagens que quisessem. Pedi também que estas crianças anotassem cada lugar 

escolhido em uma ficha elaborada previamente por mim a fim de que não se perdesse o 

registro do que tinham a intenção de fotografar, no caso de vir a ocorrer algum 

imprevisto que impossibilitasse a revelação dos filmes. Com as imagens reveladas, 

realizei entrevista individual com cada criança participante do estudo. Nestas entrevistas 

era pedido para comentarem sobre cada uma das fotos e sobre o conjunto das imagens, 

analisando tanto o conteúdo presente nas fotografias quanto o processo de fotografar.

Mais especificamente, a entrevista teve base nas seguintes perguntas pré-estabelecidas: 

a) por qual motivo tirou cada uma das fotografias; b) por que gosta (no caso dos lugares 

que lhe eram positivos) e por que não gosta (no caso dos lugares que lhe eram 

negativos) desse lugar? c) ordenação das fotografias a partir dos lugares que mais gosta 

até os que menos gosta; d) se alguém a ajudou a escolher os lugares ou a fotografar; e) o 

que existe no parque eólico que a faz gostar? f) se fosse para mandar uma das fotos para 

um primo distante que não conhece o lugar, quais dessas fotos ela mandaria? 
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Depois da entrevista individual, foi realizada uma entrevista em grupo com 

todas as crianças participantes dessa fase, com o intuito de obter mais informações 

acerca da relação entre a comunidade e o parque eólico. Para esta entrevista, foi 

confeccionado quatro painéis (ver Apêndice A) com as fotografias de todos os 

participantes, que ficaram expostos durante todo o período da entrevista com o objetivo 

de suscitar comentários e permitir a observação das reações das crianças. A entrevista 

teve base no seguinte roteiro pré-estabelecido: primeiramente pedi a elas que 

escolhessem em grupo entre as fotos expostas uma delas para mandar para uma criança 

de outro país, seguindo a mesma instrução para entregar para um turista e para a mãe. 

Depois dessa etapa mais genérica, a entrevista focalizou o parque eólico, procurando 

compreender porque motivo ele estava entre os que elas mais gostavam e, a partir disso, 

tirar informações a respeito da relação delas com o parque eólico – se brincam no local; 

como é a relação com os funcionários que vivem em sua comunidade, se a empresa que 

administra e a que faz a manutenção dos aerogeradores fizeram algum trabalho com elas 

antes da construção com o objetivo de apresentar o parque; e se elas sabem para que 

serve o parque eólico. É importante frisar que o roteiro de entrevista das duas etapas 

serviu apenas de guia, sendo que outras perguntas foram elaboradas durante o processo 

de entrevista, quando pertinente. Outro fato importante de ser levantado é que em todas 

as fases do processo de campo as pessoas da comunidade não sabiam ainda qual era o 

meu objeto de estudo, justamente para deixá-los mais livres em suas escolhas e 

respostas.

Fase III - Visão da população adulta: nesta fase os adultos primeiramente os 

moradores adultos de Zumbi foram entrevistados. A entrevista, como afirmam Somer e 

Somer (1997), é geralmente utilizada em estudos exploratórios, como é o caso deste 

estudo, para acessar crenças, opiniões e características pessoais; gerando sugestões e 

críticas sobre o conteúdo (Duarte & Barros, 2005). Segundo Günther (2008), nos 

estudos de interação pessoa-ambiente por meio da entrevista “obtem-se informações 

sobre ambientes físicos, naturais ou construídos, sobre interiores e exteriores, sobre as 

ações distintivas das pessoas sobre os ambientes e da influência destes ambientes sobre 

as pessoas” (p.13).

Para este estudo, inicialmente, foi confeccionado um roteiro de entrevista piloto 

a partir da obtenção de algumas breves informações nas saídas de campo da fase I e II 

(como denominavam aerogerador e o parque eólico, qual era a empresa administradora 
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do parque, o que sabiam sobre o PERF, o que achavam dele) e também a partir de dados 

da literatura, inspiradas principalmente no DIS/BCN. Esse roteiro, antes de ir a campo, 

passou por uma avaliação para ajustes. Depois de aplicado o roteiro de entrevista piloto 

este passou novamente por mais uma avaliação para ajustes, sendo elaborado o roteiro 

definitivo. As entrevistas foram realizadas até começarem a se repetirem os dados 

informados, ou seja, até adquirirem um mesmo padrão. Tempo médio das entrevistas foi 

de uma hora e aconteciam na casa dos entrevistados e também em estabelecimentos 

comerciais, quando o entrevistado era proprietário de algum negócio. A entrevista era 

individual, no entanto, não houve rigidez nesta regra. Em algumas ocasiões vizinhos e 

parentes chegavam e participavam da entrevista.  

Para essas entrevistas foram utilizadas algumas fotografias antigas da 

comunidade, cedidas por um morador de Zumbi; algumas retratando a construção do 

PERF, fornecidas pela empresa administradora do empreendimento e outras do meu 

arquivo pessoal que foi sendo construído ao longo da pesquisa. Para tanto, foram 

confeccionados quatro painéis temáticos baseados na proposta desse estudo (ver 

Apêndice B). Assim como no estudo de Kuhnen (2002) as fotos foram selecionadas de 

forma que tivessem similaridade entre elas e que provocasse no entrevistado algo a 

dizer. O primeiro painel continha fotos antigas da comunidade, de aproximadamente 15 

anos antes da construção do parque eólico, o segundo com fotografias da construção do 

parque eólico, o terceiro com fotografias da comunidade com o parque eólico fazendo 

parte da paisagem; e um outro do parque eólico e dos aerogeradores. Este último painel 

teve como objetivo perguntar-lhes como denominavam aqueles elementos que 

apareciam na fotografia. Os painéis tinham como intuito fazer com que os entrevistados 

dessem mais detalhes sobre a comunidade e sobre a relação deles com o PERF e 

também para facilitar o diálogo com os moradores, pois não sou nativa do local e talvez 

tivessem alguma dificuldade de me entender, o que, aparentemente, não ocorreu. A 

figura 18 ilustra a situação de entrevista. 

Além dessas imagens, algumas fotografias tiradas pelas crianças tanto dos 

lugares de que elas gostavam, quanto dos lugares de que elas não gostavam, foram 

escolhidas para serem utilizadas nesta fase. As fotografias escolhidas foram: da estrada 

de acesso a Zumbi, o lixo nas ruas, casa em construção abandonadas, os postes sem 

iluminação, torres, prédio onde está localizado o escritório da Wobben (chamado pelos 

moradores de Prédio do Rildo – nome do construtor e proprietário do imóvel), além das 
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fotografias tiradas do parque eólico (ver Apêndice C). Perguntou-se ao entrevistado 

adulto o porquê da criança ter fotografado aquela imagem. 

Tanto os painéis quanto as fotografias das crianças cumpriram os seus 

propósitos neste estudo, as pessoas, quando estimuladas pelas imagens, forneciam 

informações adicionais sobre novos temas e sobre assuntos que já haviam discorrido ao 

longo da entrevista. Adicionalmente, quando eram apresentadas as fotografias das 

crianças e perguntado "por que você acha que a criança fotografou isto?", alguns adultos 

indagavam sobre as mesmas questões que estimularam a criança a fotografar aquele 

local, outros não. É interessante observar que este instrumento aliado a esta pergunta 

mostrou-se uma boa ferramenta projetiva, uma vez que os adultos podiam se ausentar 

de dizer que aquela opinião era a sua, ao comentar sobre o motivo alegado pelas 

crianças para fotografarem.  

Figura 18. Entrevistas com a população adulta de Zumbi 

Como afirmam Devine-Wright (2005b) e Wolsink (1988; 2000, 2007), um dos 

maiores impactos de um parque eólico é o impacto visual na paisagem. Este foi um dos 

motivos, pelo qual a fotografia foi escolhida como recurso: para saber se existia este 
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impacto em relação ao PERF e se seria considerado pela população como positivo ou 

negativo. Em pesquisa, a fotografia pode ser utilizada de várias formas (Bauer & 

Gaskell, 2004; Feldman-Bianco & Leite, 2006; Neiva-Silva & Koller, 2002); dentre elas 

está o modelo utilizado para a etapa de investigação com as crianças, denominado por 

Neiva-Silva e Koller (2002) de autofotografia. Nesses estudos, cada participante recebe 

uma câmera e lhe é solicitado tirar determinado número de fotografias. Neste caso, são 

considerados importantes tanto o conteúdo quanto o autor das fotos, assim como sua 

percepção em relação às próprias imagens produzidas.  

A escolha de crianças e não de adultos para esta fase deu-se devido aos 

seguintes fatores. Primeiramente, crianças na faixa etária escolhida, (estágio operatório-

concreto, segundo a teoria piagetiana), são menos presas a valores e normas sociais do 

que adultos; já fazem relação com normas e valores, mas ainda se encontram em 

processo de desenvolvimento neste período. Elas já possuem convívio social e são 

capazes de “se dar conta” e analisar a realidade social em que vivem, pois há uma forte 

descentralização do eu, sendo a criança capaz de se relacionar com diferentes aspectos e 

abstrair dados da realidade. Necessitam do mundo concreto para chegar à abstração, 

mas conseguem adotar outras perspectivas (se colocar no lugar do outro) e compreender 

normas estabelecidas da sociedade (Padilla & González, 1995) – por isso a utilização 

das fotografias e, posteriormente, entrevistas a respeito das imagens.  

Um segundo fator diz respeito à relação das crianças com os ambientes que as 

cercam. Neste estágio de desenvolvimento, as crianças já são capazes de se localizar e 

localizar outros elementos no ambiente em que vivem, podendo, dessa forma, 

identificar e registrar articuladamente aspectos como direções e distâncias (Altman & 

Wohlwill, 1980; Heft & Wohlwill, 1987). No entanto, como esta característica ainda 

não chegou ao desenvolvimento pleno, se comparada à fase adulta, o uso de 

instrumentos audiovisuais se mostra como um eficiente instrumento para acessar o 

“mundo infantil” (Cook & Hess, 2007). Um terceiro fator que justifica o uso da 

fotografia é que, nesta fase do desenvolvimento, o manuseio de uma simples câmera 

fotográfica não é apenas possível, mas também é uma tarefa prazerosa, altamente 

motivadora e lúdica (Cook & Hess, 2007). 

Este recurso foi escolhido como primeira ferramenta devido à sua vantagem para 

o estabelecimento de rapport entre entrevistador e entrevistado. Quando o entrevistador 

se mostra interessado e faz perguntas sobre as fotografias tiradas pelo entrevistado, a 

pessoa se sente à vontade e a comunicação é mais espontânea, alcançando um nível 



90

mais pessoal, além de tornar o processo de entrevista mais próximo à realidade 

cognitiva infantil, já que ainda não apresentam poder de abstração completamente 

desenvolvido. Apresentar as fotografias tiradas por elas motiva as crianças a falar sobre 

aquelas imagens, o que facilita a entrevista semi-estruturada com crianças. A fotografia 

aproxima da realidade concreta assuntos de cunho abstrato, facilitando o diálogo com as 

crianças sobre os conteúdos presentes na imagem (Cook & Hess, 2007). Além disso, de 

uma maneira geral, sua característica não-verbal de comunicação entre entrevistador e 

entrevistado facilitou a minha inserção na comunidade e a minha adaptação à nova 

linguagem. Sendo assim, “a fotografia transforma-se, em um outro canal cujos códigos 

passam a ser as imagens, uma forma de comunicar o que, em princípio, seria 

dificilmente comunicável” (Neiva-Silva & Koller, p. 248).

Tanto durante a segunda etapa de trabalho com as crianças (entrevista individual 

e coletiva) como na fase com os adultos, se empregou um outro modelo de utilização da 

fotografia em pesquisa denominado, também por Neiva-Silva e Koller (2001) função de 

modelo. Neste procedimento são apresentados aos participantes fotos que enfoquem um 

determinado tema e analisadas as reações, falas e percepções dos entrevistados em 

relação às imagens.  

A fotografia, enquanto ferramenta social de mediação de significados, tem 

relação com processos cognitivos como percepção e memória (Milgram, 1977). Neste 

sentido, no uso da fotografia com crianças se busca encontrar a percepção delas do 

ambiente em que vivem. Já no uso de fotografias recentes e antigas em entrevistas com 

pessoas adultas, busca-se analisar tanto a percepção das pessoas a respeito do presente 

quanto resgatar memórias delas de um ambiente antigo que hoje se encontra 

modificado. Com isso ocorre uma ligação do passado com o futuro, relacionando com o 

presente, e com a perspectiva de desvendar o que as pessoas pensam do futuro. Imagens 

fotográficas registram cenas que têm significado e lugar específico na história temporal 

de indivíduos ou grupos humanos, em termos de passado, presente ou futuro (Neiva 

Silva & Koller, 2002). As informações temporais obtidas com o uso das fotografias 

auxiliaram a desenvolver a etapa de resgate histórico da comunidade sugerida pelo 

DIS/BCN. Este resgate da memória a partir da fotografia também pode ser observado 

durante as entrevistas no estudo de Carvalho (1999), com os moradores de São Rafael.  

Para Kuhnen (2002) a fotografia tem sua importância por ser “uma estratégia 

metodológica com potencial de gerar conhecimento a partir da informação retida em 

imagens congeladas” (p. 223). Para esta autora, o uso do recurso fotográfico em 
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entrevistas possibilita ao entrevistado recordar-se de elementos ausentes na 

comunicação cotidiana. Além disso, é um recurso que proporciona transpassar o 

momento presente em direção a outros tempos do passado e a visualização do futuro, 

alcançando emoções.  

À medida que fui emergindo no campo surgiu a necessidade de entrevistar 

outras pessoas, e grupos, assim como de utilizar outros métodos. Ao longo da pesquisa 

de campo com os moradores de Zumbi, constatei que era necessário que eu caminhasse 

pelo terreno do parque, para observar o espaço utilizado pela comunidade para uma de 

suas atividades dentro deste local, sobre a qual ocorriam divergências de informações. 

Juntamente com dois moradores eu fui até o parque eólico. Primeiramente, e com 

auxílio de uma imagem de satélite, os dois moradores me mostraram o caminho que 

faziam neste local antes de fazermos o trajeto e no retorno dele. Misturou-se dessa 

forma, os métodos, mapeamento comportamental centrado no lugar, utilizado para 

estudar a utilização de um determinado espaço em um determinado horário (Somer & 

Somer, 1997), no qual o informante representa graficamente sua atividade em um 

determinado espaço; seguido de walk through no qual o pesquisador estabelece contato 

com o local de estudo fazendo uma visita acompanhada de uma pessoa-chave (Günther, 

Elali & Pinheiro, 2008). Todas essas duas ferramentas foram adaptadas e simplificadas.  

Igualmente, no dia em que ia começar as entrevistas definitivas, recebi alguns 

relatórios de campo da Iberdrola. Com isso descobri que as reuniões foram feitas em 

todos os distritos de Rio do Fogo, mas também em um assentamento do INCRA, o 

Assentamento Zumbi/Rio do Fogo. Sendo assim, acrescentei o Assentamento na minha 

amostra, porque eles receberam muitos benefícios por parte do PERF, a respeito dos 

quais eu, até então, não tinha conhecimento. Primeiramente, fui até o local 

informalmente e conversei com o presidente do assentamento. Depois fui com roteiro de 

entrevista específico para eles. Esse roteiro foi o mesmo aplicado em Zumbi com a 

diferença de não ser utilizado as fotografias das crianças, uma vez que as imagens não 

faziam parte da realidade deles.  

Além de Zumbi e do Assentamento Zumbi/Rio do Fogo – grupos que sofreram 

as implicações psico-sócio-ambientais – nesta fase foram entrevistados o grupo dos 

responsáveis pela implantação do projeto, formado por executivos, funcionários, e 

técnicos da empresa administradora do PERF e representantes da administração pública 

municipal e estadual. Para estes entrevistados foi elaborado um roteiro de entrevista 

especifico para cada um. O intuito dessas entrevistas foi o de compreender o 
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relacionamento da empresa com a comunidade e da empresa com o governo municipal e 

estadual. Em todas as entrevistas foi ressaltado o caráter voluntário, anônimo, e 

confidencial da participação no estudo, seguindo os preceitos éticos estabelecidos para 

pesquisas com participação de seres humanos (American Psychological Association,

2002).

4.4 Análise e interpretação dos dados 

A respeito da análise das entrevistas, depois de transcritas, primeiramente os 

dados de cada uma foram separados em quatro eixos denominados: Zumbi antigo, 

Zumbi na construção, relação Zumbi e PERF atualmente, Zumbi – aspectos sociais. 

Depois, os dados passaram novamente por mais uma separação no qual foram criadas 

categorias para análise dos dados. Tanto os eixos como as categorias foram criadas em 

função do conteúdo das entrevistas e com inspiração nos parâmetros utilizados no 

DIS/BCN e em algumas análises utilizadas por outras pesquisas sobre o tema em outros 

países, tendo sempre em mente o objetivo do trabalho. Após analisar os conteúdos 

encontrados em cada categoria, estas foram ligadas, no intuito de achar conexões entre 

os fenômenos para explicar os problemas em estudo (Soriano, 2004). Como sugerem 

Somer & Somer (1997), os resultados mais claros e significativos foram descritos 

primeiro seguido das áreas de menos acordos e importância. As informações de todos os 

instrumentos utilizados foram individualmente analisadas, descritas e utilizadas no 

momento apropriado. Pode-se dizer que o instrumento principal deste estudo foi a 

entrevista, sendo os demais “coadjuvantes” que auxiliaram, com excelência, na 

compreensão do fenômeno. Cada um deles foi analisado separadamente e, 

posteriormente, utilizado na análise dos dados.  

Depois da análise dos dados, que consiste em “separar os elementos básicos da 

informação e examiná-los, de modo a responder às questões colocadas na pesquisa”

passou-se para a interpretação dos dados, no qual se procurou inferir significados mais 

amplos para as informações empíricas colhidas, ligando o conteúdo obtido em campo ao 

marco teórico (Soriano, 2004). Na interpretação dos resultados obtidos, além de outras 

análises, foram comparadas as realidades brasileiras e de outros países que possuem 

histórico mais antigo de desenvolvimento de empreendimentos eólicos e que possuem 

uma maior produção científica sobre o assunto. O que vai ao encontro da necessidade de 

troca de experiências entre países com realidades sociais diferentes, perspectiva de 

análise que Devine-Wright (2005b) aponta ser importante para o desenvolvimento do 
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tema sobre impactos de parques eólicos em âmbito internacional. Por fim, foram 

elaboradas sugestões para aplicações empíricas e para próximos estudos.  

Capítulo 5 - Parque Eólico de Rio do Fogo: Impactos, Impressões & 

Interpretação 

Para apresentação dos resultados desta pesquisa, os dados analisados foram 

divididos em quatro seções. A primeira apresenta as características sócio-demográficas, 

sociais e físicas, tanto anteriores como contemporâneas à construção do parque, tendo 

como finalidade caracterizar o grupo de pessoas entrevistadas e o ambiente estudado. A 

segunda seção trata da percepção dos moradores a respeito do parque eólico e o 

conhecimento das pessoas sobre assuntos técnicos e sobre os benefícios desse 

empreendimento para a natureza, além dos limites visuais e perceptivos entre a 

comunidade seu entorno, incluindo o Parque Eólico de Rio do Fogo (PERF). Na terceira 

seção a relação do empreendimento com os moradores é analisada. Como o 

empreendimento impactou o dia-a-dia em Zumbi: as expectativas, receios, reações e 

mudanças que ocorreram com a vinda do PERF, no período da construção, e, 

principalmente, na fase atual – com a obra finalizada e em funcionamento. Na quarta 

seção observa-se a diferença entre os olhares dos moradores, políticos e 

empreendedores ao PERF; as diferenças entre a relação do PERF com o Assentamento 

Zumbi/Rio do Fogo e com o distrito de Zumbi; bem como a diferença entre os 

pressupostos sócio-ambientais que deram base a este estudo e o adotado pela empresa 

administradora do PERF.  

5.1 Características dos entrevistados e da localidade vizinha ao PERF 
5.1.1 Característica dos entrevistados 

Ao total foram entrevistadas 45 pessoas nos diferentes grupos. Como já indicado 

anteriormente, o foco principal deste trabalho reside na relação entre os moradores de 

Zumbi (centro do distrito e Conjunto Novo Horizonte) e o PERF. Em Zumbi, foram 

realizadas 29 entrevistas, individuais, porém, em algumas, ocorreu a participação de 
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mais de um morador. Contudo, os dados sócio-demográficos coletados se referem ao 

entrevistado principal, não tendo sido coletados os dados dos “coadjuvantes”, ou seja, 

pessoas que apareciam ao longo da entrevista, esposo(a); filho(a), vizinho(a).

Do grupo de entrevistados nessa localidade, 17 eram mulheres e 13 eram 

homens; com idade entre 22 e 72 anos, sendo a média de idade de 43,8 anos. Destes, 17 

eram nativos (considerados aqueles nascidos ou morando a mais de 30 anos em Zumbi); 

dos não nativos, 2 viviam em Zumbi entre 30 a 15 anos e 10 viviam a menos de 15, 

sendo estes, em sua grande maioria, vindos de localidades próximas a Zumbi. Apenas 3 

entrevistados vinham de outros estados ou de cidades do Rio Grande do Norte mais 

distantes.  

Quanto à escolaridade dos entrevistados, 3 eram analfabetos, 12 tinham 

estudado até a quarta série do ensino fundamental; 5 tinham o ensino médio incompleto; 

2 tinham o segundo grau completo; e 3 tinham o nível superior, destes, um deles ainda 

cursando e 2 com nível superior completo. É importante observar que a maioria dos 

entrevistados (20 pessoas) está na faixa entre analfabetismo e o ensino médio 

incompleto. Quanto ao local das entrevistas, 17 foram realizadas com moradores do 

Conjunto Novo Horizonte – lugarejo mais próximo espacialmente ao parque eólico, 

como já mencionado – e 12 entrevistas se realizaram com moradores do centro de 

Zumbi.  

A respeito do vínculo com o parque eólico, 5 dos entrevistados trabalharam 

durante a construção, 3 destes durante um pouco mais de um ano e 2 durante três meses. 

Além destes, oito entrevistados trabalharam indiretamente no parque eólico, prestando 

serviços como donos de restaurante, donos de pousadas, taxistas, donos de 

estabelecimentos comerciais, e outros que alugaram suas casas para os trabalhadores 

vindos de fora. No entanto, é importante enfatizar que a maioria dos entrevistados, 

apesar de não terem apresentado um vínculo empregatício direto ou indireto com o 

parque eólico, conheciam pessoas próximas que se empregaram direta ou indiretamente 

nesta construção, muitas destas da sua própria família.  

5.1.2 Características sócio-físicas de Zumbi

Como sugerido pelo DIS/BCN foi realizada uma retrospectiva dos últimos 30 

anos sobre vários aspectos locais, coletados por meio das entrevistas, utilizando 

fotografias e através de pesquisa bibliográfica, o que proporcionou um rico 

conhecimento sobre aspectos sociais e físicos do local. Esses dados posteriormente 
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foram comparados com a realidade atual, igualmente coletada por entrevista e através 

de pesquisa bibliográfica.

Zumbi antigo  

De 30 a 15 anos atrás, Zumbi era uma pequena e isolada vila de pescadores, 

onde se vivia da atividade pesqueira – em algumas épocas do ano com fartura – e 

também da agricultura de subsistência. Era um povoado humilde, as casas eram feitas 

de taipa, sem água encanada, sendo necessária a coleta em cacimbas. Não havia energia 

elétrica e, consequentemente, não se tinha acesso às informações via televisão. Para 

ilustrar ainda mais o quadro de isolamento, as estradas para outras localidades eram 

inexistentes. Para ir até Natal ou Ceará-Mirim – as duas maiores cidades da região, era 

necessário, segundo os entrevistados, sair no meio da noite de Zumbi, atravessar a barra 

do rio a pé (local que os moradores chamam de Barrinha e que os turistas hoje chamam 

de Barra do Punaú), depois, caminhavam até a praia de Pititinga, praia esta vizinha a 

Zumbi, e lá ficavam esperando até amanhecer para pegar um transporte.  

O problema de morar em Zumbi aqui é que não tinha estrada. A gente ia pra 
Ceará Mirim, pra Natal, de 12 horas da noite, pegando barra cheia, a barra, a maré 
cheia. [...] A maré cheia, se aguniando, engolindo água; e caindo nas barreira, [...] 
chegava lá pra pegar um carro, um transporte de 5 horas, dormia de 12 até de 
manhã. Dormia lá nas calçada, nos alpende. A gente levava umas toalha, um 
lençol, pra depois chegar em Ceará- Mirim ou em Natal,  de carro, com esses 
transporte. Era muito difícil. [16II32-42]

Um dos pontos negativos desta época apontados pelos entrevistados era a saúde. 

Não havia posto médico no local. Os entrevistados relatam que os doentes eram levados 

em uma rede com duas pessoas segurando, uma de cada lado (imagem típica dos filmes 

sobre a vida no sertão) e iam caminhando até Pititinga a pé e de lá pegavam um 

transporte para Ceará-Mirim ou Natal.  

A educação também era precária. Havia apenas uma escola que ensinava até a 

terceira série. As poucas pessoas que tinham condições se deslocavam para outras 

cidades maiores para continuar os estudos, mas eram a minoria. Provavelmente, esse é o 

motivo de os entrevistados desta pesquisa, principalmente os mais velhos, possuírem 

escolaridade apenas até a 3 série.  

Mesmo assim, os nativos lembram com saudades de algumas particularidades da 

vida naquela época: mais tranqüila, com maior união entre o povo e com muitas festas 

populares. Atualmente não existe mais nenhuma das manifestações folclóricas 
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apontadas pelos entrevistados, como Lapinha, Boi de reis, Drama, Pastoril, Vaquejada, 

João redondo, dança do côco, entre outros.

Mas era gostoso assim mesmo. Era muita dificuldade, mas aqui era gostoso.
[6IV7-8]

Zumbi Hoje

Quanto às melhorias em Zumbi, a infra-estrutura básica de uma cidade começou 

a surgir modestamente somente na década de oitenta, com a abertura de uma estrada até 

Pititinga e depois com a construção de uma ponte de madeira ligando a Barrinha até 

Zumbi em 1981. A eletricidade chegou na primeira metade dos anos de 1980 e a água 

encanada anos depois.  

Depois da construção da estrada e da ponte, teve início a chegada de veranistas 

em grandes proporções vindos de outras cidades do estado. Este quadro se acentuou 

com a construção do prolongamento da BR 101 em 1998, a qual passa na entrada da 

localidade. Atualmente Zumbi é considerada como tradicional praia de veraneio dos 

moradores da capital do Estado (Araújo, 2005).

Eu ainda era moça quando foi feita a primeira casa de veranista pra o sobrinho de 
(...). Trouxeram em que? Em burro. Da ponte pra cá, da estrada pra cá, dali da 
barrinha pra cá. Porque nessa época não tinha, nem ponte tinha. Depois Pedro 
Enéias fez... foi prefeito, ai ganhou e fez a ponte de talba. Ai ficou vindo, ficou 
aparecendo veranista, ai Antonio Ramalho de Ceará-Mirim começou a fazer a 
casa dele. Depois começou a fazê uma casa, depois fazê outra, começou a vender. 
Ai começou a chegar veranista aqui e o lugar foi crescendo. [9I29-35]

A partir de então, deu-se início a especulação imobiliária e, consequentemente, a 

destruição do meio ambiente. É tirado areia de dunas, de morros e a fixação de cercas 

em áreas indevidas, para a construção de casas – tudo isso sem fiscalização. Esta foi 

uma das reclamações das crianças ilustradas em suas fotografias e confirmadas pelos 

adultos. Mas atualmente, assim como em todo o litoral do Rio Grande do Norte, a 

especulação imobiliária atinge grandes proporções em Zumbi. São negociações 

internacionais, cotada em euros ou dólares. Empreendimentos construídos para 

compradores internacionais. O primeiro indício deste “vento soprando do norte” é um 

condomínio fechado/pousada para estrangeiros, cujo qual já se encontra em 

funcionamento, e ainda em processo de ampliação. Neste tipo de empreendimento os 

moradores de Zumbi terão acesso apenas como trabalhadores da obra ou como 

empregados do condomínio quando finalizado.  

Mesmo com os veranistas, a especulação imobiliária e a construção desse 

condomínio fechado, o turismo ainda é muito insipiente e a infra-estrutura local não está 

preparada para receber turistas. Não há saneamento básico, parte do esgoto corre a céu 
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aberto, não existem garis para recolher o lixo na praia, muito menos lixeiras públicas, 

sendo a coleta de lixo também precária - muitos moradores despejam seus lixos em 

terrenos baldios, buracos abertos. Com a ajuda do vento que não para de soprar naquela 

região há muitas sacolas e lixo espalhados por todo o distrito – inclusive em terrenos 

próximos ao PERF.  

Com a chegada da infra-estrutura básica e dos veranistas, chegam também 

roubos e uso de drogas, muito mencionados pelos adultos, mas que vem se agravando 

nos últimos cinco anos. Para alguns deles, com a chegada do parque eólico chegou 

também esse tipo de problema, e se agravará mais com outras melhorias no local. O 

surgimento do Conjunto Novo Horizonte, também é apontado como uma das causas do 

crescimento da delinqüência, já que este conjunto surgiu a partir de doações de terrenos 

por parte da prefeitura, segundo alguns dos entrevistados. Portanto, vieram pessoas de 

outros lugares, com poucas condições financeiras para se estabelecer em Zumbi, 

iniciando um processo de favelização, segundo alguns entrevistados. Como solução 

para a delinqüência, os moradores apontam construção de áreas de lazer e de esporte – 

com intuito de tirar os jovens do ócio. 

A vinda de veranistas causou um aumento na construção de casas de veraneio e, 

juntando-se à especulação imobiliária e à implantação de grandes empreendimentos 

imobiliários para estrangeiros houve uma necessidade de contratação de pessoal para 

serviços ligados a estes negócios. Com isso, alguns pescadores trocaram suas profissões 

para se tornarem vigias de casas, donos de estabelecimentos comerciais e, até mesmo, 

trabalhadores da construção civil nestas obras. Mas, mesmo com essas novas fontes de 

trabalho, há pouca oferta de emprego em Zumbi. Um pouco antes do início da obra do 

PERF, segundo os entrevistados, existia um grande índice de desemprego – muitos 

sobreviviam da aposentadoria dos mais velhos. Para agravar a situação, com a pesca 

predatória, ocorreu a diminuição dos peixes, camarão e lagostas – comprometendo 

seriamente a mais importante fonte de renda do local.  

Muitos entrevistados ligados à pesca são contra as normas do IBAMA. Somente 

dois entrevistados se mostram cientes de que o sofrimento pelo qual passam hoje é fruto 

da pesca indiscriminada de outrora. Mas também reclamam da falta de diálogo com essa 

instituição. Como solução, alguns entrevistados propõem a estruturação de um plano de 

manejo da pesca que poderia surgir a partir de parcerias junto a órgãos como o 

SEBRAE, IBAMA, universidades:  
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Hoje, se o senhor pegar um camarãozinho deste tamanho, você já leva um batido: 
“ei, solta o camarão”. (...) Ai tá uma insigência medonha. [...]. Porque se o 
camarada pega umas lagosta que não é na medida já é multado [3II44-51]

Hoje nós não temos porque nós mesmos acabamos, atingimos a natureza, acabou-
se a produção da gente, entendeu? Porque o pescador é contra o IBAMA, mas eu 
sou muito a favor [...].a gente ia pras restinga [...] quando nós chegava era 400, 
500 quilos de lagosta da grande! Hoje em dia só falta morrerem, todo mundo já 
estourou os pulmão, mergulhando atrás e, quando vem, é... (indicando que é bem 
pequena), a bichinha, toda ovadinha. É um crime. [11I31-46]

Isso aqui é uma vila de pescadores. As perspectivas deles também são sem grande 
futuro. Eles estão explorando o mar, eles estão tirando tudo o que o mar oferece, 
o mar está se negando, já não está mais dando o que eles esperavam. Cada vez vai 
piorando mais. Então, já esta praticamente em vias de exterminar a riqueza do 
mar. Então, eu não sei como vai ser uma próxima geração de pescadores. Não 
existe, por outro lado, não existe também nenhuma contribuição dos órgãos de 
pesquisa, de Ibama, Idema, ministério da pesca – nunca vieram aqui, nunca 
ofereceram nada! Não existem projetos de nada. Então, tem que ajeitar esse lado.
[28IX36-43]

Além destes, os problemas com o sistema de saúde e educação ainda são 

apontados pelos entrevistados como persistentes. O posto de saúde surgiu por volta de 

1996, quando ocorreu a emancipação do município, porém, segundo os entrevistados, 

funciona precariamente. Os médicos e medicamentos existentes não conseguem suprir a 

demanda. Não há ambulância no distrito e também não existe hospital no município, 

pessoas em situação de saúde grave precisam ser encaminhadas para Natal.  

A respeito da educação, existe apenas um prédio onde duas escolas (uma 

municipal e outra estadual) alternam-se ao longo do dia para atender crianças até a 4 

série, somente, com uma infra-estrutura bastante deficitária.. Depois disso, elas são 

encaminhadas para Punaú, outro distrito de Rio do Fogo, distante 23 km, 

aproximadamente. Atualmente a prefeitura oferece transporte para estas crianças. Os 

entrevistados comentam sobre a falta de investimento público na educação, sugerem 

que seria necessário estender o ensino até o ensino médio, além de abrir cursos 

profissionalizantes para a comunidade – haja vista que o índice de desemprego elevado 

é agregado à falta de capacitação dos moradores.  

Muitos reclamam também da rua que liga Zumbi à BR – 101. É uma estrada 

cheia de buracos que, segundo alguns entrevistados, piorou muito depois do grande 

fluxo de veículos durante a construção do parque eólico. A falta de iluminação pública 

no Conjunto Novo Horizonte (contrastando com a tecnologia de ponta construída no 

quintal das casas dessas pessoas) é outro problema apontado pelos entrevistados 

adultos, também ilustrada nas fotografias das crianças. As pessoas dessa comunidade 
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pagam taxa de iluminação pública sem usufruir do serviço. A maioria dessas casas é 

para especulação ou para veraneio. Existem muitas construções inacabadas, situação 

reclamada tanto pelas crianças como pelos adultos. Este problema ocorre porque, para 

garantir a doação do terreno, a prefeitura exigia o inicio das obras em um período 

estipulado. Com isso, algumas pessoas começavam a construção somente para garantir 

o terreno ou interrompiam-na por falta de dinheiro para finalizar. As pessoas que 

realmente vivem no local se concentram em uma área no final desse loteamento, mais 

próximo ao centro do distrito. 

É relevante observar que, em vista da precariedade das condições em anos 

passados, alguns entrevistados, acham que Zumbi está melhor para se viver, 

principalmente se observada a mudança nas casas dos moradores, de casas de taipa para 

casas de alvenaria; a construção da estrada de acesso ao local e a vinda de produtos e 

serviços (estabelecimentos comerciais como mercados, farmácia); a chegada da 

eletricidade, da água encanada e do posto de saúde – os quais não existiam há até pouco 

tempo. Apesar de todas essas melhorias, as condições locais de vida ainda estão longe 

do que se poderia esperar em termos de qualidade de vida. 

Pode ser que a perda do folclore e costumes locais também tenha contribuído 

para o enfraquecimento do sentimento de unidade da comunidade. Outra característica 

colaboradora para carência de união é a falta de um tecido associativo. A única 

associação que existe nesta comunidade é a colônia de pescadores – a qual não presta 

serviço algum com fins sociais além daqueles da própria colônia. A situação se agrava 

ainda mais se for feita uma prospecção futura para estas pessoas – são pessoas, em sua 

grande maioria, sem perspectiva de trabalho, sem capacitação para conseguir bons 

empregos, sem educação e, consequentemente, facilmente manipuláveis. Nas palavras 

de um dos entrevistados: 

Nós temos uma nova geração que está vindo ai sem perspectivas. De pais 
analfabetos, não se interessam em mandar as crianças a escola, alimentação muito 
deficitária, não existe nenhum intenção de mudar isso através do poder público. 
Ta tudo estacionado. A escola fraquíssima, são 3 salas, sem nenhum... nem eu 
gostaria de entrar nessa sala porque é um calor ai dentro. Não tem condições 
nenhuma. A merenda escolar mal e mal, eu acho que nem se dá merenda escolar. 
Então a condição humana dada pelo serviço público é absolutamente deficitária. 
Então, nós vemos que essas criancinhas, elas estão crescendo sem perspectiva. 
Sem perspectiva de educação, sem perspectiva de nutrição, comem muito mal; 
sem perspectiva de futuro, sem perspectiva de trabalho. Então, eles deverão, em 
grande parte, cair nas drogas, ou terminar sendo delinqüentes. [28IX3-13]

5.1.3 Limites visuais e perceptivos / place attachment
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Zumbi é um distrito de Rio do Fogo: cidade com apenas 11 anos. Ao norte, 

Zumbi se limita com o distrito-sede, Rio do Fogo; ao sul com a praia de Pititinga, a 

oeste, com o distrito de Punaú e a leste, com o Oceano Atlântico.  

Os moradores de Zumbi indicam os mesmos limites geográficos apontados 

acima. O que diferencia a percepção destes moradores diz respeito à denominação “Rio 

do Fogo”, que é atribuída oficialmente tanto para o distrito sede como para o município 

como um todo desde a sua recente emancipação. Os moradores, por outro lado, 

associam a denominação apenas ao distrito sede, não ao município. Por conta deste fato 

e também por sua recente história, não se observou uma identificação dos moradores de 

Zumbi com o “Município de Rio do Fogo” Esta ligação do nome Rio do Fogo com o 

distrito ao invés do município pode ser constatada na divergência da população quanto 

ao nome dado ao parque eólico: 

Você vê, que isso aqui é em Zumbi! não é em Zumbi? Mas eles diz Rio do Fogo, 
eles falam que essa parte ali é Rio do Fogo. Mas não é. Essa parte aqui é nossa! É 
na terra de Zumbi! E eles lá parece que é inveja que eles tem. que é inveja que 
eles tem que eles dizem que é de Rio do Fogo. Mas isso aqui pertence a Zumbi, 
mulé. Pertence a Zumbi. Eu sei que todo ano eu ia buscar caju todo ano, todo ano, 
todo ano, buscar caju, buscar caju, só pra chupar. [16V8-13]

Durante esta pesquisa foi possível encontrar indícios de apego ao lugar. Os 

moradores apresentam apego a Zumbi. A maioria dos entrevistados gosta de morar no 

local devido à tranqüilidade, à beleza; alguns afirmam que não trocariam este local por 

nenhum outro. No entanto, não há uma ligação entre o apego ao lugar onde vivem e o 

PERF, ou seja, o place attachment por Zumbi está estruturado em outras bases não 

associadas ao PERF. Desta forma, os moradores não apresentam apego a este 

empreendimento, pois, não há nenhuma integração do PERF em suas vidas.  

5.2. PERF na visão de seus vizinhos: apreciação estética e conhecimento 
5.2.1 O ponto de vista infantil

Na segunda etapa deste estudo, como já descrito, cinco crianças moradoras do 

Conjunto Novo Horizonte fotografaram os 6 lugares de que elas mais gostavam e os 6 

lugares de que elas menos gostavam em Zumbi. Depois de reveladas as fotografias 

foram realizadas entrevistas individuais e depois em grupo.  

A partir das fotografias tiradas e da entrevista individual, percebe-se que as 

cinco crianças possuem uma imagem positiva associada ao parque eólico, pois todas 

elas escolheram o parque eólico como um dos lugares de que elas mais gostam no 
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ambiente em que vivem (Figura 19). Outro dado que confirma essa percepção é que ao 

se pedir para hierarquizarem as fotografias, o parque eólico ficou entre primeiro ou 

segundo lugar entre os ambientes de que mais gostam. Além disso, aos serem indagados 

sobre quais das fotografias mandariam para um parente distante, dois dos cinco 

entrevistados escolheram o parque eólico.

Figura 19: Algumas das fotografias do parque eólico por autoria das crianças 
participantes do estudo. 

Outros lugares escolhidos pelas crianças como os que mais gostavam estão: 

Barrinha, morros, colégio, praia e as plantas. Já os considerados como os que menos 

gostam são: construções abandonadas, ruas com lixo, estrada de acesso sem calçamento, 

postes sem iluminação (no Conjunto Novo Horizonte); paquetes (jangadas), rua (centro 

de Zumbi); lagoa da barra (ver apêndice A com mais informações).  

Durante a entrevista em grupo, as crianças apontaram que o PERF serve para 

produzir energia, mas não souberam dizer de que forma era produzida esta energia. 

Também contaram que durante as obras não sabiam o que estava sendo construído, mas 

descreveram o movimento durante a construção e comentaram que iam ao terreno para 
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ver a obra. Elas não sabem o nome da empresa que construiu o PERF. Além disso, a 

respeito da fotografia do prédio onde a Wobben possui seu escritório10, tirada por uma 

das crianças como lugar que gostam (ver apêndice C), percebe-se que existe uma certa 

confusão sobre o uso do prédio. Uma das crianças afirmou que era:  

dos homi das torres. [2] 

Outra completou dizendo que: 

Eles ficam no computador. Eles ficam olhando o que tá rodando, o que não tá 
rodando. Ai eles vão e consertam o que não tá. Ai começa a rodar de novo. [5] 

Ainda existiram outros que acreditam que aquele local está alugado para os 

funcionários do condomínio fechado/pousada que está sendo construído.

Da mesma forma, eles dizem que gostam do PERF porque é bonito, diferente; lá 

eles brincam nas lagoas, e de “tabua de morro” nos morros (dunas). Também perguntei 

a elas que fotografia enviariam para uma pessoa distante. Como resultado, 

diferentemente da primeira etapa, nenhum deles escolheu as fotografias do PERF. Dessa 

forma, a partir dos dados coletados é possível perceber, que não há integração entre suas 

vidas e o parque eólico. Em entrevista com a diretora do colégio, a mesma afirmou que 

em nenhum momento houve contato da empresa administradora do parque eólico com a 

escola de Zumbi. A relação das crianças está configurada, portanto, entre elas e o 

terreno onde se localiza o parque, o qual já era utilizado anteriormente à construção. 

Este tema será melhor explorado adiante.  

5.2.2 O ponto de vista dos adultos através das entrevistas e fotografias 

A utilização das fotografias nesta fase do estudo foram de extrema importância, 

cumprindo com excelência suas funções. As fotografias das crianças a respeito do 

PERF, nesta etapa, contribuíram para que as pessoas projetassem sua real impressão 

sobre este empreendimento, haja vista que projetavam seus sentimentos para as 

fotografias sob o “disfarce” de dar sua opinião sobre o motivo que levou as crianças a 

fotografar. Com isso, foi possível captar além das percepções positivas, impressões que 

apontavam alguma indisposição daquela pessoa com o parque eólico, mas que, ao longo 

da entrevista, não tinha sido ainda exposta. As fotografias de Zumbi antigo auxiliaram 

para que as pessoas falassem a respeito daquele tempo. Muitas informações sobre 

10 chamado por eles de “prédio do Rildo” em função ao nome da pessoa que construiu o prédio 
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Zumbi antigo e o uso do terreno onde hoje está o PERF despontaram a partir dessas 

fotografias.

De acordo com o os resultados obtidos das entrevistas e com a utilização das 

fotografias, na segunda e terceira fases desta pesquisa foi possível perceber que os 

moradores adultos de Zumbi, assim como as crianças, possuem avaliação visual e 

auditiva positiva quanto ao parque eólico. A respeito da avaliação auditiva, não há 

reclamações sobre os ruídos emitidos pelos aerogeradores. Moradores que vivem muito 

próximos aos PERF comentam que ouvem os sons produzidos pelas turbinas, 

dependendo da direção do vento, mas afirmam que não os incomoda. 

Quanto à percepção visual, tanto as crianças como os adultos, em sua maioria, 

apreciam o parque eólico, tanto pela beleza (ver figura 20), quanto pelo tamanho do 

empreendimento. Nas palavras de alguns moradores: 

Todo mundo ficou encantado com essa construção [26V23]

Assim, como são crianças, o parque eólico pra eles é maravilhoso. Eles admira 
demais. Não é só eles, a maioria das pessoas admira, né? As pessoas param ai e 
ficam olhando o por do sol do parque eólico. Olhando, de longe mesmo, a 
paisagem é muito bonita. O parque eólico é mesmo muito bonito. A maioria das 
paisagem aqui são assim, muito bonita. De onde você olhar é muito bonito 
[18IX44-48]

(E2) ai todo mundo que chega aqui: ‘como é bonito aqui essa tua casa. A tua casa 
ficou bonita com essas torre no morro girando, girando’. (E) ficou bonito com 
essas torres, porque ficou bem de frente pras torre. Achei bonito por isso. (E2) 
ficou com um enfeite na frente. [3VIII10-13]

Eu pelo menos acho lindo o parque eólico. Tanto a noite, se você vier aqui [no 
conjunto]  a noite você vai ver as luizinha tudo piscando. Quando toda a noite eu 
venho do colégio, meu pai sempre vem me deixar depois das 10 horas da noite, ai 
a gente fica admirando a beleza. Que é muito lindo. Não tem como descrever 
outra coisa, não. [14IV21-25]

Figura. 20. Vista do pôr-do-sol no Conjunto Novo Horizonte 



104

Quanto a estas percepções estético-visuais, dois moradores com nível 

educacional mais elevado percebem o parque eólico como pouco positivo 

esteticamente:  

É uma natureza, uma natureza meio morta. Porque o parque em si não existe <...> 
O homem não fez absolutamente nada, só construiu umas torres para aproveitar o 
vento, mas a terra, a paisagem continua sendo a mesma. [28VII34-36]

pra mim aquilo é uma poluição visual. Na primeira vez você acha aquilo ali 
interessante, mas cansa logo, eu não sei como é que o pessoal (...) aquilo ali. criou 
uma coisa visual, é uma selva de... pra mim é uma coisa poluidora da visão. 
[32VI35-38]

O contraste entre a tecnologia e imponência do empreendimento, por um lado, e 

as condições humildes das moradias, por outro, se materializa no impacto positivo que o 

parque eólico tem na percepção dos moradores, como símbolo de desenvolvimento, de 

algo novo, destoante da realidade vivida por aquela população. Guardadas as devidas 

proporções, o PERF pode ser comparado a outros dois empreendimentos que também se 

destacam e se diferenciam na paisagem de Zumbi. São eles, o prédio onde se localiza o 

escritório da Wobben (ou do Rildo), e o condomínio/pousada localizado no caminho 

para o distrito-sede de Rio do Fogo, descrito anteriormente, e também apontado pelas 

crianças como lugar de que gostam. Esses 3 empreendimentos são vistos positivamente 

pela grande maioria da população entrevistada, pelo mesmo motivo do PERF – a beleza, 

as dimensões e o símbolo de progresso. Esses empreendimentos dão aos entrevistados a 

percepção de que o lugar está evoluindo - entendido desta forma como um sinônimo de 

avanço e melhoria, além de beleza. É interessante observar como os moradores encaram 

positivamente esses empreendimentos – mesmo não usufruindo deles.  

Sobre o prédio onde se localiza o escritório da Wobben:  

Simples, mas, pras crianças, isso aqui é muito diferente. Constrói isso aqui, pras 
crianças: ta começando a mudar, ta começando a ficar bom. Na verdade, quanto 
mais construírem, quanto mais desenvolver é melhor, né? mas, a gente sabe que 
uma construção dessa é de um único dono. Então pra nós não tem benefício 
nenhum. [18X33-36]

Sobre o PERF:

Eles só vêem aquilo ali como uma grande modernidade. Só vê o lado bom. É a 
questão cultural, né? Não tem como questionar muito mesmo. Não teve ninguém 
pra explorar isso com eles. Na hora que alguém cata o milho pra eles ai eles 
conseguem raciocinar melhor. Porque sozinhos eles não têm condições de 
alcançar o que há por traz. [32I15-21]
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Uma diferença entre o PERF e esses outros empreendimentos, é a dimensão e 

imponência do parque eólico, principalmente quando é colocada em uma comunidade 

humilde:  

As pessoas viram lá que ia ser construído um parque eólico assim. (Na reunião?)
É. vai ser construído um parque eólico, mas ou menos assim, né? Mas só que as 
pessoas não sabiam a dimensão do parque eólico. Não sabiam que era tão grande. 
Não sabiam que as torres eram tão grandes, também. [18VI9-12]

5.2.3 Conhecimento sobre o funcionamento e propósito do parque 

A partir de duas fotografias, uma focando o parque eólico e outra os 

aerogeradores (ver apêndice B), pedi que os entrevistados identificassem as imagens 

que apareciam nas fotografias. 

Alguns entrevistados tiveram dificuldade em denominar o parque eólico. Dos 16 

entrevistados que responderam a esta questão 11 denominaram-no de parque eólico.

Porém é interessante observar que nove desses onze que nomearam parque eólico 

tinham trabalhado direta ou indiretamente neste empreendimento, ou seja, apenas dois 

não tinham vínculo com o parque ao menos na época da construção. Outras 

denominações, firma das torres; indústria eólica; energia eólica e parque foram 

atribuídas, cada uma, por apenas uma pessoa. Um entrevistado respondeu 

equivocadamente ao dizer que aquilo que via era uma hidrelétrica.

Todos os entrevistados atribuíram alguma denominação à fotografia do 

aerogerador. A grande maioria (17) o chamou de torre, denominação que já era 

esperada por ter aparecido anteriormente durante a primeira fase, quando fiz uma 

pequena sondagem para saber como eles chamavam o empreendimento. A denominação 

torre também surgiu durante a fase do estudo com as crianças. Outras denominações 

conferidas foram: cata-vento (7), pilar (1), eólica (5), ególica (1), torre eólica (1),

energia eólica, ventilador, energia erólica, eólica. É interessante observar que nenhum 

dos entrevistados chamou de aerogerador, ou turbina eólica – termos comumente 

utilizados em linguagem técnica.

Os moradores também tiveram dificuldade em responder a respeito da empresa 

que administra o PERF. Dos 29 entrevistados somente 15 pessoas conseguiram 

responder, e destas, apenas 3 responderam “Iberdrola” (mas estes tinham ligação muito 

próxima ao empreendimento, por terem trabalhado direta ou indiretamente para eles 

durante todo o período da construção, dois deles até hoje). Uma pessoa que também 

tinha vinculação com o parque durante a construção disse que era um “grupo espanhol”. 
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Houve uma grande variedade de respostas a esta questão. Os entrevistados responderam 

que o parque eólico pertencia a: americanos, japoneses, empresa de Ceará-Mirim; um 

pessoal de fora que pagou para usar o terreno: 

veio de longe essa companhia para fazê isso (...) é de longe, longe que eu nem sei 
nem dizer o nome do lugar [3V46]

Além destes, de dois entrevistados que trabalharam no canteiro de obras do 

parque, um respondeu: empresa Mercúrio junto com a Dois A - as quais, segundo ele, 

formavam o Consórcio Rio do Fogo durante a época da construção; e o outro: Mercúrio 

juntamente com a Iga e a Wobben – que também, segundo ele, formavam o Consórcio 

Rio do Fogo. As empresas acima mencionadas são empreiteiras que participaram da 

construção do parque, nas quais estes moradores estavam empregados. A respeito desta 

confusão quanto a quem era a empresa proprietária do parque, alguns entrevistados que 

afirmaram que era difícil responder quem era a empresa “dona” realmente porque 

muitas empresas trabalharam durante a construção. Quatro entrevistados responderam 

que a administradora do parque era a Wobben - dois desses tinham vínculo com o 

parque eólico durante a construção. Um disse que era um “grupo alemão”

(possivelmente fazendo menção a esta empresa). Os que responderam que a Iberdrola 

era a administradora do PERF afirmaram corretamente que a Wobben presta 

manutenção. Uma pessoa que não sabia responde:  

É de uma firma que tem aculá que não pára nunca de trabaiá [2VI22]

talvez ligando a Wobben, que possui um escritório no final do Conjunto Novo 

Horizonte. Dos que não sabiam, dois responderam que a construção tinha sido a mando 

do governo estadual e federal, mas, o administrador, não sabiam dizer quem era. 

Ao serem questionados sobre a finalidade do PERF, a grande maioria dos 

entrevistados respondeu que o parque eólico serve para produção de energia. Algumas 

pessoas detalharam mais suas respostas: seis entrevistados disseram que a energia é 

produzida através do vento; um entrevistado completou esta informação dizendo que 

a luz ia se acabar e viria aquela luz. [4]  

Outros, com o mesmo sentido dizem que esta energia serve para economizar 

energia; outros quatro, que a energia produzida no parque eólico auxiliaria no 

abastecimento de energia: 

inventaram essa energia que é para melhorar a energia que está faltando [16]

essa energia protege a energia da gente [11V37]
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Serve pra energia. ele transforma... faz energia através do vento e passa pra 
cosern pra distribuir pra todo o estado [14VII30-31].

Equívocos quanto às informações sobre o propósito do parque eólico foram 

observados: quatro entrevistados denominam a energia produzida de energia solar. 

Isso ai é uma energia solar, eu não uso energia solar, eu uso da CONSERN, ai eu 
não sei explicar para que ela tá servindo. [11VII10-11]

Outros poucos não sabiam para que servia, estes geralmente moravam no 

Conjunto Novo Horizonte:

dizia que era bunito, assim, mas ninguém ligou pra perguntar o que era (...).  mas 
ai teve uma vez que eu ficava pensando: - meu deus, pra que será que é isso? (...) 
sozinha eu fiquei pensando. Mas só passou, só. [2 X10-16]

Além disso, uma grande parte dos entrevistados, inclusive as crianças, 

apontaram que a energia produzida no parque eólico iria para outros lugares e eles não a 

usufruíam. Os lugares de destino da energia apontados pelos entrevistados foram: 

Macaíba, Mossoró, Extremoz, para fazendas nas quais não havia energia elétrica, 

indústrias – pois esse tipo de energia era mais cara. Apenas um morador apontou que a 

energia do PERF seria distribuída por todo o estado e um outro afirmou que a energia 

elétrica que chega até Zumbi é proveniente de Paulo Afonso.

Dizia que era modo do vento e que ia ajudar a energia da gente, mas ai depois já 
disseram que a energia não era pra cá [17IV11]

Outros não entendem porque quando falta luz não utilizam a energia que é 

produzida no parque eólico:

Ai quando falta energia aqui ai eu digo: - e não pode mudar a energia e butá essa? 
[2VIII26]

Foi possível constatar que os moradores tinham curiosidade a respeito das 

características técnicas de funcionamento do PERF, pois surgiram informações sobre as 

quais não havia perguntado. A única pergunta disparadora era: “para que serve o parque 

eólico?” e apresentação de um painel com fotografias do empreendimento Ao perceber 

que tinham essas informações, perguntei a eles quem lhes teria fornecido. Na maioria 

dos casos, os próprios moradores que trabalhavam no parque eólico eram os 

informantes. Algumas vezes os moradores, curiosos com a construção, perguntam aos 

técnicos responsáveis, quando surgia a oportunidade de um contato informal, ao se 

dirigirem até o parque eólico para observar a obra ou quando surgia a oportunidade de 

encontra-los, também informalmente, em outras ocasiões. Porém, mesmo não tendo 

sido indicado por eles, essas informações podem ter sido adquiridas pelos entrevistados 
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durante a reunião de apresentação do projeto do parque eólico, a qual será descrita na 

próxima seção. Estas curiosidade saciada por informações buscadas pelos moradores é 

uma das evidências do distanciamento entre a comunidade vizinha e o PERF.  

Eu sei que eu vou ali e fico muito tempo olhando... quando os homi vinham, eu 
sou muito capeta: “ei meu senhor pra que isso, ein?” [6V23-24]

Alguns dos entrevistados que trabalharam durante a obra comentaram que os 

moradores de Zumbi realmente ficavam esperando por informações deles a respeito da 

construção.

ai ficavam: ‘- o que é isso? o que é parque eólico? o que é energia inventada de 
onde?’ [23III14-15]

perguntavam. Como é que fazia, como tinha um negócio daquele tão difícil, de 
repente que montava uma torre. [30VI23-24]

é que um homi trabalhava aqui, e eu sou curioso, <risos> e um desses que 
trabalhava aqui era um primo meu. Ai ele me repassava tudo. Eu fui lá com a 
trena, medi, pra ver a realidade né? [22IV45-47]

Quanto ao conteúdo do que surgiu sobre as características técnicas do 

funcionamento, dois dos entrevistados conheciam os procedimentos realizados pelos 

técnicos nos estudos de avaliação do local para possível implantação do PE:  

começaram a fazer os estudo, vinheram, veio os engenheiro, fez uns estudos 
botando uns espontão assim, que chamavam, botavam em cada lugar e esperava 
pra ver... eles tiravam a terra e levava pra saber se naquele local podia ser 
colocado a torre, né? se tinha sustentação pra torre, ne?´ai o começo foi por ai, 
né? O início foi com essas antenas, né? e depois que foi pra saber se o vento era 
suficiente pra ser botado essas torres, né? vir pra cá, né? e ai depois que veio 
outras pessoas, veio pra fazer a sustentação da terra, ne?´pra saber se naquele 
local poderia ser colocado. [29VI18-24]

Alguns entrevistados sabiam que Zumbi tinha sido escolhido para construção do 

parque eólico porque neste local há uma grande incidência de vento o ano todo. Outros 

entrevistados procuravam me explicar como era o funcionamento do parque:  

uma energia que é movida pelo vento, né? eu acho que ela é melhor que essa 
nossa, porque essa daí... essa ai da gente só vive quebrando. Só vive faltando. E 
ela é difícil, ela é difícil faltar. É difícil faltar porque vento é uma coisa que aqui é 
difícil faltar. Ai se dissesse faltou, não falta porque vento tem. as vezes tem mais, 
tem menos, mas nunca deixa de ter. e ela tem... cada torre dessa, quando ela 
carrega mesmo, quando pega aquela carga ideal ela para. Ela para e eu sei que as 
outras continuam funcionando. Ai quando a carga vai diminuindo ela começa a 
girar novamente. Mas quando chega naquele ponto ela pára. [29VII38-46]

Foi possível perceber algumas confusões a respeito da produção de energia de 

um parque eólico. Para alguns, a energia proveniente do parque eólico não é produzida 

somente pelo vento. Outros acham que a energia do vento é um outro tipo de energia, 



109

não a mesma que abastece suas casas, ou que esta é mais cara e, portanto, não chega a 

suas casas. Esse conflito de informações demonstra uma falta de conhecimento claro a 

respeito da produção de energia de um parque eólico, indicando também falta de 

integração deste empreendimento na vida destas pessoas.  

Eu acho que o vento chega a fazer 60, 70% dessa energia. Eu acho que também 
tem o transformador, porque não é só através do vento. O vento, claro, que ele dá 
a maior força pra esse tipo de energia. O transformador, digamos que ele chegue a 
trinta por cento. [23III15-18]

Isso ai é pra dar uma força à energia, que essa daqui da gente é uma energia que 
dá que é da luz, essa ai já vem do vento. É diferente. [3VI16-17]

Como exemplo da falta de permeabilidade entre a empresa e a comunidade 

vizinha, alguns entrevistados não sabiam se o PERF estava ou não em funcionamento. 

Este fato pode ser ilustrado pelo relato de um dos moradores que trabalhou durante toda 

construção e que, mesmo tendo sido empregado do PERF, desconhecia se o parque 

eólico já estaria em funcionamento:  

Olha, porque muita gente não tem totalmente conhecimento, como eu também 
não tenho. Que essa energia gerada, eu não sei se está gerando, se vai ser mais 
barata, mais econômica, essas coisas toda. Eu também não entendendo dessa área.
[23III45-47]

Um dos grandes diferenciais da energia eólica é ser uma energia limpa, ou seja, 

para sua produção não há agressão ao meio ambiente. Porém, são poucos os 

entrevistados que têm conhecimento sobre esta informação. Quando questionados sobre 

esta questão, sob a forma: “Você sabe se esse ..... [palavra utilizada no discurso do 

entrevistado durante a entrevista] é bom para natureza?”  poucos souberam responder. 

Foram encontrados três tipos de respostas: primeiramente, os que partiram de um olhar 

mais local para a modificação no meio ambiente, em que surgiram comentários sobre o 

impacto deste empreendimento na natureza local, afirmando que era ruim, pois tinha 

destruído lagoas e a vegetação; e também que durante a reunião de apresentação do 

projeto os técnicos comentaram que pássaros poderiam morrer, mas os moradores nunca 

tinham visto acontecer. Um segundo comentário afirmou sobre a importância desta 

energia por ser limpa, não poluidora, já que é gerada pelo vento. Muitas vezes essa 

afirmação a partir de um olhar mais “global” para a natureza e não teve como 

disparador a pergunta, apareceu ao longo da entrevista. No terceiro tipo estão as pessoas 

que responderam tanto com um olhar local como com um olhar global. É importante 

registrar que a maioria dos respondentes a esta questão está entre as pessoas com maior 

nível de escolaridade. Todos que tinham entre o segundo grau completo e o nível 
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superior responderam a esta questão. Dos demais entrevistados apenas duas pessoas 

conseguiram expor alguma opinião. Esses dois entrevistados se diferem no grupo, pois 

são duas pessoas que contaram ao longo da entrevista que iam pedir informações aos 

técnicos sobre o funcionamento do parque. Nas palavras de um deles:

Essa é energia eólica. Eu acho que futuramente vão construir bastante. Porque 
isso ai é sem poluição. [22VI11-12]

Comentário de uma pessoa com nível superior:  

a natureza local não mudou em nada. Localmente, não. Agora, visto globalmente 
é bom porque é uma energia limpa, pura. Não é poluente. Então, como geral, ou 
seja, com essa globalização, com essa economia agora de poluentes no mundo, 
logicamente que é bom. [28V20-22]

Poucos entrevistados souberam responder ao serem questionados sobre os 

benefícios desse empreendimento para pessoas de fora. Do total de entrevistados, 

somente oito responderam, sendo todos com escolaridade entre nível médio e o 

superior. Assim como na questão anterior, em alguns casos a resposta não teve como 

desencadeadora a questão feita, sendo respondida ao longo da entrevista. Uma 

característica dessas respostas foi o fato de que, quando indagadas, as pessoas 

geralmente respondiam que era bom para os investidores e para as pessoas que 

construíram, haja vista estarem lucrando muito com a construção. Apenas duas pessoas 

responderam diretamente a pergunta com afirmações de cunho mais geral, uma 

respondeu que era bom porque não polui e a outra que era bom porque é uma novidade 

para o país e que, por isso, muitas pessoas ficam curiosas para conhecer. Um 

entrevistado apontou que era bom porque os turistas viriam olhar. Apenas um 

entrevistado responde negativamente para melhorias às pessoas de fora da comunidade, 

pois afirma que deve ter aumentado a energia. As respostas para essa pergunta, 

encontradas ao longo da entrevista, foram que esse tipo de empreendimento gera 

benefícios para a sociedade, não somente o PERF, mas todos os outros que estão sendo 

construídos.

A partir das respostas a estas duas perguntas é possível perceber a dificuldade de 

um olhar mais global a estas questões. Além disso, o grau de escolaridade também é um 

fator que deve ser levado em consideração, haja vista que as respostas mais críticas e 

globais terem sido deste grupo.

Foi possível perceber alguns fatores que demonstram a aceitação do povo de 

Zumbi a este empreendimento: o impacto cênico positivo, a percepção positiva por 

conta de ser entendido como um empreendimento que traz elementos diferentes da 
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realidade e símbolos de progressos para Zumbi, pois é distinto da realidade em que 

vivem – chegou em Zumbi devido a uma necessidade da qual a maioria dos moradores 

não possui conhecimento. Essa aceitação é transversalmente cortada por evidências de 

distanciamento deste empreendimento a esta comunidade, quando a curiosidade sobre o 

PERF é satisfeita em um movimento dos moradores procurando informações seja com 

os moradores locais que trabalhavam na construção ou quando encontravam os técnicos 

informalmente para tirarem dúvidas; apesar de a empresa ter feito uma reunião para 

apresentação do projeto para a comunidade. 

5.3 Permeabilidade do PERF para seus vizinhos 
5.3.1 Antes e depois do PERF: relação entre a população e o terreno do parque

Antes da construção do Parque Eólico de Rio do Fogo, o terreno onde se localiza 

este empreendimento era um local constituído praticamente por dunas ao longo de sua 

extensão, com algumas lagoas não perenes, e uma pequena vegetação, onde não havia 

moradias. Apesar dessas características, aquele terreno, segundo os entrevistados, era 

usado pela população de Zumbi para diversas atividades: agricultura de subsistência, 

criação gado e cabras, extração de lenha para cozinhar, colher frutas, caçar passarinho. 

As lagoas, que surgem apenas durante o período de chuvas, eram utilizadas para pescar, 

tomar banho, lavar roupa e dar banho nos animais. As crianças entrevistadas 

aproveitavam o terreno para brincar e tomar banho nas lagoas. Neste terreno também 

eram realizados piqueniques, além de ser utilizado como caminho para uma localidade 

chamada Punaú – hoje distrito de Rio do Fogo. As pessoas iam a Punaú para visitar 

amigos e familiares e/ou pegar comida para o gado, já que se trata de um terreno mais 

baixo e melhor irrigado por conta do rio que corta o local.

No terreno do parque eólico também se localiza um sítio arqueológico. Alguns 

poucos moradores comentaram sobre o assunto e afirmaram que são encontrados alguns 

artefatos pela areia. Este dado é confirmado pelo estudo ambiental feito pela empresa 

que construiu o PERF e também pelo arqueólogo entrevistado nesta pesquisa. Segundo 

este arqueólogo, trata-se se um sítio arqueológico com pouca significância. Mostrei a 

ele uma imagem de satélite do terreno do parque e ele me indicou onde ficava (ver 

figura 21) – é a mesma localização fornecida pelos entrevistados de Zumbi.  
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Figura 21. Localização aproximada do sítio arqueológico.  

Além do sítio arqueológico, um entrevistado afirma que neste terreno se fixou 

uma base militar norte-americana. Segundo Araújo (2005), houve um acampamento 

militar norte-americano durante a Segunda Guerra no município de Rio do Fogo, mas 

não há descrição exata do local.

Outra curiosidade que surgiu a respeito desse terreno foram estórias de uma bola 

de fogo que aparecia durante a noite e que crescia e corria na direção das pessoas. Uma 

lenda semelhante deu nome ao distrito e hoje ao município – Rio do Fogo (Morais, 

2007). Para se livrar era necessário ir pra baixo de um “pé de árvore”. Este ser foi 

denominado pela maioria dos entrevistados de Batatão, outros nomes como Disco-

Voador, Praneti, Mula sem Cabeça e Zumbi também surgiram ao longo das entrevistas, 

com a mesma descrição. Relatos semelhantes são encontrados em outras partes do país 

com a denominação de Boitatá, Bitatá, Batatá e Baeta (Gallucci, 2007). Um dos relatos 

concedidos por uma das pessoas que afirma ter visto:  

Eu morava lá e vim pegá, vim pega, vim chamá uma senhora de idade que 
morava aqui, numa lagoa pra aqui, tinha uma casa, só o ranchinho dela. Eu vim 
chamá ela pra saber se ela ia pra Ceará-Mirim. [...] Ai saiu: eu, o cachorro e o 
velho. O velho na frente, eu aqui e o cachorro atrás de mim. Ai o cachorro era só 
azuniando arrrgggg (imitando cachorro rosnando), ai eu olhei assim, e de repente 
senti aquela quentura, sabe? Como se fosse assim... como se fosse assim um sol. 
E aquela quentura, eu disse assim: “eu...” eu olhei pro chão e vi aquele negócio 
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parecendo assim uma réstia11, sabe? Eu disse assim: “corra seu menino entre na 
malha da cerca que é um bicho que tá passando aqui”. Ai quando eu vi, quando 
eu olhei assim de banda, eu vi assim, abriu assim que nem um vulcão, no ar. 
Como se que nem que fosse uma rede de pescaria, mas da cor disso ai – preto, 
preto, preto. Ai aquele negócio, chuviscando aquilo, ai eu disse: “corra!” Quando 
ele mergulhou pra baixo da cerca, que eu mergulhei o bicho fez: (imitando 
barulho de alguma coisa subindo), subiu. Ai quando ele subiu o cachorro quis 
avançá, ai eu disse assim, eu tava dentro do cercado, ai eu disse assim: “vai se 
embora! Vulcão, não sei de que!”, chamei, né? Eu disse nome;  “Vai simbora que 
quem pode com a gente é Jesus!”. Ai o negócio sumiu. Nessa noite mesmo, foi 
atacar um rapaz que vinha lá do... dali... do... da rua. O rapazinho... o coitado 
desse rapaz. Acho esse rapaz já morreu... O coqueiro que salva ele. Correu e se 
agarrou no coqueiro e aquele negócio ficou arrudiando, arrudiando, pra pegá o 
rapaz. [6VI2-25]

Alguns entrevistados afirmam que depois da construção do PERF diminuíram os 

episódios de aparições do “batatão”.  

Atualmente, as pessoas continuam a utilizar aquele terreno para atividades 

como: pasto para animais, colher frutas, fazer piquenique. Ainda, fazem uso das lagoas 

para tomar banho, pescar e lavar roupa e as crianças continuam a brincar e tomar banho 

nas lagoas. A empresa que administra o PERF afirma que deixou o terreno do parque 

como área livre para os moradores, pois queriam interferir o mínimo possível na vida 

das pessoas. No entanto, como desde a época da construção ocorreram muitos roubos de 

materiais, eles se viram na necessidade de contratar uma empresa de vigilância para 

monitorar o local, mas continua sem cerca. 

Segundo um dos responsáveis pelo empreendimento: 

Isso nós decidimos porque, primeiro porque esta, apesar de ser um areial sem 
nada, mas era a área de lazer da comunidade, principalmente de Zumbi, nem tanto 
do assentamento. era de Zumbi. Então, ao não cercar e permitir que eles 
colocassem os seus boizinhos aqui, seus jeguinhos aqui, vir nadar quando chove e 
formam as lagoas e ir cercar, era exatamente evitar que o parque eólico fosse um 
incomodo pra eles. Eles podem fazer as mesmas coisas que eles fizeram a vida 
toda. Então, com isso nós procuramos interferir o mínimo possível na vida das 
pessoas. A única coisa que agora eles vão tomar banho e tem um aerogerador do 
lado dele que ele tem que ficar olhando. [E]

Quanto aos roubos:

(E os moradores podem circular pela área do parque?) 
Circulam, circulam. E isso nos provoca alguns problemas e tivemos muito roubo 
aqui. Muito roubo. Então agora tem uma segurança ai, porque se chegou um nível 
que estávamos a ponto de arrombarem uma daquelas casinhas ali que você viu, é 
uma grossa de aço, arrombaram porque eles não sabiam o que tinha dentro. [E]

11 No Rio Grande do Norte a palavra réstia significa sombra.   
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Porém, houve divergência de informações quanto a algumas atividades como 

passar pelo PERF para ir para Punaú, assim como outras ligadas ao terreno do parque. 

Alguns entrevistados diziam que podiam passar pelo terreno, outros diziam que não 

porque estava cercado, e outros ainda disseram que o caminho se modificou.  

Pode entrar e sair. Assim, eles não proíbem, né? eles pedem pra que não fiquem 
tão perto das torres, esse tipo de coisa. [18II23-27].

Antes a gente tinha gado aqui e precisava ir buscar a ração pros bicho e tinha que 
ir por aqui. (Passar pra atravessar por aqui?) Era. Pra ir buscar em Punaú. 
Devido a essas construção, essas torre, essas coisa toda ai não da mais. Ah, não 
pode mais passar por ali? É. Não tem mais esses caminho assim. Ficou difícil. 
Porque tem algum caminho por aqui por cima dos morro, ficou mais difícil. Mas
por causa das torres? É, porque...  eu acho assim, foi depois que começou as 
torre mesmo, né? que começou a cercar muito canto, fazer essas torre aqui e o 
caminho é mais por aqui pela estrada. [10IX23-32]

Para solucionar o problema fui até o parque eólico, juntamente com dois 

moradores entrevistados neste estudo, com o propósito de fazer o trajeto que os 

moradores fazem de Zumbi a Punaú (ver figura 22). Um dos entrevistados dizia que o 

caminho havia se modificado e o outro afirmava que não. Sendo assim, antes do início 

do passeio, eu pedi para que eles me indicassem em uma imagem de satélite (ver figura 

23), qual o caminho antigo e qual o novo. Fomos de charrete, como se estivéssemos 

indo a Punaú pegar alimento para os animais.  

Figura 22. Visita ao PERF para indicação do trajeto Zumbi –Punaú (Fonte: arquivo pessoal) 

Ao chegar no local verifiquei que o caminho continuava o mesmo. Antes de 

chegar ao parque passamos por alguns terrenos cercados, mas ao chegar ao PERF a área 
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é livre, não existe cerca. A única diferença encontrada no trajeto está na entrada que dá 

acesso a uma propriedade vizinha, logo após passar pelo parque. Esta entrada foi 

modificada, porém a nova entrada não chegava a estar a 50 metros de distância da 

antiga. Para irem até Punaú as pessoas necessitam passar por esta propriedade, sendo 

que a entrada foi modificada pelo proprietário. No retorno pedi aos entrevistados que 

novamente desenhassem o trajeto no mapa de satélite (ver figura 23).  

Figura 23. Imagem de satélite utilizada para delimitação do trajeto Zumbi–Punaú pelos 

moradores, e em azul, a delimitação do caminho pelos moradores, após o trajeto. 

(Fonte da imagem Google Earth) 

Essa contradição de afirmações talvez se deva ao fato de existirem muitos 

terrenos cercados até a chegada do parque eólico que podem dar a impressão de que este 

foi cercado (ver figura 24). Da mesma forma, os rumores de haver vigilância (pois na 

época ainda não havia sido efetivada) podem ter causado certo receio em utilizar o 

terreno. Além disso, a entrada principal do parque, que fica voltada para a BR 101 é 

cercada. Talvez possa ter confundido os moradores. Entretanto, se houvesse um contato 

maior entre a comunidade e PERF, os moradores provavelmente estariam informados 

sobre o acesso livre. 
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Figura 24. Cercas de terrenos particulares próximos ao PERF (Fonte: arquivo pessoal) 

Contudo, pequenas modificações no terreno e em sua utilização foram apontados 

por alguns moradores entrevistados. Uma delas é que foi proibida a caça a passarinhos. 

Além disso, alguns poucos entrevistados afirmam que a natureza foi agredida, pois, para 

construir o parque, houve a necessidade de soterrar algumas lagoas e mexer na 

vegetação para construir as estradas. 

(e tu sente saudade de alguma coisa que não existe mais por causa dessa 
construção?)
sinto. Das lagoas. <risos>. Das lagoas porque era ótima as lagoas. [...] não vai ter 
mais aquelas lagoa porque foi tudo construído. Vai barro, vai... aquelas lagoa era 
tudo areia limpinha. Ai não tem mais como ter essas lagoas. [11III4-8]

Mas, de uma forma geral, o terreno do parque, utilizado há gerações, continua 

sendo aproveitado pelos moradores como área de lazer e para atividades de sustento. 

Além disso, percebe-se que este terreno é agregado de valor emocional por parte da 

comunidade de Zumbi, visto a forma como relatam as atividades realizadas no terreno e 

ao afirmarem que o meio ambiente e as lagoas foram prejudicadas. Mas, mesmo assim, 

compreende-se que não foi comprometida a relação dos moradores de Zumbi e o terreno 

do parque – já que ainda continuam a usufruir dele. Entretanto, mesmo com a permissão 

das pessoas em utilizar o terreno do parque, nota-se um grande distanciamento do 

empreendimento em si com seus vizinhos. Os moradores se relacionam com o terreno e 

não com o empreendimento.  
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5.3.2 Relação entre a população e o parque eólico, enquanto empreendimento 

Antes do início da construção, a empresa responsável pelo empreendimento 

organizou reuniões de apresentação do projeto do Parque Eólico de Rio do Fogo, 

procurando abranger toda a população do município. Este foi o primeiro e único contato 

direto da população de Zumbi com os administradores do PERF, segundo o relato dos 

entrevistados. Conforme o documento fornecido pela empresa, o objetivo das reuniões 

era:

informar e esclarecer a população local sobre as principais características do 

projeto: as atividades a serem desenvolvidas nas diferentes etapas de implantação; 

as medidas de segurança a serem adotadas; os impactos adversos e os benefícios 

decorrentes da implantação do projeto para o Estado do Rio Grande do Norte, para 

o Município de Rio do Fogo e para a população do Assentamento do INCRA PA 

Zumbi / Rio do Fogo (Enerbrasil, 2005). 

O público alvo da primeira reunião foram as autoridades locais. Depois, foram 

realizadas reuniões públicas para a população do município, primeiramente com a 

comunidade do Assentamento Zumbi/Rio do Fogo, uma reunião no distrito sede, outra 

no distrito de Zumbi, e uma no distrito de Punaú, reunindo a população deste distrito e 

dos distritos de Catolé e Canto Grande. Em Zumbi, mais de 100 moradores 

compareceram (ver figura 25). Para convidar a população a participar, foram colados 

cartazes em estabelecimentos comerciais e um carro de som foi contratado para 

anunciar a reunião. As reuniões contavam com recursos áudio-visuais (telão, alto 

falantes, microfone) e a projeção de um filme VHS fornecido pelo fabricante dos 

aerogeradores. Após a reunião, a população era convidada a fazer perguntas. Segundo o 

documento da empresa (Enerbrasil, 2005), as perguntas abrangiam os seguintes 

aspectos: a) oferta de emprego nas obras; b) qualificação da mão-de-obra local; c) 

prioridade de contratação da mão-de-obra local; d) redução na tarifa de energia elétrica; 

e) melhoria no fornecimento de energia elétrica no município de Rio do Fogo; f) 

melhoria nos acessos às diferentes localidades do município. No documento também 

constava que as expectativas da população, expressas através dos questionamentos 

sobre o empreendimento, giravam em torno da possibilidade de geração de emprego 

durante as obras, mas que com as reuniões buscou-se reduzir as expectativas, uma vez 

que a maior parte da mão-de-obra requerida seria muito especializada, mas que seria 

priorizada, sempre que possível, a contratação de mão-de-obra local. Em anexo 

encontra-se uma cópia do cartaz, do convite referentes a reunião de apresentação do 
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projeto e o folder da empresa apresentado e entregue para comunidade durante as 

reuniões.

Figura 25. Reunião de apresentação do projeto do PERF em Zumbi. (Fonte: Iberdrola). 

Quando iniciei a pesquisa de campo ainda não tinha conhecimento desta reunião 

pelo fato de as crianças e os primeiros adultos entrevistados não saberem deste encontro 

e eu por ainda não ter acesso aos documentos, que depois me foram disponibilizadas 

pela empresa administradora do empreendimento. Desta forma, dos 17 entrevistados 

residentes no Conjunto Novo Horizonte, nove não sabiam da existência desta reunião. 

Alguns dos moradores deste local me relataram que no início da construção algumas 

pessoas não tinham conhecimento do que estava sendo construído e ficavam curiosas 

em saber. Alguns comentários: 

Que eu saiba o que falavam ai que tinha pessoas que diziam que tavam 
procurando petróleo, pessoas que... porque você sabe que tem pessoas que... 
cunvensam, né? essas coisas. Achavam que era isso, as pessoa ficava naquela 
agunia. Um lugar que não tem nada disso, não tem conhecimento dessas coisas, ai 
chega, né? é novidade, fica em dúvida, não sabe o que esse pessoal qué. ‘Será que 
é isso mesmo? É sobre energia?’ Não sei o que... Ai... é só isso que eu ouvia.
[10VIII21-25]

quando iniciou a construção:
eu pensei: mas que formação é essa ai? Ai disseram é uma firma de fora pra... 
(E2) é uma energia que vão formá do vento. [3VI30-31]
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Eles do nada começaram a fazer ai que depois que foi que eles começaram a 
procurar gente pra fazer. Mas de primeiro não sabia nem o que era. Mas depois é 
que foi falando pelos canto, também muita gente trabalhou lá, também, nos 
negócio de fiação, nos negócio de energia. [17IV15-18]

Mas esse número contrasta com os residentes do centro de Zumbi. Dos doze 

entrevistados, dez tinham conhecimento sobre a reunião. Isso pode ter ocorrido pelo 

fato de a reunião ter sido realizada no centro de Zumbi. Os moradores entrevistados que 

foram ao evento contaram detalhes sobre a mesma. Segundo eles, nessa ocasião, os 

administradores apresentaram como funcionaria o parque, mostraram outros parques 

eólicos em funcionamento no mundo, comentaram sobre a atração turística que seria o 

PERF, e deixaram claro que haveria oferta de emprego para a população, mas que seria 

apenas durante a construção, pois depois de construído eles precisariam de mão-de-obra 

especializada:  

Antes deles começarem a fazer isso, houve uma reunião com os engenheiros, com 
os dono, com os chefe, dentro da cidade. Houve uma reunião, convocaram o 
pessoal para ouvir palestras e explicaram tudinho. Não chegaram aqui e fizeram 
sem saber não. Todo mundo participou da conversa , da palestra toda. Porque 
seria, porque trazia melhoramento, a beleza que ia ficar. [22III9-12]

Eles falaram que ia ter, como teve, bastante emprego; direto, indireto. Mas eles 
falaram também que, eles foram bem sinceros, que iam praticamente, quando 
terminasse, quando iniciasse o parque eólico a funcionar, eles ficavam mais a 
mão de obra especificada. [23III33-35]

5.3.3 Mudanças na dinâmica de Zumbi

No que se refere às mudanças ocorridas em Zumbi, durante a construção do 

PERF, esta localidade teve seu cotidiano completamente modificado. Os entrevistados 

contam que Zumbi começou a aparecer na televisão, por meio das propagandas e 

reportagens sobre o parque eólico. A dinâmica da pacata vila de pescadores também se 

modificou: ficou mais movimentada, com pessoas de todos os lugares do país e até do 

exterior. No pico da obra eram aproximadamente 400 funcionários trabalhando, todos 

eles homens.  

Mudou porque o seguinte, aqui tinha ônibus pra vir buscar, pra vir deixar. [...] 
Aqui era um movimento muito grande. Quando dava de manhã, de 6 horas já 
tinha dois ônibus cheio de gente, levando. [30V2-6]

só sei que veio uns homi não sei de onde, não sei de onde, não sei de onde. Era 
um bucado de homi. Era tantos carro, tanta coisa, tanta coisa. Uns falava umas 
língua que ninguém entende. [6VIII12-13]
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A relação dos moradores com os funcionários vindos de outros lugares foi muito 

próxima, tendo em vista que muitos destes fixaram residência em Zumbi durante a 

construção. Com isso, formaram-se muitos laços de amizade, além de relacionamentos 

amorosos com as mulheres de Zumbi:  

Houve um impacto enorme, de repente chegou uma empresa e montou lá, um 
monte de gente de fora, um monte de homem de fora, algumas meninas ficaram 
grávidas. [32IV11-13]

Existem filhos do parque eólico abandonados aqui [28III12]

Foi todo mundo embora, aos pouquinhos. Teve gente que chorava... Porque o 
pessoal... quase um ano né? Aí se apegou ao povo! [24IV46-54]

Eu sinto saudades assim dos colegas que a gente deixa, que era do Ceará, pessoal 
de São Paulo, que a gente fez muita amizade, era uma época boa. Que era um ano 
e um mês trabalhando junto. [23V10-14]

Durante o período da obra, muitos moradores de Zumbi também conseguiram 

emprego no PERF. Os moradores de Zumbi ficaram ansiosos para trabalhar. Até mesmo 

muitos pescadores, por conta da crise da pesca, tiveram o seu sustento garantido em 

função das obras do parque eólico.

Essa época aqui em Zumbi foi a época que deu mais emprego. A gente via todos, 
aqueles que diziam que eram... aqueles que a gente via que era pescador, que nem 
trabalhava em construção, mas a gente via lá, trabalhando em construção. E gente 
mesmo que trabalhava nas construção aqui abandonava e foi pra lá trabalhar.
[19V42-46]

Além dos empregos diretos, muitos empregos indiretos foram criados. O volume 

de trabalho era grande nas mercearias, restaurantes e pousadas; por conseqüência, 

muitos moradores de Zumbi conseguiram empregos nestes estabelecimentos para que 

dessem conta da enorme quantidade de serviço. Além dos donos de estabelecimentos 

comerciais e das pessoas que neles trabalharam, muitas casas foram alugadas para os 

funcionários de fora. Foi um ano e alguns meses de construção, e neste período o 

número de habitantes homens cresceu consideravelmente. 

(Então era cheio aqui?)Ah, demais! Eu tinha três pessoas ajudando aqui na 
cozinha, era um desmantelo de gente. [24III10-11]

Era pedreiro pra fazer aquilo lá, então era muito homem, mas muito homem 
mesmo. Quem tinha casa alugou casa franca ai. Quer dizer, rendeu dinheiro pra 
quem tinha casa, todo mundo foi morar na casa do vizinho, na casa de um amigo, 
na casa da mãe, na casa da sogra e alugou pra ganhar um dinheirinho. Isso tudo 
foi bom pro pessoal daqui do lugar, né? Foi um dinheirinho extra, pra quem vive 
da pesca, surgiu um dinheiro diferente. Teve gente que até construiu uma casa, 
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com o dinheiro do aluguel. Então quer dizer, foi bom pras pessoa. Desenvolveu 
um pouco. [27II39-51]

foi a primeira e última vez que teve um movimento normal para as pousadas, para 
o comércio. [28III33-43]

As mudanças em decorrência da construção do PERF, às quais foram expostos 

os moradores de Zumbi, geraram diferentes reações. Durante a construção, como já 

apresentado anteriormente, as pessoas ficaram admiradas com a diferença, com a 

beleza. Também despertou a curiosidade das pessoas em saber mais sobre aquele 

empreendimento que estava sendo construído vizinho às suas casas e que trazia tantos 

homens de fora para trabalhar e residir naquele local.

a curiosidade era enorme, de ver tanta gente nesse ovo, num lugar tão pequeno, 
pra bastante gente de fora. Que o que era de gente fora do município, alemão, 
veio. [23]

Eu fui lá antes de construir. Fui lá. andei nessas duna antes de construir quando 
tava marcando só os piso. Ai uma colega minha me levou lá pra mostrar pra mim 
onde ia ser feito. E eu fui, inclusive, quando eles começaram a construção. É bem 
interessante a construção deles. [14V2-5]

As pessoas ficavam muito curiosas e iam visitar as obras, mas o volume de 

pessoas começou a ficar muito grande e a empresa teve que proibir a aproximação das 

pessoas por questão de segurança. O entusiasmo por esta construção pode ser 

constatado pela ausência, nesta pesquisa, de opiniões negativas ao parque eólico no que 

diz respeito ao período de construção. Sobre esse assunto, algumas explicações 

apresentadas pelos os entrevistados:  

eu acho que quando você mora num lugar como Zumbi, qualquer coisa em 
benefício ou malefício de Zumbi tão é preocupado em saber o que é aquilo. Tão é 
admirados. São muito curiosos, eles não querem nem saber se vai fazer bom ou 
fazer mal. Eles tão é curiosos. Na época eles não reclamavam mesmo. Na época 
eles queriam saber o que era. Pra que servia. Eles tavam tão preocupados que a 
energia ia ser pra eles, que ia ser pro benefício deles, que podia acontecer o que 
fosse, eles: ah, aquilo é muito bom [18XI16-20]

Foi legal pro ponto de vista econômico, que naquele momento muita gente se 
ocupou com aquilo.Mesmo a dona de casa que não tinha nada haver com aquilo 
tava lavando roupa pra alguém, a vizinha tava cozinhando pra alguém, então isso 
ai foi legal. Casas foram alugadas, um pouquinho daquela coisa toda ali ficou 
naquele momento, só. (...). Então, a comunidade lembra disso ai de uma maneira 
muito positiva porque realmente foi uma coisa que... e teve gente que ficou muito 
animado porque nunca tinha tido uma carteira assinada, o cara era eletricista a 
100 ano, derrepente alguém assinou a carteira dele por 3 meses, aquilo ali é algo 
que marca a vida dele. [32IV15-23]
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Havia muita expectativa da população quanto a essa construção. A respeito da 

energia elétrica, os moradores entrevistados esperavam que os preços baixassem. Um 

deles achou que serviria para a iluminação pública do Conjunto Novo Horizonte, alguns 

ouviram falar que o recurso sairia de graça por seis meses, outros que diminuiria a 

freqüência da falta de luz; mas, depois da reunião, souberam que a energia iria para fora. 

Eles não demonstraram entender que a energia que vai para fora também os beneficia.  

outros dizia que era modo do vento e que ia ajudar a energia da gente (...) mas ai 
depois já disseram que a energia não era pra cá [17IV11]

Aqui faltava muita energia. E por qualquer coisa faltava energia e ficava tudo 
escuro. As pessoas pensavam o seguinte: se vai fazer um parque eólico ai, não vai 
faltar energia nunca mais. [18VI7-12]

Outra expectativa dos moradores era o crescimento e desenvolvimento da 

localidade. Eles achavam que os terrenos e as casas se valorizariam e que haveria mais 

pessoas visitando Zumbi por conta do PERF – já que este foi um dos compromissos que 

a empresa firmou com os moradores na reunião de apresentação do projeto.  

As pessoas diziam que era muito bom, que o nosso lugar estava ficando bonito, 
que ia crescer, ia prosperar, agora ninguém sabe se é verdade ou não [16VI26-27]

Além do ganho financeiro para a comunidade, esperavam que a renda da 

prefeitura também aumentasse e que, consequentemente, houvesse melhorias em alguns 

serviços públicos como saúde e educação. Esperavam, também, que pavimentassem o 

acesso principal para Zumbi, pois foi intensamente utilizado durante a época da 

construção, ficando, segundo os moradores, desgastada pelo uso.

Os pontos positivos durante o período da construção apresentados pelos 

moradores de Zumbi entrevistados foram praticamente em sua totalidade, ligados à 

questão da oferta de emprego para a população. Isso ilustra a escassez de oferta de 

emprego que essa população atravessa. Na palavra dos moradores:  

No inicio da construção deu muito emprego pras pessoas daqui, muitas pessoas 
daqui contente porque era muitas firma trabalhando. (E2) era todo mundo 
contente, correu muito trocado aqui. (E) ai todo mundo trabalhava, e todo mundo 
ganhou o seu dinheiro, né? Eu sei que deu muito, foi muito... Foi muito bom pra 
nós aqui, entendeu? (E2) pra muita gente, pra comércio, pra tudo. (E) foi uma 
maravilha, entendeu? (E2) porque era tanta gente até deixando as casa pra alugar. 
Fazia uma casinha num fundo do quintal pra alugar as casa. (E) teve muita casa 
alugada. Pra gente foi uma boa porque o pessoal ganharam muito dinheiro. (E2) 
se pensar um lugar desses com 800 homens. Era muito homem. (E) eram 5 
firmas. 5 firmas trabalhando aqui direto. Tinha uma firma de Fortaleza, tinha uma 
de Recife, e de outras cidades, né? de outras capitais. [29V15-25]
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Para os moradores que trabalharam no PERF, essa experiência trouxe diferentes 

reações. A respeito do rigor na fiscalização da obra, tanto no que tange à segurança do 

trabalho como na fiscalização do meio ambiente, alguns entrevistados perceberam as 

normas como exageradas. Porém, para outros, essas normas se apresentaram positivas, 

haja vista que indiretamente contribuíram para educação dos funcionários.  

Olha, eu acho que eles deram também um pouco de educação, né? Porque eles 
não queriam que ninguém usasse praticamente plástico lá. Os sacos, se tivesse 
voando eles diziam, pra manutenção do parque eólico. Eu acho que muita gente 
viu e enriqueceu com isso. Eu acho que eles ficavam pensando: pó eu não faço 
nada disso na minha casa, ou na minha cidade.Esse tipo de coisa, eu acho que eles 
educaram nesse sentido. Nesse caso foi positivo. Eles eram muito rígidos nessa 
fiscalização. A fiscalização era muito rígida. [23IV5-11]

Alguns entrevistados expõem como ponto positivo o fato de o parque eólico ter 

promovido a possibilidade de emprego para alguns poucos moradores de Zumbi que 

trabalharam na construção do PERF em outros parques eólicos que estão sendo 

construídos. Ou seja, um número irrisório de moradores de Zumbi conseguiu empregos 

posteriores por conta da experiência de trabalho no PERF, muitas vezes em decorrência 

da falta de capacitação dessas pessoas. Os moradores que trabalharam no parque eólico 

sugerem cursos de capacitação para os moradores de Zumbi, a fim de poderem trabalhar 

neste e em outros parques eólicos que estão para ser construídos.

Hoje em dia, diferentemente do período da construção quando não havia 

reclamações, alguns aspectos negativos ligados às mudanças em Zumbi são apontados 

pelos moradores – todos eles a partir das fotografias das crianças escolhidas para 

utilização nesta fase. Dois entrevistados reclamam que, por conta da construção do 

PERF, Zumbi não tem mais para onde crescer, haja vista que o terreno no qual se 

localiza o PERF era um dos limites de Zumbi e os outros estão tomados por casas e 

terrenos cercados. Além disso, a tendência estava sendo crescer em direção ao terreno 

onde está localizado o PERF.  

É que ali as pessoas não pode mais mexê. Ali era... encolheu Zumbi. pra lá não da 
pra crescer mais, pra cá já tem o mar, ai parou. Encurtou Zumbi. Vai parar por ai 
mesmo. [25III30-33]

Sobre este mesmo assunto, um desses dois entrevistados aponta que este 

“encapsulamento” de Zumbi apresenta um ponto positivo. Com o PERF construído 

protege-se o meio ambiente e diminui a proliferação de favelas, pois o crescimento 

estava ocorrendo de forma não planejada e tendendo à favelização:  

Foi bom porque evitou com que não proliferasse muita casa, muita favela. Que 
em Zumbi é uma terra de crescente demanda de gente chegando de fora querendo 
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ter uma casinha ali e faz ali de qualquer maneira. O parque delimitou esse avanço 
desenfreado sobre as dunas. [32V6-9]

Uma das sugestões dadas pelos moradores seria disponibilizar internet para a 

comunidade, já que no PERF existe esse recurso e na comunidade não há provedor. 

Algumas reclamações apresentadas por um dos moradores entrevistados:  

na verdade, quando terminou essa obra, eles deixaram a infra-estrutura local 
praticamente sucateada. Porque o acesso, as estradas que nós tínhamos aqui, da 
estrada de Zumbi para a BR, era uma estrada local uma estradinha que era pra 
pouco peso, pra carros pequenos. Então eles ficaram utilizando durante muito 
tempo essa estrada, com carga pesada, com caminhões. Então, nós, moradores 
daqui, esperávamos que eles depois pelo menos deixassem a estrada nas 
condições iniciais. Só que eles foram embora e deixaram tudo sucateado. Então a 
Iberdrola nada fez pelo município, em nada contribuiu pelo beneficio do 
município. (...) não deixaram benefícios locais, não construíram nenhuma creche, 
não montaram nenhuma escolinha, não profissionalizaram nenhum nativo do 
local para trabalhar para eles. Então, eles abandonaram completamente as 
perspectivas futuras do local. Pelo qual a gente ficou bastante frustrado. [28IV9-
21]

Além das expectativas, pontos negativos, positivos, e sugestões, a partir das 

entrevistas, foi possível assinalar receios quanto ao PERF em escala temporal. Durante 

a construção, algumas pessoas temiam que acontecesse alguma tragédia; outras tinham 

medo que acontecesse alguma coisa de ruim com a comunidade, por se tratar de um 

empreendimento energético. Segundo os entrevistados, o temor existia por não saberem 

o que estava sendo construído atrás de suas casas.

Teve algumas pessoa que diziam, não sei se era certo ou se era errado, diziam que 
era pro povo acabar com toda a energia. Que ia pegar fogo, que ia pegar fogo em 
tudo. é verdade, tem muita gente que achava que ia pegar fogo nisso tudinho
[17IV6-9]

Atualmente, existem pessoas que são receosas quanto a tomar banho nas lagoas 

e criar animais próximos ao parque com medo de choques elétricos, mas são poucas. 

Sobre receios quanto ao parque eólico no futuro, alguns entrevistados, quando 

indagados sobre esta questão, diziam que até o momento não tinha acontecido nada, 

mas não sabiam se no futuro não poderia acontecer. Uma outra entrevistada diz que 

quando as “torres” cercarem o mundo, o mundo pegará fogo. Todos esses temores 

vieram de pessoas cuja escolaridade não passava do nível fundamental. Por outro lado, 

alguns entrevistados afirmam que havia pessoas com medo de ter suas terras ou suas 

casas tomadas. 
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Da grande quantidade de moradores de Zumbi que trabalharam no PERF durante 

a construção, restaram um morador contratado pela empresa administradora do parque e 

menos de seis pessoas na empresa encarregada da manutenção dos aerogeradores. Um 

dos administradores do parque diz que esta dinâmica de oferta de muito emprego 

durante a construção e depois empregar um número muito pequeno de funcionários é 

uma característica de qualquer parque eólico – já que se trata de uma tecnologia de 

ponta. Desta forma, o contato dos moradores com os funcionários do PERF é 

praticamente nulo. Segundo os moradores:  

Eles tão com o seu parque funcionando, bonitinho, usaram mão de obra daqui pra 
fazer tudo isso, construíram tudo, não precisa mais de ninguém ficam isolados do 
resto do mundo, sendo que a proposta não era bem essa. [28VI2-4]

mas agora só tem gente de fora. Parece que só tem uma pessoa daqui não é? Quer 
dizê que beneficiou o lugar e depois... sempre é assim [11VI38-39]

Mesmo com tantas mudanças ocorrendo em Zumbi durante a construção do 

PERF, não houve outras relações desse empreendimento com a comunidade além dos 

empregos para os moradores, a reunião para explicação do projeto e, principalmente, a 

curiosidade, que movimentava esta população na busca por informações. Até hoje 

existem moradores que, mesmo morando tão próximo, nunca foram visitar o PERF 

porque para eles é muito longe para ir a pé e de carro não era possível12. Os que vão até 

o empreendimento nunca entram pelo portão da frente, sempre pelos fundos, pois a 

entrada principal do parque eólico que está voltada para a BR-101 era fechada. 

Constata-se que, se durante a construção a relação dos moradores com o parque em si 

era mínima, atualmente é possível afirmar que ela é inexistente: 

Ai eu não sei, porque se ela trouxe mais alguma outra bondade eu nem sei. (E) é 
porque, por sinal, eu acho assim, porque a gente não tem contato com eles; e, em 
segundo lugar, a gente nem tá utilizando ela. Se a gente tivesse utilizando essa 
energia e o preço fosse mais acessível, se fosse pagar o recibo de luz e o preço 
fosse um preço menor, tudo bem, ai a gente diria: não, foi uma boa que veio pra 
dentro do nosso lugar, pra melhorar a situação do pobre, ne? Mas ai é uma 
energia somente pra o rico, eu acho que seja. Aquela pessoa que tem condições. 
Pelo o que me contaram ta sendo pra essas firma. Essas indústria, né? Que tem 
máquinas pesada e tudo. É pra isso. Que por aqui ela não passa não. Não pega 
essa parte aqui, não. [29VII28-36]

Então nessa época, só isso. Trabalho, quem tinha casa pra alugar, alugou; quem 
tinha restaurante, vendia. Tinha muita gente no lugar. Sempre tinha um 
movimento. Todo dia, todo dia. Aonde tivesse um bar pra beber, tinha 
movimento, todo dia. Mas depois, o parque eólico ta feito lá. Não influencia em 

12 O PERF atualmente está aberto à visitação. Porém, até o final da fase de campo deste trabalho, o 
empreendimento encontrava-se fechado.  
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nada. Tem pessoas trabalhando, três, quatro pessoas daqui de Zumbi. Dois de Rio 
do Fogo, 2 de Zumbi. As outras pessoas são todas de fora [18VI28-41]

A partir das informações aqui apresentadas observa-se que a relação entre a 

comunidade e o terreno do parque não foi desfeita com a construção do PERF – ela 

perdura mesmo com a construção deste empreendimento. Porém mesmo estando 

espacialmente no mesmo local, não se encontra esta permealidade no que diz respeito 

ao ambiente “empreendimento PERF” e a comunidade de Zumbi. A respeito dessa 

relação há uma convergência de idéias entre os participantes deste estudo: os 

empresários, um dos trabalhadores do PERF nativo da localidade e os moradores de 

Zumbi são unânimes em perceber o PERF e Zumbi como dois mundos distintos:  

A comunidade continua sendo a mesma que antes de. Em nada mudou. Continua 
uma vila de pescadores, os pescadores vivendo de sua pesca, é completamente um 
mundo separado, independente. [28IV49-51]

Na fala de um dos moradores que ainda trabalham no parque:

Lá é um mundo diferente. Aqui já é outra coisa [30VIII12]

Na avaliação dos entrevistados de Zumbi, o parque eólico é algo muito distante, 

como se fosse um outro mundo vizinho a seus quintais, um mundo alheio às suas vidas 

cotidianas, sem permeabilidade. Um grande contraste entre duas realidades diferente, no 

qual a população mais próxima ao parque eólico fica no escuro durante a noite por não 

ser desprovida de iluminação pública:  

E o contraste, que tem a eólica ai, ganhando a luz, e nós aqui (no Conjunto Novo 
Horizonte) sem luz. Você já viu aqui a noite (apontando pra foto)? (...) nós temos 
alta tecnologia montada a 100 metros de distância, essas torres que ficam 
piscando a noite toda; e logo, no outro lado, no conjunto é uma escuridão total. A 
como que o progresso não chegou. (...) isso gera energia elétrica no local, mas o 
local não tem luz. [28VII8-14]

Essa distância entre o PERF e os moradores de Zumbi provocou uma reação de 

neutralidade, oposta de quando foram indagados sobre a época da construção. Essa 

reação (ou falta de reação) se deve ao fato de que, na percepção dos moradores, não há 

mais nenhuma influência desse empreendimento em Zumbi. A partir de um olhar 

temporal a esta questão, percebe-se que a maioria das reações da população quanto ao 

PERF gira em torno da oferta de emprego. Como não há mais emprego, não existem 

pontos positivos e/ou negativos, ou mudanças sejam elas benéficas ou maléficas.   

Essa construção o que trouxe de bom... ... ... Eu acho que não trouxe muita coisa, 
não. Não. Só além do movimento deles que durou 6 meses, o movimento do 
lugar; deu a algumas pessoas emprego, provisório, né? Que não foi por todo 
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tempo. Algumas pessoas... não, a oportunidade que trouxe de bom foi por pouco 
tempo. De 6 a 9 meses, só. De trabalho pro povo” [14VI12-16]

Confirmando esse argumento, quando pergunto para eles do que sentem 

saudades, muitos entrevistados respondem que sentem falta da época da construção, 

pois gerava emprego. A mesma resposta é dada quando eu os questiono sobre a 

aceitação deles à vinda de mais aerogeradores, eles se posicionam favoráveis a esta 

idéia, não por outra razão além da oferta de emprego.  

A neutralidade também é confirmada quando lhes proponho a pergunta “se fosse 

voltar no tempo e não tivesse havido essa construção, como Zumbi seria hoje?” As

pessoas geralmente respondem que seria a mesma coisa, pois em nada mudou em 

Zumbi, após a apoteose da época da construção tudo voltou a ser como antes, como se 

nada tivesse ocorrido: 

Vou falar de 2005 pra trás é que nem ta acontecendo agora. Que hoje nós tamos 
em 2007. Então ta acontecendo o que eu acredito que o que a gente ta passando 
hoje é o que a gente tava passando em 2005. Não é porque é questão de anos. Mas 
a nossa situação aqui na praia é muito difícil. Muito difícil mesmo. Porque aqui, 
como eu acabei de dizer, eu vou repetir, aqui a gente veve mais através da pesca. 
Você vê que hoje o IBAMA ta com uma investigação muito grande com a área 
pesqueira, não ta dando oportunidade aos pescadores, certo? Então, quer dizer, 
cada vez mais vai se tornando mais difícil. O pescador não é capacitado em 
estudo, que a realidade é essa. Muitos poucos, tem alguns que é. mas a gente vê 
que a maior parte não são capacitado. Então cada vez mais vai se tornando mais 
difícil. Se não chegar uma fonte de renda. Eu to falando por minha comunidade se 
não chegar uma fonte de renda, se não chegar aqui uma área que de emprego, as 
coisa vai se tornar mais difícil. [19IX15-28]

Uma dos moradores comenta que foi bom enquanto durou:  

Mas bem foi isso que melhorou, mas já passou. Pronto, eu acho que ta do mesmo 
jeito que era. Que nosso lugar é assim mesmo. Eu só tenho a dizer que foi bom 
enquanto durou. Não e verdade isso? Pois é. Pra quem trabalhou, ganhou; quem 
ainda está trabalhando ta bom porque ta tendo com que manter a família. Aquele 
que ganhou pra botar fora, butou. Tem aquele que ganhou pra fazer alguma coisa 
pra o futuro, também. [29IX34-39]

Portanto, para os moradores não houve outra mudança além da visual em suas 

vidas. O parque eólico não atinge a dimensão simbólica do lugar para além da dimensão 

visual. É algo que não participa do cotidiano da comunidade, mesmo estando tão 

próximo:  

Porque as pessoas daqui falam muito disso. Que o parque eólico ia ser bom pra 
população, ia ser bom pra população. Mas não foi. não mudou nada. mudou? 
Nada! Só mudou a visão das pessoas, quem olha pra ali vê o parque eólico. pra 
onde você olhar, onde eu for olhar eu vejo o parque eólico. na visão, sim, ta lá 
feito. Mas, benefício mesmo pras pessoas, não trouxe nenhum. Nenhum 
benefício. [18XI22-26]
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Alguns motivos contribuem para esta percepção de positiva à neutra em relação 

ao PERF. Trata-se de um povo muito simples, o grau de escolaridade é muito baixo, o 

que contribui para a aceitação sem críticas de qualquer empreendimento. Foi 

contrastante a qualidade das respostas das pessoas com o maior grau de escolaridade em 

relação a maioria dos entrevistados – são pessoas que geralmente em algum ponto 

fizeram críticas mais amplas ao parque eólico e aos problemas sociais. Igualmente, 

outro ponto que prejudica o olhar crítico dessa comunidade é a não existência de um 

grupo social organizado em prol da comunidade de Zumbi, por exemplo, uma 

associação de moradores. Isso faz com que se enfraqueça o engajamento social e a 

busca por soluções aos problemas. Caso diferente do Assentamento Zumbi/Rio do 

Fogo, comunidade que também possui vinculo com o parque eólico. A situação desta 

população será descrita adiante. Mesmo assim, percebi que a situação de entrevista, fez 

com que os entrevistados de Zumbi refletissem sobre sua situação social e sua relação 

com o parque antes, durante a construção e atualmente. Provavelmente, se esta obra 

estivesse nos quintais de pessoas mais críticas, onde inovações tecnológicas não fossem 

tão destoantes da realidade local, talvez a percepção e aceitação tivessem sido outras.  

5.3.4 Relação dos empreendedores e os moradores. Fala dos empreendedores e 

técnicos

O único contato formal da população de Zumbi com os empreendedores foi 

durante a reunião para apresentação do projeto. Os próprios gestores afirmam que o 

contato é muito distante. Além disso, os empreendedores atestam que a comunidade 

nunca se aproximou deles. Um dos entrevistados acha que, talvez, com a abertura do 

PERF à visitação, esta ligação se avive, pois poderão utilizar a visitação ao parque 

como forma de lucro para comunidade. Ao falar sobre essa comunidade, um deles disse 

que não compreende muito bem o que é Zumbi, se é uma área de veraneio ou outra 

coisa, mas sentem que o local necessita de uma reestruturação urgente. Um exemplo 

que ilustra este distanciamento foi a reação de um dos administradores quando eu 

apresentei as fotografias das crianças e perguntei a ele porque achava que as crianças a 

tinham batido. Ele respondeu que não tinha muita idéia do motivo que as teria levado a 

fotografar, dizendo que talvez fosse pela representação de modernidade. Ele ficou 

surpreso ao saber que não somente as crianças, mas também os moradores adultos 

gostavam do parque.   

O cuidado social foi realmente insipiente para com os moradores e isto tem 

início a partir do estudo de avaliação ambiental. Trata-se de um estudo que prima pelos 
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aspectos técnicos e ambientais, o patamar psico-social figura em último plano, no qual é 

apresentando apenas a descrição do local e das comunidades e programas sociais 

propostos que seriam executados ao longo da construção, mas que, porém, não foram 

completamente efetuados. Além disso, os relatos dos técnicos a respeito dos aspectos 

psico-sociais deste estudo são ambíguos e contraditórios. Igualmente, os moradores de 

Zumbi não foram consultados para definirem se aceitavam ou não o empreendimento, 

apenas lhes foi comunicado e apresentado o projeto um pouco antes do início das obras. 

Um maior entrosamento do PERF com Zumbi poderia ter sido criado a partir da 

compensação pela construção deste empreendimento. Porém, esta foi decida pelo 

governo estadual que decretou que fosse construída a sede da APA dos Corais, fixando-

a não no município de Rio do Fogo, mas em uma praia de um município vizinho que 

também faz parte desta área de proteção ambiental. Desta forma, único benefício que 

poderia ter sido viabilizado em Zumbi ou em outro distrito de Rio do Fogo, acabou 

favorecendo outro município.  

5.3.5 Relação das pessoas de fora (turistas, visitantes) e o parque eólico, na perspectiva 

dos moradores

Se para os empreendedores a comunidade de Zumbi não está ligada ao PERF, as 

pessoas de fora, ao chegarem em Zumbi, partem de um pressuposto espacial como 

primeira aproximação do parque. Até o final da pesquisa de campo o PERF estava 

fechado para visitação. Com isso, os visitantes frequentemente se dirigiam ao Conjunto 

Novo Horizonte, local onde houve a menor quantidade de pessoas que tinham 

conhecimento sobre o parque e sobre a reunião, a fim de sondar informações sobre 

aquela construção e tirar fotos, por conta da proximidade deste local com o 

empreendimento. Esta afirmação tem base nos relatos dos entrevistados desta pesquisa: 

a grande maioria dos moradores que comentaram a respeito de pessoas de fora curiosas 

sobre o parque são os moradores do conjunto. Estes também apontam a falta de 

conhecimento da população geral sobre o parque – muitas vezes elas chegam na 

vizinhança e perguntam o que é aquela construção. É interessante observar que poucos 

moradores do centro entrevistados comentaram esta abordagem de visitantes pedindo 

informações sobre o PERF, quando ocorria, as pessoas de fora aproximavam-se donos 

de estabelecimentos comerciais.  
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Alguns comentários dos moradores do Conjunto Novo Horizonte:

É até um divertimento, né? [risos] é. [...]. Qué vê assim num domingo, vem muita 
gente olhar elas ali. É. O povo fica admirado quando vem de fora e olha essas 
torres. E olha ali e vão ali olhar a pé. [7VII8-14]

Muita gente fica ansioso quando vem aqui: a mulher tu já foi lá? Ai todo mundo 
quer tirar foto, todo mundo quer ir lá perto. Tudo mundo fica ansioso. (e
perguntam pra vocês o que é aquilo?) Tem pessoas de fora que quando chegam 
aqui pergunta: ‘ah, pode subir ali?’ (no morro) Eu disse ‘pode’. Ai perguntam: ‘e 
pode passar pra lá?’ ai eu digo: ‘não. Porque não deixam’. [20II53-54]

A partir da análise das entrevistas é possível identificar que além da falta de 

relação com o PERF, também não foi encontrada integração entre o parque eólico e 

público em geral no que diz respeito ao potencial turístico que o parque eólico poderia 

proporcionar, como apresentado pela empresa que o construiu, tanto no seu estudo de 

avaliação ambiental como na reunião de apresentação do projeto aos moradores. Até o 

momento, não existe uma estrutura montada no parque eólico para receber turistas, 

tampouco, divulgação sobre a possibilidade de visitas ao empreendimento.  

Diálogos que mostram a falta de conhecimento do público geral sobre o PERF:  

Tem gente que passa e pergunta “o que é aquilo”. Aquilo é um parque eólico. 
nunca ouviu falar, não? “É, eu já tinha ouvido falar de um parque eólico, não 
sabia que era aqui.”. Eu vim um dia da casa da minha sogra ali.. Então eu tava 
vindo de lá e nesse dia tinha tipo um rali de moto. Ai vinha um caminhão 
acompanhando porque a moto quebraram, né? O cara parou mesmo e perguntou o 
que era aquilo. Eu disse que era as torres do parque eólico. Ai o cara falou: aquilo 
é o parque eólico? Eu não imaginava que era daquele jeito. Então, as pessoas já 
tinham ouvido falar do parque eólico, mas não sabiam que era daquele tamanho 
[18VIII40-47]

5.4. Em direção à uma visão do conjunto de resultados 
Como acima observado, a população de Zumbi apresenta uma percepção 

positiva/neutra quanto ao PERF, sendo os moradores do Conjunto Novo Horizonte, os 

que possuem um maior contato espacial/visual com esse empreendimento. O contato 

com a obra em si foi mais acentuado durante a época da construção. Dentre os 

entrevistados de Zumbi, algumas das pessoas que moravam no centro possuíam uma 

convivência mais tênue com a construção do parque eólico em relação aos moradores 

do Conjunto Novo Horizonte:

não sou nem bem ligada porque não fica nem perto da minha casa [16VII22]

Apesar da grande distância que separa o parque eólico do Assentamento Zumbi/ 

Rio do Fogo, este também sofreu mudanças, talvez até mais relevantes, por conta da 
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construção do PERF. No entanto, através das entrevistas pode-se constatar que a relação 

dos moradores do assentamento com o terreno do parque é irrisória se comparada à 

relação da população de Zumbi com este ambiente. Eles não utilizam o terreno para 

nenhuma atividade.  

(antes aquele terreno vocês usavam pra alguma coisa?)  
Não. Não tinha nenhuma finalidade, não. Só dunas mesmo. No inverno cria 
água, que dá camarão, alguns peixezinho de lagoa. Mas só o povo lá perto, 
de Zumbi mesmo que faz proveito daquilo ali. [3III10-12]

Entretanto, no que diz respeito ao empreendimento, ao contrário de Zumbi, há 

fortes vínculos na relação do assentamento com o PERF e com os empreendedores. Isto 

porque o terreno onde está o PERF faz parte de um terreno do INCRA. Portanto, pela 

lei, a empresa deveria compensar o assentamento. Com isso, a empresa possui um 

contrato com o INCRA para a utilização do terreno e, por conseqüência, foram 

estabelecidas compensações para o assentamento. Segundo um dos administradores do 

PERF e os assentados que participaram da entrevista, confirmado pelo contrato de 

concessão entre o INCRA e a Enerbrasil consultado, foi concedida como compensação, 

a realização de melhorias da infra-estrutura de suporte ao sistema produtivo comunitário 

no valor de R$ 100.000 que foram escolhidas pelos assentados, além da 

disponibilização mensal de R$ 14.700 que são convertidos em kW rurais, fornecidos 

pela COSERN, para consumo nos projetos de assentamento indicados pelo INCRA. 

Igualmente, no período da construção do PERF, os moradores do assentamento 

contaram que a empresa comprou a piçarra de uma das jazidas que o assentamento 

possuía, e foram unânimes em afirmar que a empresa cumpriu todos os termos presentes 

no contrato.

Mesmo assim eles não estão satisfeitos, pois afirmam que durante a construção 

foi prometido emprego para os moradores, mas somente cinco pessoas foram 

contratadas, mas isso foi justificado pela empresa por não existir pessoas qualificadas 

para o tipo de trabalho necessário. Além disso, reivindicam a posse das terras, para 

assim, segundo eles, poderem negociar diretamente com o PERF sem a intervenção do 

INCRA. Conversando com um deputado estadual que está a par do processo de 

reintegração, a posse das terras não dará direitos a usufruírem dos ganhos com o PERF, 

somente terão direitos a vender as terras; sendo este um grande ganho, uma vez que a 

especulação imobiliária está alta na região.  
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Os entrevistados do assentamento tinham conhecimento da reunião de 

apresentação e também denominam o empreendimento de parque eólico e de 

aerogeradores e torres as turbinas eólicas, o que os diferencia também, neste aspecto, 

da população entrevistada em Zumbi, na qual poucos denominaram de “parque eólico” 

e nenhum nomeou aerogerador.  

Desde modo é possível constatar uma relação inversamente proporcional entre o 

PERF e Zumbi se comparada à relação geográfica deste empreendimento com 

assentamento. Na primeira, há grande proximidade espacial com o parque, porém a 

relação é claramente menor; enquanto, na relação com o segundo ambiente, a distância 

do empreendimento é muito maior, mas a relação é irrefutavelmente mais profunda. 

Essa diferença de relações do assentamento e da população de Zumbi com o parque 

eólico ocorre por dois fatores: os direitos legais, garantindo benefícios econômicos e 

também por conta do associativismo, visto que os moradores do assentamento 

reivindicam os seus direitos e também fizeram propostas para os administradores do 

PERF, com as quais foram agraciados. A partir dos dados coletados é possível constatar 

que a percepção dos assentados quanto ao PERF é institucional, uma vez que também 

eles não têm relação funcional com o parque, já que estão distantes fisicamente deste 

empreendimento. No caso dos moradores de Zumbi, a percepção dos entrevistados está 

relacionada com a relação espacial com este empreendimento, já que para eles a única 

relação que ainda resta com o parque é a espacial. 

O motivo do distanciamento está nos pressupostos que regem a relação do 

empreendimento com as populações vizinhas. São pressupostos institucionais (nos quais 

estão incluídas relações de cunho político, legal, comercial) e não espaciais que 

estruturam a relação dos empreendedores e, consequentemente, do PERF para com as 

comunidades vizinhas. Partindo de um olhar institucional, de fato, os empreendedores, 

legalmente, não necessitam ter nenhum vínculo com a população de Zumbi, sendo 

assim, não precisam prestar contas para a mesma. Um dos vínculos legais do 

empreendimento é com o Assentamento Zumbi/Rio do Fogo. Porém, como pode ser 

percebido neste estudo, quem utiliza a área é a população de Zumbi – por se localizar 

mais próxima ao parque eólico. Esta realidade de relações estrutura o impasse entre os 

vínculos institucional e espacial do empreendimento com os moradores próximos.  
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Capítulo 6 - Discussão 

6.1 Apreciação estética
A respeito das percepções visuais e sonoras, para Wolsink (2000, 2007), a 

avaliação visual do impacto de um parque eólico nos valores da paisagem local é de 

longe o fator dominante em explicar a oposição ou suporte da comunidade para com o 

PE e determinante das atitudes gerais, afetando diretamente na tomada de decisão. Se a 

comunidade de Zumbi, em sua maioria percebe o parque esteticamente como algo 

positivo, com a maioria dos entrevistados sem queixas quanto ao impacto na paisagem 

local, constata-se que há aceitação quanto ao parque eólico, em pelo menos um aspecto, 

considerado por aquele autor como o mais importante. Segundo Devine-Wright 

(2005b), Loring (2007) e Wolsink (2000), além dos valores visuais, as comunidades se 

opõem a empreendimentos como este por conta da poluição sonora ou incômodos no 

ambiente. Não existiram reclamações durante as entrevistas sobre poluição sonora, o 

que contribui para a percepção positiva do parque eólico, gerando impacto positivo para 

a comunidade. Também não existem evidências de incômodos no meio ambiente, como 

será discutido mais adiante.  

Os dados deste estudo vão ao encontro dos resultados encontrados no estudo 

de Krohn e Steffen (1999) realizado na Holanda, o qual conclui que os moradores que 

vivem perto das turbinas eólicas não consideravam o barulho e o impacto visual como 

problemas significativos. Esse resultado também foi encontrado por Wolsink (1988) em 

uma pesquisa realizada com os moradores que viviam próximos a uma turbina eólica de 

grande porte instalada na Holanda. Nessa pesquisa ele conclui que o impacto visual 

negativo da população foi muito inferior ao esperado porque o empreendimento foi 

construído em uma área que gerou pouco impacto visual. Diante disto, pode-se afirmar 

que é necessário um cuidadoso planejamento de localização para que interferências 

sérias sejam evitadas. 

Em um estudo também antigo, de 1989, apresentado por Devine-Wright 

(2005b), sobre a análise da dimensão simbólica das percepções sobre fazendas eólicas 

no Reino Unido foram estudados sete locais que possuíam fazendas eólicas. Como 

resultado, 62% dos respondentes acreditam que as turbinas eólicas simbolizem um 

“sinal de progresso”, como encontrado na população de Zumbi. Além disso, 63% dos 

respondentes que podiam ver as turbinas de suas casas utilizaram a palavra interessante

para descrever a aparência física das turbinas. Outros 15% acreditam que simbolizem 
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um retorno ao passado e 16% acreditam que representem uma combinação de ambos. 

Quanto à expressão retorno ao passado, trata-se de ligações do parque eólico com 

valores históricos; no caso europeu, os moinhos de vento. Tecnologias inovadoras 

podem ser percebidas como adequadas para um lugar se promoverem um senso de 

continuidade com o passado, favorecendo associações que também contribuiriam para 

uma percepção positiva dos parques eólicos (Devine-Wright, 2005b). No caso dos 

entrevistados no presente estudo, não foi possível identificar sinais de associação do 

PERF com algo do passado de suas vidas.   

6.2 Conhecimento sobre o funcionamento e propósito do parque 
A respeito da qualidade das informações técnicas dos moradores sobre o parque 

eólico, Wolsink (1988), em uma pesquisa mais antiga, e talvez, por isso, um pouco mais 

próxima da realidade atual brasileira, estudou o impacto na comunidade vizinha de uma 

turbina eólica de grande porte instalada na Holanda. Neste estudo, assim como em

Zumbi, o nível de informação correta sobre aplicação da energia eólica era baixo, da 

mesma forma que tinham pouco conhecimento sobre a quantidade de energia que um 

aerogerador produzia. Os respondentes que viviam nas localidades próximas eram um 

pouco melhor informados sobre os parques eólicos. No caso do PERF, em relação a 

comunidade de Zumbi, além da falta entendimento sobre a informação técnica, a 

escassez de entrevistados que sabiam o nome da empresa é mais uma evidência do 

distanciamento entre o PERF e essa comunidade.   

Em estudo mais recente, Wolsink (2007) afirma que é necessário distinguir 

atitudes sobre um particular esquema eólico e uma atitude geral sobre energia eólica. 

No que diz respeito à avaliação de um parque eólico em particular, a avaliação do 

impacto nos valores da paisagem, sua preservação e o nível de incômodo pessoal, são 

mais proeminentes neste caso do que a compreensão sobre a energia eólica de uma 

maneira geral; o que foi confirmado em Zumbi. Para aquele autor, os implementadores 

de políticas e os proponentes de parques eólicos geralmente acham que oferecer 

conhecimento para o público irá garantir atitudes positivas. Promover conhecimento 

público sobre energia eólica é valido, mas é pouco provável que, por si só, esse 

conhecimento possa provocar mudança de atitudes. Seria também necessário levar em 

conta a cultura e a história locais, especialmente daqueles que vivem próximo ao 

empreendimento, adequando esse esclarecimento genérico aos valores da população 

local.
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Outro fator que entrava o conhecimento das pessoas sobre os benefícios da 

energia eólica é a falta de divulgação sobre suas vantagens, além de outras informações 

sobre as diretrizes da política energética brasileira (Bermann, 2001). A falta de 

informação demonstrou-se na população de Zumbi, não só por não saberem o que seria 

construído antes do início das obras, mas também pela falta de divulgação do Parque 

Eólico de Rio do Fogo tanto pela empresa como também pelo governo federal e 

estadual, a despeito do potencial de propaganda política para esses governos. Talvez 

isso seja reflexo do irrisório incentivo governamental à energia eólica, apesar do grande 

potencial de desenvolvimento em nosso país. Igualmente, demonstra a falta de interesse 

governamental em favorecer que a população local supere a ausência de condições 

básicas de cidadania e se acerque do debate sobre as políticas energéticas que, segundo 

autores da área, atualmente são desconhecidas pelos brasileiros (Bermann, 2001; 

Vasconcelos & Vidal, 1998).

As poucas pessoas que conseguiram responder as questões que indagavam sobre 

possíveis benefícios do parque eólico para a natureza e para as pessoas de fora falaram 

mais sobre a natureza local do que sobre os benefícios ambientais que um parque eólico 

proporcionaria de uma maneira mais ampla. Da mesma forma, Wolsink (1988) também 

obteve o mesmo resultado em um estudo realizado ainda sem a polêmica das mudanças 

climáticas e redução das emissões de gases contribuintes a este problema. Para ele, as 

vantagens ambientais do uso de energia eólica são de natureza global, portanto, esses 

benefícios dificilmente afetarão o ambiente local dessas pessoas. Como a população se 

atem principalmente às mudanças na natureza em escala local, percebe-se uma 

dificuldade de compreender e se apropriar das vantagens mais abrangentes da energia 

eólica por uma questão de escala. A escala espacial compromete o entendimento, por 

serem benefícios muito amplos, dificultando a apropriação de forma concreta no 

cotidiano das pessoas (Pinheiro, 2007).

Os futuros efeitos ambientais negativos das atividades humanas são difíceis de 

serem percebidos no presente, por uma questão de escala temporal, pois essa relação é 

de difícil percepção e porque vivemos inseridos em uma cultura do imediatismo 

(Pinheiro, 2002a; 2006). As vantagens das energias renováveis também sofrem um 

efeito semelhante, pela dificuldade que a população tem em se apropriar de sua 

contribuição em longo prazo para a qualidade de um ambiente. 

Por conta dessa falta de associação entre global e local, as vantagens globais da 

energia eólica não são fortes determinantes para avaliação positiva de um parque eólico 



136

pelos moradores que vivem próximos a esta área (Wolsink, 1988). Esse autor afirma 

que as atitudes em relação à energia eólica dependem mais da avaliação da paisagem e 

das crenças sobre impactos negativos das turbinas do que as vantagens ambientais do 

uso de energia eólica. Em sua pesquisa encontrou que o conhecimento sobre energia 

eólica não tem relação direta com as atitudes (Wolsink, 1988; 2000). Porém, de acordo 

com Wolsink (2007), apesar de muitas vezes não serem acessíveis às pessoas, as 

grandes preocupações ambientais são apreciadas como um ponto positivo em favor da 

energia eólica, quando comentadas. Este mesmo efeito foi encontrado nesta pesquisa.

Além do crescimento da relação feita das turbinas eólicas com grandes 

preocupações ambientais como mudanças climáticas e o sentimento de responsabilidade 

pessoal dirigidos a estes problemas, a avaliação do impacto visual está baseada sobre 

uma combinação de outras percepções e julgamentos: a abstrata natureza escultural das 

turbinas, e a percepção de quão intrusivo é o empreendimento no contexto específico. A 

avaliação do impacto visual das turbinas na paisagem pode ser determinada pela relativa 

intensidade de cada um desses aspectos físicos e simbólicos em julgamento (Devine-

Wright, 2005a). Em relação ao PERF, é possível confirmar uma percepção visual 

positiva do empreendimento pelos moradores. Esta se encontra estruturada pela 

avaliação estética positiva dos elementos físicos (aerogeradores) e, muito 

possivelmente, também por aspectos simbólicos, como o consentimento para a 

circulação pelo terreno, permitindo aos moradores realizarem as mesmas atividades 

executadas anteriormente à construção.  

Desta forma, observa-se a importância de este país modificar sua conduta a 

respeito das energias renováveis e aspectos sociais relacionados; será preciso 

disponibilizar informações sobre a política energética brasileira e dar atenção ao 

patamar social, juntamente com os demais já contemplados. Mesmo que não tenha 

havido problemas de aceitação do primeiro parque eólico de grande porte instalado no 

Brasil, outros parques eólicos, se instalados em comunidades mais engajadas 

socialmente, com escolaridade e renda mais elevadas, e acostumadas a novidades 

tecnológicas, poderão ter problemas de aceitação pelos locais. Como afirma Wolsink 

(2007), preferências culturais pela preservação da paisagem do interior (campo), uma 

população localmente organizada, e instituições políticas que não apóiam podem atuar 

para reduzir o sucesso dos programas de energia eólica.  

6.3 A escolha do local para implantação do parque eólico.
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O tipo de paisagem escolhido para construção de um parque eólico encobrem 

outros fatores visuais e cênicos tais como o design das turbinas e dos parques eólicos, e 

a quantidade e tamanho das turbinas. Turbinas juntas são mais bem apreciadas do que 

muitas turbinas espalhadas, e grandes parques são menos populares do que os menores 

(Wolsink, 2007). O tipo de paisagem escolhido para a construção do PERF se mostrou 

adequado se levada em conta a avaliação das pessoas, tendo em vista que foi irrisório o 

número de entrevistados que reclamaram sobre a localização do PERF. A avaliação do 

tamanho do parque eólico e sua influência na avaliação das pessoas não foi realizada 

por esta pesquisa, haja vista que foi estudado apenas o PERF e os moradores não 

possuem outro parâmetro comparativo.  

A respeito dos locais onde são instalados os parques eólicos, Wolsink (2007) 

afirma que os que sofrem grande rejeição local na Holanda são aqueles localizados em 

reservas naturais, em dunas ao longo da costa do Mar do Norte; os parques offshore, e 

também os próximos a montes medievais, onde existem importantes relíquias culturais. 

Por outro lado, parques eólicos em áreas industriais e militares têm boa aceitação. Além 

disso, Devine-Wright (2005b) afirma que parques eólicos localizados em paisagens com 

agricultura moderna ou industrial, são considerados um melhoramento. Porém, em 

relação à paisagem, esta deve ser levada em consideração tanto sua percepção objetiva 

como subjetiva. Mesmo paisagens industriais podem ser percebidas pelo povo local 

como raras e distintas, o qual se opõe ao empreendimento eólico. O potencial 

geográfico é obviamente o primeiro determinante lógico para a instalação de energia 

eólica. São avaliados o recurso do vento conectado com a localização geográfica, e 

fatores populacionais, como densidade e distribuição. Estes fatores foram levados em 

consideração pelos empreendedores do PERF. A área é uma das melhores do mundo 

para a produção de energia eólica, não existiam residentes e está a uma relativa 

distância da comunidade mais próxima. Além disso, apesar de estar em uma área de 

dunas, não foi avaliada como impacto negativo para este local, por grande parte dos 

entrevistados. Segundo Wolsink (1988), se o local para a construção da turbina eólica 

for cuidadosamente escolhido, diminui-se as implicações negativas desse 

empreendimento, o que ocorreu em Zumbi.  

6.4 Influência de fatores sócio-demográficos  
É interessante observar que mesmo sem o cuidado sócio-ambiental recomendado 

pela literatura, a implantação do PERF apresenta um nível de aceitação elevado na 

comunidade de Zumbi. Um dos elementos que contribuiu para este resultado foi o grau 
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de escolaridade dos moradores, como pode ser observado a partir dos dados sócio-

demográficos deste estudo. As poucas pessoas mais escolarizadas foram as que 

apresentaram respostas mais críticas em relação à situação social na qual se encontra a 

comunidade e também em relação à implementação do parque e a falta de relação entre 

a comunidade e o empreendimento. A maioria não apresenta reclamação alguma a 

respeito do PERF, salvo o fato de não influenciar em aspecto algum da comunidade, 

uma evidência de que a baixa escolaridade contribuiu para aceitação sem críticas do 

empreendimento. Na realidade de países europeus, nos quais a escolaridade da 

população não é um problema e existe tradição política de participação social, a 

aceitação de parques eólicos tem sido associada ao nível sócio-econômico (Devine-

Wright, 2005; Ek, 2005) e à idade (Ek, 2005).    

No estudo de Ek (2005), a maioria dos proprietários de casa suecos, de maneira 

geral, possuía avaliação positiva a respeito da energia eólica, fato relacionado ao 

entendimento por eles de que esta fonte de eletricidade tem relativo baixo impacto 

ambiental. Entretanto, no presente estudo somente os entrevistados com elevado nível 

de escolaridade comentaram sobre os benefícios ambientais.  

Devine-Wright (2005a) sugere que as pesquisas levem em conta o nível sócio-

econômico ao se investigar quão amplamente compartilhadas são as crenças geradas a 

partir da instalação de um empreendimento de energia renovável. No caso brasileiro, o 

presente estudo sugere que pesquisas como esta, sobre implicações de parques eólicos 

para comunidades vizinhas, levem em conta, além do nível sócio-econômico, o nível de 

escolaridade dos participantes, bem como o nível crítico das respostas sobre o 

empreendimento. 

A diferença entre as realidades européias e brasileira quanto ao nível de 

escolaridade e social das populações pode ser responsável pela divergência entre os 

parâmetros que medem a aceitação de um parque eólico. Outro fator diferenciador é a 

novidade dos parques eólicos na realidade brasileira, o que pode ser um elemento 

facilitador da aceitação. Nos países europeus onde foram realizadas as pesquisas 

relatadas neste estudo, as populações já convivem com essa realidade há algumas 

décadas.

6.5 Pressupostos institucionais versus espaciais: diferenças entre Zumbi e 

Assentamento
A relação entre o parque eólico e as comunidades que vivem próximas a ele se 

distingue claramente quando analisada a interação deste empreendimento com a 
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população de Zumbi e com o Assentamento Zumbi/Rio do Fogo. Esta evidência é 

decorrente de alguns fatores.

Como já descrito anteriormente, a população do assentamento é favorecida pela 

a lei que lhes assegura benefícios por conta da construção do parque eólico, o que de 

fato contribuiu para uma relação mais próxima desta comunidade com o PERF. Esta 

proximidade foi constatada neste estudo por meio do volume de informações que tanto 

os assentados entrevistados possuíam do PERF, como os empreendedores entrevistados 

possuíam deste assentamento. É visível a presença do empreendimento no dia-a-dia 

dessa comunidade, seja nas benfeitorias adquiridas com a construção, seja pela presença 

dos lideres comunitários em reuniões no parque eólico sempre que necessário.  

Além da obrigação legal desta convivência, a presença do PERF na vida dos 

assentados é reflexo também de seu engajamento social ativo, independente do PERF. 

A comunidade possui uma associação de moradores que reivindica ativamente 

melhorias; um engajamento que pode ser chamado de vertebração social, pois diz 

respeito à existência de uma rede de relações sociais formais e informais que 

conformam a identidade coletiva e atuam como suporte espontâneo entre pessoas e 

coletivos, conferindo a estes um sentido de comunidade (Pol, Guardia, Valera, 

Wiesenfeld, & Uzzel, 2000).  

Esta realidade destoa da reação da população de Zumbi em relação ao parque 

eólico. Sua apatia diante da construção do PERF e mais ainda, atualmente, contrasta 

com a extrema proximidade geográfica que essa população tem com o empreendimento. 

A falta de vertebração social foi provavelmente um fator contribuinte para esse 

distanciamento psicológico. No entanto, esse relacionamento distante entre o PERF e a 

comunidade de Zumbi também é reflexo da falta de interesse do governo municipal em 

fazer parcerias com os administradores desta obra para melhorias da localidade de 

Zumbi ou até mesmo do município.  

Contudo, o PERF gera benefícios econômicos a população do assentamento, 

bem como gerou oportunidades de emprego, principalmente para a população de 

Zumbi, durante a construção. Estes benefícios são fatores que influenciam a aceitação 

da população das duas localidades mais envolvidas com este empreendimento. Nesta 

direção, Krohn e Damborg (1999) afirmam que pessoas que possuem benefícios 

financeiros de um parque eólico são mais positivas sobre a energia eólica do que 

pessoas que não tem interesse econômico em jogo. Resultado semelhante foi encontrado 

por Devine-Wright (2005a), que aponta como requisitos para um profundo engajamento 
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de uma comunidade a um empreendimento eólico: o uso local da energia gerada no 

empreendimento, o que não ocorre nas comunidades próximas ao PERF; e benefícios 

econômicos do empreendimento para a comunidade, seja na distribuição dos lucros 

gerados pela venda da energia ou pelo treinamento da população, abertura de 

oportunidades de emprego e participação como acionistas.  

6.6 Resistência / aceitação
Países com maior experiência na implementação deste tipo de empreendimento 

muitas vezes apresentam problemas de aceitação de parques eólicos, o que se confirma 

na pesquisa bibliográfica realizada para este estudo. O conceito NIMBY (not in my back 

yard) tem sido usado para descrever a tensão entre a aceitação do público em geral a 

respeito dos parques eólicos e a oposição da população local para o empreendimento – o 

que estrutura uma relação negativa entre o suporte geral e local para os parques eólicos. 

Spears et al (1987), em sua pesquisa sobre a qualidade da informação veiculada 

em jornais sobre energia nuclear e energia renovável, constataram que artigos derivados 

de jornais de áreas onde a população conviva com energias renováveis tendiam a ser um 

pouco mais negativos em relação a amostra não afetada. Entretanto, não relacionaram 

esta negatividade ao efeito NIMBY. Os autores concluem: “é como se um ar de 

ceticismo prevalecesse nas localidades afetadas que encobre ambas tecnologias” (p. 

1644). No caso de Zumbi, por não existir jornais locais em Rio do Fogo não foi possível 

coletar informações veiculadas localmente por este tipo de mídia impressa. Os jornais 

pesquisados no presente estudo foram os da capital, sendo que o conteúdo apresentado 

tinha cunho positivo ao Parque Eólico de Rio do Fogo, mas não foram encontradas 

reportagens de grande destaque sobre o assunto, como, por exemplo, manchetes.  

O conceito NIMBY é considerado por muitos autores como simplista, (Devine-

Wright, 2005a, 2005b; Ek, 2005; Wolsink, 2000, 2007), visto que grande parte dos 

estudos que confirma este conceito se detém a parâmetros puramente físicos, como 

pequena distância, tamanho da turbina e cor. Quando as pesquisas abrangem, além 

destes elementos acima mencionados, aspectos simbólicos, afetivos e socialmente 

construídos elas não confirmam este fenômeno, encontrando pouco ou nenhum indício 

de NIMBY (Devine-Wright, 2005a, 2005b; Ek, 2005; Loring, 2007; Wolsink, 1988, 

2000, 2007). Como resultado, estes estudos mais abrangentes encontram outras formas 

de resistência associados ao empreendimento ou até mesmo aceitação, e não rejeição.  
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Na pesquisa de Wolsink (2000), a crença NIMBY adicionou apenas 4% à 

variância do comportamento de resistência aos empreendimentos eólicos, além de 

outras três formas de resistência terem sido identificadas. Ao mesmo tempo, Ek (2005) 

não encontrou diferenças significativas entre a aceitação do público geral e das pessoas 

que viviam próximas a parques eólicos. Em Zumbi, nem efeito NIMBY, nem outro tipo 

de resistência foi encontrado.

Devine-Wright (2005b) afirma que poucas pesquisas se atem a usar design 

longitudinal para medir a percepção ao longo do tempo. Quando é realizada, geralmente 

nota-se que a percepção negativa decresce ao longo do tempo. O que implica no 

aumento da familiaridade dos indivíduos com os parques eólicos. Apesar de não ter 

acompanhado a construção do PERF na época, o presente estudo considerou a dimensão 

temporal, e constatou que durante a construção a comunidade de Zumbi aceitava 

positivamente o parque eólico e hoje é neutra a seu respeito. A positividade é decorrente 

da grande oferta de emprego e a neutralidade advém da falta de relação atual entre o 

parque eólico e a comunidade. É possível que a neutralidade prevaleça, ao invés da 

rejeição, pois: os locais foram avisados sobre a diminuição da oferta de emprego; eles 

consideram a obra um símbolo de progresso; o impacto cênico é avaliado por eles como 

positivo; além do grau de escolaridade dos moradores ser baixo e eles ainda poderem 

utilizar o terreno onde se localiza o parque.

Segundo Pol et al. (2006), quando a instalação implica na geração de novos 

empregos, o efeito NIMBY tende a se manifestar. Similarmente, para Devine-Wright 

(2005a), pessoas que são cooperadas de parques eólicos, ou seja, que participam dos 

lucros, são mais positivas a respeito da energia eólica do que pessoas que não possuem 

interesse econômico envolvido. Da mesma forma, o estudo citado de Pol et al. (2006) 

aponta ainda alguns outros tipos de reações da população quanto à construção de 

empreendimentos próxima a suas casas; um deles denomina-se YIMBY (yes in my back 

yard), que geralmente aparece quando há compensações econômicas para a população 

local. No caso de Zumbi, parece existir este fenômeno, em forma de compensação 

econômica em torno do emprego. Isso é confirmado pelas respostas obtidas nas 

entrevistas, quando lhes perguntava se eles aceitariam a construção de mais 

aerogeradores e eles se colocam positivos a esta questão por conta da oferta de 

empregos que seriam gerados.  

Da mesma forma que o caso do PERF, a oferta de emprego somente durante a 

construção devido a baixa qualificação dos trabalhadores é um fato que aparece em 
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outros empreendimentos brasileiros, como no caso do estudo de Melo (1989/90), sobre 

o impacto do Porto de Suape na cidade de Recife. 

Caro et al (2006) e Devine-Wright (2005b), apontam a importância de se levar 

em conta os aspectos psico-sociais na implementação de empreendimentos. Como 

afirmam Pol et al. (2006), a tendência para rejeição cresce quanto maior for a 

intervenção na dimensão simbólica do lugar construída pelos moradores. Segundo 

Loring (2007), o suporte no nível local é com freqüência seriamente reduzido quando os 

projetos são propostos. As comunidades vizinhas se opõem, na maioria das vezes por 

conta da intrusão visual, poluição sonora ou incômodos no ambiente. Desses fatores a 

empresa se preveniu ao permitir que a população circulasse na área não comprometendo 

a relação de uso, afetiva e simbólica que liga a população ao terreno em questão. A 

mesma prevenção ocorreu ao construir o parque em uma distância e local conveniente 

como apresentado pelos técnicos entrevistados.  

A empresa teve seu papel quanto à aceitação positiva do empreendimento. Ela 

cumpriu todas as exigências legais impostas pelos órgãos públicos competentes. 

Analisando o conteúdo das entrevistas, não há reclamações sobre a forma como a 

empresa se inseriu. Nem do assentamento, nem da prefeitura, muito menos de Zumbi. 

Segundo o prefeito e o deputado estadual entrevistados, o processo de implementação 

da empresa na comunidade foi realizado corretamente; houve sempre diálogo com os 

órgãos competentes e cumpriram-se todas as normas impostas para a execução do 

projeto. Igualmente, conforme foi declarado em entrevista por um dos administradores 

da empresa, se os moradores propuserem benfeitorias para a comunidade de Zumbi, elas 

seriam executadas, desde que estivessem ao seu alcance. Isso auxiliaria a romper a 

fronteira rígida construída entre a comunidade e o PERF. Sendo assim, um dos fatores 

que fazem com que a barreira entre a comunidade de Zumbi e o PERF persista é a falta 

de incentivo para que isso ocorra e por conta de uma legislação que coloca em segundo 

plano a perspectiva social dos projetos eólicos.

6.7 Formas de interação e participação das comunidades nos parques eólicos 
Não existiu outro tipo de relação entre os moradores de Zumbi e a empresa além 

da preocupação em não cercar a área que era utilizada pelos moradores (provavelmente 

com vistas à contribuir para a aceitação do empreendimento), e da reunião que serviu 
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apenas para comunicar o início da construção do empreendimento e tirar dúvidas. Em 

nenhum momento os moradores tiveram voz ativa para decidir sobre a implementação 

do projeto. Sobre este assunto, Devine-Wright (2005a) afirma existirem diferentes 

modelos de envolvimento da comunidade local em projetos de energia. O exemplo mais 

superficial é aquele em que a população local é informada de um empreendimento 

proposto; nesse nível não há envolvimento da população local no desenvolvimento do 

projeto a não ser como recebedores passivos de informação. Este é o caso dos 

moradores de Zumbi, que assistiram como meros espectadores à implementação do 

projeto sem qualquer participação além do trabalho durante a obra e tirando algumas 

dúvidas durante a reunião, de forma que continuam neste papel e até hoje: apenas 

testemunhando passivamente o que ocorre com a comunidade. Em contrapartida, no 

outro lado do espectro estão aqueles projetos que possuem alto grau de controle local. 

Conforme o autor, entre esses dois extremos há uma gama de posições que podem ser 

descritas com vários graus de parceria entre a população local, grupos de interesse, 

instituições de estatuto, tais como autoridades locais e incorporadores do setor privado. 

Para Pol e Moreno (2002), optar por informar ou não a população a respeito do 

empreendimento, assim como a forma e o período de fazê-lo pertence à esfera da 

política de gestão. Neste âmbito entra em jogo um problema de conflitos de valores e 

interesses entre os interesses e desejos locais e o que pode ser considerado um interesse 

geral de ordem superior.  

Em seu estudo, Loring (2007) utiliza 6 critérios para avaliar o nível de 

participação da comunidade no projeto: o primeiro analisa o quanto os participantes são 

representativos da visão da maioria das pessoas potencialmente afetadas; o segundo leva 

em consideração o quanto barreiras para o envolvimento da comunidade local no 

processo de planejamento são minimizadas; já o terceiro, se existe o impacto das 

decisões de membros da comunidade sobre projeto; o quarto critério verifica se os 

membros da comunidade têm uma parte nos lucros do projeto; o quinto, quando o 

projeto foi iniciado por um indivíduo local ou um grupo; e, finalmente, no sexto 

investiga-se o quanto a comunidade tem o envolvimento continuado no projeto depois 

da construção. Para a autora, existem formas de a comunidade continuar seu 

envolvimento com o projeto depois da construção. Poucos membros talvez tenham 

envolvimento na manutenção das turbinas, ou outros assuntos técnicos e/ou 

econômicos. Mas, um centro de visitação pode ser montado para atrair turistas e educar 

crianças em período escolar. Sendo assim, poderiam ser promovidas atividades de 
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capacitação para a comunidade, principalmente crianças, para participar no trabalho de 

turismo. Isto contribuiria para aproximação entre o PERF e Zumbi de uma forma 

positiva e também poderia vir a desenvolver noções, ou até mesmo, ações de cuidado 

ambiental. Igualmente, dessa forma, a permeabilidade não adquirida durante todas as 

fases de implementação do projeto poderia ocorrer. Conforme uma pesquisa 

mencionada por Devine-Wright (2005b), não há identificação de conseqüências 

negativas dos parques eólicos nas indústrias de turismo; além disso, 80% dos 

respondentes que não tinham um parque eólico próximo às suas casas mostraram 

interesse em visitar este tipo de empreendimento. 

A impermeabilidade do PERF no cotidiano dos moradores de Zumbi aliada à 

forma passiva com que a população foi incluída nesta nova realidade, conduziu a falta 

de entendimento sobre o projeto do parque eólico. Esta realidade conduz a confusões no 

entendimento a respeito do funcionamento do parque, e em alguns casos o surgimento 

de receios tecnicamente infundados a respeito do empreendimento. Para Pol e Moreno 

(2002), algumas vezes os supostos e temidos efeitos que a população possui podem não 

ter nada a ver com a realidade objetiva dos impactos que o projeto pode causar, que 

podem ser de natureza distinta à dos argumentados no rechaço social, podendo ser estes 

mais benévolos ou mais prejudiciais. Na mesma direção, Wolsink (1988) afirma que, na 

falta de disponibilidade de informações, fatores psicológicos influenciam nas respostas 

dos entrevistados. Os receios sobre o parque eólico, (por exemplo: não poder tomar 

banho nas lagoas por medo de choques elétricos), bem como algumas das explicações 

técnicas a respeito dessa construção, (por exemplo, que o parque eólico produz uma 

energia para os ricos), confirmam as suposições dos autores. Por conseguinte, estes 

receios e informações podem ser utilizados por pessoas que são contra estas 

construções, no intuito de colocar a população contra o projeto; assim como os efeitos 

positivos podem ser utilizados para sustentar a confiança e aceitação deste 

empreendimento (Devine-Wright, 2005a). Para este autor, percepções negativas de 

parques eólicos podem motivar não apenas avaliações negativas do impacto visual, mas 

também promover um sentimento de falta de controle sobre o desenvolvimento ou no 

processo de planejamento de uso do lugar e insatisfação com estes procedimentos. Mas, 

Loring (2007) afirma que a ausência de uma rede estável das pessoas que são contrárias 

ao empreendimento contribui de forma expressiva para a aceitação do projeto e o 

sucesso em receber a permissão de construção – no caso da realidade européia. 

Contudo, até o momento, estes receios não foram utilizados de forma negativa contra o 
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PERF, e podem não ter ocorrido por não haver opositores engajados contra este 

empreendimento. No entanto, os benefícios do parque eólico, como emprego para os 

locais durante a construção, ou deixá-los utilizar o terreno, foram aplicados com intuito 

de facilitar a aceitação da comunidade. No trabalho de Wolsink (1988), a implantação 

do projeto superou ou ao menos alcançou as expectativas. Esta realidade é um pouco 

diferente no caso do PERF, já que hoje os locais não possuem contato com o 

empreendimento.  

No caso de Zumbi, não houve praticamente nenhuma oposição ao 

empreendimento. Se houvesse sinais de rejeição, estes poderiam surgir devido à forma 

apática com que a comunidade participou do projeto, pois a falta de participação da 

população local nas decisões é uma das principais causas para a rejeição de 

empreendimentos apontada com unanimidade pelos autores pesquisados (Devine-

Wright 2005a, 2005b; Ek, 2005; Loring, 2007; Pol, 2006; Wolsink, 2000). Segundo 

Loring (2007), projetos com altos níveis de participação da comunidade no 

planejamento são mais prováveis de serem publicamente aceitos e bem sucedidos. Para 

Wolsink (2000), um forte apoio público não é suficiente para o desenvolvimento da 

capacidade de energia eólica, mas contribuirá favoravelmente para a política de 

construção. Tanto para este autor como para Devine-Wright (2005a), a promoção de 

uma abordagem mais cooperativa; por exemplo, ao convidar moradores locais a 

participar dos primeiros estágios de planejamento e implantação de projetos eólicos, são

instrumentos que reduzem problemas com a resistência local. Portanto, no caso 

brasileiro, deve-se ter muita atenção durante a inserção de um projeto em uma 

comunidade. Mesmo que esta localidade tenha recebido positivamente a 

implementação, outros parques eólicos podem vir a ser rejeitados pela população 

vizinha. Para Pol (2006), entre as medidas que devem ser tomadas a fim de diminuir a 

relutância de um empreendimento estão: aumentar o prestígio da administração pública; 

oferecer informações transparentes a respeito do problema e as soluções; assegurar as 

contínua manutenção do empreendimento; e conceder a participação da sociedade no 

acompanhamento da gestão.  

6.8 Complexidade de fatores presentes na interação dos parques eólicos com 

seus vizinhos 
Com a apresentação de todas essas informações, é possível perceber a 

complexidade presente na estruturação da relação entre as comunidades vizinhas e um 
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parque eólico. Por conta desta complexidade, Devine-Wright (2005b), afirma que o 

foco das pesquisas não deve estar somente nos atributos técnicos e físicos dos parques 

eólicos, mas também nos aspectos simbólicos, afetivos e socialmente construídos. 

Assim como Carro et al (2006), que apontam ser necessário, considerar “a dimensão 

social da energia eólica junto com os aspectos tecnológicos e econômicos, incorporando 

questões como o planejamento territorial, a transparência na comunicação, ou a 

participação das comunidades locais” (p. 3).  

Tanto para Wolsink (1988, 2000, 2007), como para Ek (2005) e Devine-Wright 

(2005b), a percepção pública sobre energia eólica é estruturada de uma forma complexa, 

por uma diversidade de fatores. Igualmente, para Devine-Wright (2005b) as pesquisas 

existentes sobre percepção pública dos parques eólicos, identificam que são muitos os 

aspectos distintos da energia eólica que formam a percepção pública e podem ser 

caracterizadas como “variáveis independentes”, influenciando como os PE são 

percebidos e aceitos. Estes aspectos incluem: físico, contextual, político, sócio-

econômico, social, local e pessoal e refletem a natureza complexa, multidimensional das 

forças que formam a percepção pública. Desta forma, é difícil identificar a relativa 

importância de cada um destes aspectos ou como cada um pode atuar 

interdependentemente sobre a percepção pública. Na mesma direção, Wolsink (1988) 

afirma que as atitudes acerca do parque eólico são influenciadas pelas seguintes crenças 

e avaliações (em ordem decrescente): avaliação do impacto visual na paisagem; a 

avaliação dos efeitos ambientais gerais; crenças sobre interferências com a natureza e 

paisagem; crenças sobre interferências gerais.

Sendo assim, tanto em um estudo de avaliação do ambiente para implantação de 

um parque eólico como em estudos acadêmicos sobre as implicações de um parque 

eólico para o ambiente vizinho, verifica-se a necessidade de uma equipe interdisciplinar 

para sua execução. O estudo sócio-ambiental do PERF exemplifica o descaso com os 

aspectos psico-sociais que permeiam a relação entre o ambiente em questão e a 

comunidade. Isto ocorre devido a uma legislação que coloca em segundo plano estes 

atributos. Mesmo assim, evidencia-se um impacto irrisório à comunidade vizinha a este 

empreendimento, se comparado a outros empreendimentos energéticos brasileiros, 

como no caso de uma hidrelétrica (Bermann, 2007; Tundizi, 2007; Vainer, 2007) e 

outros mais próximos à realidade psico-socio-ambiental e econômica de Rio do Fogo, 

apresentados neste estudo (Carvalho, 1997; Melo, 1989/1990, Souza, 2001). Porém, 

mesmo apresentando impacto negativo irrisório, percebe-se um descaso dos órgãos 
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competentes quanto a precauções em relação a implicações prejudiciais e, algumas 

vezes, inesperadas.  

Capítulo 7 – Considerações finais sobre uma oportunidade (ainda não 

completamente) perdida 

O objetivo proposto para este estudo foi analisar as implicações sócio-

ambientais da construção de um parque eólico para as comunidades que vivem 

próximas ao empreendimento, o qual foi atingido.  

No que diz respeito à escolha metodológica, a abordagem multimétodos se 

mostrou adequada e pertinente, atingindo o seu propósito. Permitiu, por exemplo, fazer 

com que fotografias tiradas por algumas crianças da comunidade auxiliassem como 

disparadoras para reflexões da comunidade adulta e também dos empreendedores. A 

surpresa de um dos representantes da empresa quanto ao motivo pelo qual as crianças 

tiraram as fotografias do parque é um bom exemplo da concretização do resultado 

esperado com o uso desta forma de pesquisa.  

A sugestão de Devine-Wright (2005b) para utilização de métodos qualitativos e 

metodologias alternativas – foi atendida nesta pesquisa, sob a forma da referida 

estratégia multimétodos, envolvendo fotografias e entrevistas semi-estruturadas, que 

permitiram considerar identidades sociais, redes de trabalho e sensações e emoções 

relativas ao parque eólico.

Até onde tenho conhecimento, esse estudo exploratório possui caráter pioneiro 

no país em três aspectos. Foi o primeiro a tratar da inter-relação de um parque eólico 

com as comunidades vizinhas, tendo escolhido como foco de atenção o primeiro parque 

eólico de grande porte instalado no país. Igualmente, não se tem conhecimento de 

nenhum outro estudo sobre a comunidade de Zumbi tratando dos aspectos aqui 

desenvolvidos. Além disso, este foi o primeiro trabalho que utilizou a ferramenta 

DIS/BCN (Pol & Moreno, 2002) como inspiração para o trabalho de campo. Porém, é 
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importante frisar que por seu caráter exploratório, este estudo apresenta limitações 

quanto à possibilidade de generalizar seus resultados para outras situações.

O fato de esta investigação se realizar em um contexto sócio-econômico e 

cultural diferente dos encontrados na literatura sobre o tema pode contribuir para a 

estruturação de uma base teórica unificadora sobre a relação de moradores com parques 

eólicos, como também sugerido por Devine-Wright (2005b). Pesquisas futuras 

poderiam ampliar o espectro para uma população com potencial de receber um parque 

eólico, comparando realidades ou abrangendo uma fatia maior da população, 

preferencialmente fazendo a análise do impacto sócio-ambiental antes da construção do 

empreendimento. Mais especificamente no caso do PERF, pode-se observar o quanto a 

comunidade absorveu as informações veiculadas pela empresa e o que pode ser 

modificado para que melhore o diálogo entre PERF e a comunidade de Zumbi. Além 

disso, sugere-se também um trabalho sócio-político mais aprofundado sobre o tema das 

políticas energéticas e instalação dos parques eólicos no país. Igualmente um estudo 

sobre a qualidade de informações na mídia, ao estilo do que foi realizado por Spears et 

al. (1987), além de pesquisas sobre a aceitação dos parques eólicos e da energia eólica, 

como afirmam Wüstenhagen, Wolsink, e Bürer (2007).  

Em nosso país, existe pouca divulgação da política energética para a população, 

assim como existiu uma falta de divulgação deste empreendimento, tanto por parte do 

governo estadual como federal. Chegou-se ao ponto de alguns dos entrevistados desta 

pesquisa, que trabalharam no PERF durante a construção, não terem o conhecimento de 

que o parque eólico estava em funcionamento – evidenciando a falta de diálogo entre o 

empreendimento e a comunidade vizinha, mas também a falta de preocupação dos 

órgãos públicos em difundir esta notícia.  

Pode-se afirmar que a população de Zumbi avalia como positivo o impacto 

visual desse empreendimento, com poucas pessoas contrárias a esta posição. Mas a 

maior positividade deste empreendimento parece se dever à grande oferta de emprego 

oferecida durante a construção, pois é uma localidade que possui um alto índice de 

desemprego. Mas, hoje, a relação entre esses dois vizinhos é praticamente nula. São 

dois mundos distintos vivendo um ao lado do outro. Moradores se relacionam com o 

terreno do parque eólico, mas não com o empreendimento em si, ainda que alguns 

moradores tenham receio em utilizar as lagoas e o próprio terreno com medo de 

choques elétricos. Entre as evidências encontradas da ausência de algum relacionamento 
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entre a população de Zumbi e o PERF, estão: não saberem o nome da empresa 

construtora; o empreendimento não fazer parte do cotidiano dos moradores; a 

comunidade afirmar que não possui contato com os trabalhadores, tampouco com a 

própria empresa; a forma como foi apresentado o parque eólico à comunidade, apenas 

com o intuito de avisá-los; e também não terem expressado crenças e percepções 

modificadas com a construção do PERF.  

Atualmente, os moradores de Zumbi consideram esse empreendimento como 

algo alheio às suas vidas – principalmente por não oferecer mais emprego – mas não o 

avaliam como negativo. A população de Zumbi aceitou sem reivindicações o PERF. O 

baixo nível de escolaridade, a falta de um engajamento social e a atuação de uma 

empresa de larga experiência na implantação de parques eólicos foram fatores que 

contribuíram para ausência de rechaço.

Sendo assim, percebe-se uma barreira rígida, uma impermeabilidade, entre o 

empreendimento e a população de Zumbi, o que não ocorre com a população do 

Assentamento Zumbi/Rio do Fogo. Por conta da forma institucional com que a empresa 

se relaciona com os seus vizinhos, existe uma relação mais próxima com o 

assentamento porque a empresa devia legalmente compensações ao INCRA. Desta 

forma, o empreendimento está inserido no cotidiano dos assentados, que têm maior 

conhecimento sobre a empresa, e se utilizam de termos técnicos para denominar os 

aerogeradores e o parque eólico.

Se, por um lado, os moradores de Zumbi se vêem relacionados ao PERF por um 

vínculo espacial de proximidade, por outro, os administradores do PERF fazem "vista 

grossa" para essa proximidade geográfica e se preocupam exclusivamente em atender à 

comunidade do assentamento, ligados que estão a ela por um vínculo institucional 

decorrente das obrigações contratuais com o INCRA.  

A relação da empresa com o governo estadual, municipal e com o próprio 

INCRA é avaliada por representantes destes órgãos como positiva. Os governos 

estadual e municipal acompanharam o processo de elaboração e aprovação do projeto, 

tendo havido audiências públicas na câmara de vereadores e apresentação do projeto ao 

município antes da implantação Os empreendedores sempre estiveram à disposição para 

tirar dúvidas; além disso, não houve negligência em qualquer requisito legal relacionado 

à instalação.  

Segundo a prefeitura e os próprios empreendedores, a empresa é receptiva a 

discussões sobre projetos sociais que possam vir a contribuir para a população vizinha 
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ao parque. Portanto, grande parte da responsabilidade pela falta de relação entre a 

empresa e a comunidade de Zumbi se deve ao poder público.  

Uma ação que poderia ligar a população de Zumbi ao parque eólico seria a 

implementação de cursos profissionalizantes ligados à construção e manutenção de 

parques eólicos, que foi uma reivindicação dos moradores nas entrevistas. O PERF 

poderia servir como incentivo à implantação de um curso técnico profissionalizante de 

energia eólica, haja vista que o Rio Grande do Norte é um dos estados com melhor 

localização para instalação de projetos eólicos. No entanto, surpreendentemente, não há 

cursos com este perfil, obrigando a importação de funcionários de outros estados para 

trabalharem tanto durante a obra, como depois de sua conclusão.

Por meio deste trabalho foi possível perceber a importância da psicologia, em 

especial da psicologia ambiental, para os estudos sobre o tema das energias renováveis. 

A psicologia ambiental pode contribuir para o avanço deste tema, com o 

desenvolvimento de estudos e teorias unificadoras que possam ser utilizadas em 

pesquisas sobre aceitação, uso e incentivo das energias renováveis, uma vez que está 

interessada em “desenvolver estratégias e ferramentas de aplicação e intervenção que 

venham a contribuir para a mudança substancial na maneira de nos relacionarmos com o 

planeta e com a vida existente” (Pinheiro, 1997, p. 13). Ela está em um patamar mais 

abrangente quanto ao estudo das energias, se comparado ao de décadas anteriores – 

quando se preocupava basicamente com a economia energética. Nesta nova fase dos 

estudos energéticos, é possível observar, tanto na revisão bibliográfica realizada, como 

nos próprios resultados desta pesquisa, que os trabalhos apresentam-se pautados por 

uma perspectiva holística e interdisciplinar, característica de uma preocupação com a 

sustentabilidade, e diferente das primeiras pesquisas sobre o tema (apresentadas no 

capítulo 2).

Além disso, estudos sobre implicações de parques eólicos, divulga o papel da 

psicologia ambiental no desenvolvimento deste tema, mostrando a importância de sua 

presença em uma equipe interdisciplinar dentro das ciências preocupadas com o meio 

ambiente. Nessa direção, Carro et al. (2006) afirmam:  

No mundo acadêmico é necessário avançar na formulação de modelos e 
metodologias que ajudem a integrar a dimensão social de uma autêntica gestão 
ambiental, que não somente esteja em condições de impulsionar o 
desenvolvimento de fontes limpas de produção de energia, mas que também 
favoreça a sua aceitação social. (...) É um processo necessariamente bidirecional 
em que as considerações técnicas ou tecnológicas “dialoguem” através de 
processos de comunicação e participação com as derivadas de um planejamento 
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psico-social aspectos perceptivos e simbólicos, formas de vida, questões sobre 
equidade... ( p. 3) 

Além de colaborar para o avanço dos estudos sobre energias renováveis, a 

investigação psico-social do tema inspirada na noção de sustentabilidade contribui para 

o avanço científico da própria psicologia, trazendo-lhe formidáveis desafios de ordem 

tanto teórica, como prática. É preciso que na gestão sustentável dos recursos energéticos 

se imponha a integração da dimensão social, para que se desenvolvam não apenas as 

fontes limpas de produção de energia, mas também sua apropriação pela população, sua 

aceitação social.  

O país está carente de uma legislação que considere mais seriamente o elemento 

psico-social presente na implantação de parques eólicos, que deveria também ser levado 

em consideração na política energética brasileira em geral. Ao incluir este patamar, a 

população seria mais informada e, consequentemente, mais ativa na participação do 

debate energético brasileiro a respeito do funcionamento e escolhas energéticas, 

deixando de ser tão alheia a estes assuntos, como atualmente. 

Os poucos estudos sobre o impacto de parques eólicos em nosso meio no Brasil 

contemplam basicamente as dimensões técnica e econômica; quando muito, a 

ambiental-ecológica. Falta o desenvolvimento da perspectiva social, sendo alentador 

perceber que ela começa a ser considerada (Araújo & Freitas, 2008). A perspectiva 

sócio-ambiental é importante para uma inserção positiva de parques eólicos no país, 

evitando que ela se transforme em uma oportunidade perdida, tanto política e 

economicamente, quanto ambiental e socialmente.  

A psicologia ambiental pode auxiliar no trabalho de inserção sustentável dos 

empreendimentos de energia renovável nas comunidades. Um parque eólico é um 

empreendimento “diferente”; sua presença impacta menos o ambiente onde é construído 

se comparado a outros empreendimentos energéticos e, além disso, produz energia 

limpa. A energia eólica tem seu desenvolvimento incentivado pela preocupação com o 

ambiente global, mas é implantado no quintal de uma localidade; é necessário que os 

benefícios globais da implantação da energia renovável sejam entendidos e se 

transformem em palpáveis no cotidiano da comunidade, buscando, desta forma, um 

sentido global para ações locais. Para tanto é necessário decodificar a energia eólica e 

sua importância como energia limpa para a comunidade que recebe um parque eólico. 

Principalmente neste país, no qual é marcante a discrepância sócio-econômica entre 

essa tecnologia energética de ponta e as pessoas que passam a conviver diariamente 
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com ela. Esse processo de entendimento pelas comunidades pode vir a incentivar o 

cuidado com o ambiente local. Sendo assim, estas tecnologias, que já possuem a 

notoriedade de contribuir para o ambiente global, passariam também a auxiliar no 

cuidado do ambiente local e aproximariam as comunidades da questão energética.
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Apêndice B 
Painéis utilizados na terceira fase do estudo 

Fotografias antigas 

Construção do Parque 
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Parque fazendo parte da paisagem 

Parque Eólico / Aerogeradores 
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Apêndice C 
Fotografias das crianças utilizadas na terceira fase do estudo em forma de painéis 

Construções inacabas 

Prédio do “Rildo” 
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Parque Eólico de Rio do Fogo
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Estrada de acesso a Zumbi
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Lixo nas Ruas 
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Postes sem iluminação
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Anexo A 

Cartazes que eram expostos nas comunidades 

(Fonte: Enerbrasil)



179

Anexo B 

Convite para reunião com as autoridades locais 

(Fonte: Enerbrasil) 
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Anexo C 

Folder entregue aos participantes das reuniões de apresentação do projeto 
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(Fonte: Enerbrasil) 


