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RESUMO 

 

PARA ONDE SOPRAM OS VENTOS? 

IMPACTOS E VULNERABILIDADES SOCIOAMBIENTAIS DO PARQUE EÓLICO NA COMUNIDADE 

DE QUEIMADAS 

 

A presente dissertação possui como objetivo analisar os impactos e vulnerabilidades socioambientais e 

econômicos gerados pela implementação dos parques eólicos. De modo específico, analisa-se a região do estado 

do Rio Grande do Norte, por ser um dos estados brasileiros de maior potencial de produção de energia eólica, e o 

caso concreto do Parque Eólico Morro dos Ventos IV, instalado na Comunidade de Queimadas, localizada no 

município de João Câmara. Mais que identificar os aspectos ambientais, nossa pretensão é também fomentar a 

reflexão crítica sobre os aspectos políticos, econômicos e sociais que influenciam no uso e na produção desta 

modalidade energética. Quanto à metodologia, este trabalho utilizou-se da revisão bibliográfica, especialmente 

àquelas relacionadas aos estudos de Ciência, Tecnologia e Sociedade, (Winner, Bazzo, etc), bem como de 

autores, cujos estudos tratam de temas sobre a energia eólica (tais como: Hofstaetter, Queroz, Ferraz, May et al, 

Richetti, Araújo, Taylor, Moura, Budke, entre outros). Por se tratar de um estudo de caso, também foram 

utilizadas entrevistas semiestruturadas com os atores sociais que estão diretamente relacionados ao parque eólico 

da Comunidade de Queimadas (tais como moradores locais e representantes do órgão ambiental, como o 

Instituto de Desenvolvimento e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA). Nosso estudo de caso 

permitiu constatar, dentre outros fatores: um processo de licenciamento com falhas normativas graves em sua 

tramitação; a ausência e o desinteresse da administração da empresa, responsável pelo parque eólico, pelo local; 

a inexpressiva geração de renda para a comunidade de Queimadas e a total falta de interação da comunidade com 

a nova tecnologia que na área fora implantada (o parque eólico). Conclui-se, portanto, que o simples fato de que 

a energia eólica seja considerada limpa e renovável e que, por conseguinte, os parques eólicos obedecem a 

padrões de políticas cientificas e tecnológicas consideradas a priori sustentáveis, isso, por si só, não é garantia de 

redução dos impactos negativos e da vulnerabilidade socioambiental que afetam os grupos sociais onde esta 

tecnologia é instalada. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Energia eólica, tecnologia, sociedade, impactos socioambientais, parques eólicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

WHERE DOES THE WINDS BLOW? 

SOCIO-ENVIRONMENTAL IMPACTS AND VULNERABILITIES OF THE WIND FARM IN THE 

QUEIMADAS COMMUNITY 

 

The present dissertation aims to analyze the socio-environmental impacts and vulnerabilities generated by the 

implementation of wind farms. Specifically, the region of Rio Grande do Norte is analyzed, as it is one of the 

Brazilian states with the greatest potential for wind energy production, and the specific case of the Morro dos 

Ventos IV wind farm, located in the Queimadas city of João Câmara. Rather than analyzing environmental 

aspects, our intention is also to foster critical reflection on the political, economic and social aspects that led to 

the use of this energy as well as those directly involving the production of this energy modality. As for the 

methodology, this work was used in the literature review, especially those related to the studies of Science, 

Technology and Society, (Winner, Bazzo, etc.), as well as authors whose studies deal with wind energy issues 

(such as: Hofstaetter, Queroz, Ferraz, May et al, Richetti, Araújo, Taylor, Moura, Budke, among others). As it 

was a case study, we also used semi-structured interviews with social actors that are directly related to the 

Queimadas Community wind farm (such as local residents and environmental agency, such as Instituto de 

Desenvolvimento e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA). Our case study allowed us to verify, 

among other factors: a licensing process with serious regulatory failures in its process; the absence and the lack 

of interest of the management of the company, responsible for the wind farm, by the site; the inexpressive 

income generation for the community of Queimadas and the total lack of community interaction with the new 

technology that was implemented in the area (the wind farm). As a conclusion, the simple fact that wind energy 

is considered clean and renewable and that therefore installed wind power facilities comply with the standards of 

scientific and technological policies considered a priori sustainable, this in itself is not guaranteeing the 

reduction of negative impacts and the socio-environmental vulnerability that affect the social groups where this 

technology is installed, thus, it does not guarantee the social sustainability of the surrounding areas. 

  

 

 

KEYWORDS: Wind Energy, technology, society, social and environmental impacts, wind farms. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

1.1 A justificativa do tema 

 

A demanda por grandes fontes energéticas tornou-se mais evidente e premente a partir 

dos séculos XVIII e XIX, com a revolução industrial e a produção em larga escala. Em seu 

primeiro momento, as principais matrizes de energia foram derivadas de combustíveis fósseis, 

e, devido a este fator, ocorreu uma acelerada degradação do meio ambiente como também um 

colapso de recursos naturais, por estes não serem renováveis. Como consequência, a 

comunidade científica e civil passou a detectar e a comprovar, gradativamente, mudanças 

climáticas em vários pontos do planeta, como o degelo das calotas polares.  

Esse processo de crescimento teve destaque quando os impactos causados aos próprios 

recursos naturais se tornaram mais evidentes, como é o caso da matriz energética sustentada 

no uso de combustíveis fósseis, e a comprovada necessidade de mudança para um 

desenvolvimento econômico que levasse em conta a preservação ambiental e a 

sustentabilidade da vida no planeta, tornando-se uma problemática ética, socioambiental e, 

inclusive, jurídica, tal como sinaliza Veiga (2005). Neste panorama, surge o relevante debate 

quanto ao desenvolvimento sustentável, que é o conjunto de preocupações quanto às relações 

entre o homem e a natureza, assim como do homem com seus semelhantes (DIEGUES, 2001, 

p. 8). 

Atrelada às mudanças climáticas, há ainda outros fatores importantes que passaram a 

ser considerados neste cenário, como: a densidade demográfica e as modificações no modelo 

civilizatório. O homem passou a relacionar-se com a natureza e com a tecnologia de um modo 

diferente de antes da revolução industrial. E, com um crescimento de 0,33% de novos 

habitantes ao ano (FRANCISCO, 2011, p.1), a população mundial tornou-se mais conectada e 

dependente da tecnologia. De maneira que, os reais interesses de lucro foram ocultados por 

meio do discurso de que esta nova sociedade tecnológica necessitava ainda mais de energia, 

como também ao afirmar que mais produção energética de fontes alternativas às fósseis foram 

essencialmente por causa da nova consciência ambiental adquirida. Nesse contexto, confirma-

se a importância da energia para o mundo atual. E, do ponto de vista dos estudos das relações 

entre a ciência, a tecnologia e a sociedade (CTS), Angotti (1991, p. 115) afirma que a energia 

é a “grandeza que pode e deve, mais do que qualquer outra, balizar as tendências de ensino 

que priorizam hoje as relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade”.  
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Assim, configurado este panorama de produção em larga escala, densidade 

demográfica, mudanças climáticas e diante a um processo de degradação do meio ambiente e 

expansão dos estudos de CTS, surge e se dissemina rapidamente o conceito de 

sustentabilidade que é, ao mesmo tempo, simples e problemático, pois, parte da ideia 

preliminar de que um sistema sustentável é aquele que sobrevive ou persiste (CONSTANZA 

E PATTEN, 1996, p. 193). Entretanto, a ideia do que é sustentável torna-se muito mais 

complexa do que puramente uma questão de sobrevivência. Logo, o conceito pode adquirir 

tendências incompletas, quando justificadas estritamente desde a perspectiva ambiental ou 

única e simplesmente desde a manutenção da vida humana. Pois, não podemos ignorar outros 

processos que são inerentes a essa dinâmica como, a reprodução das desigualdades 

socioculturais e injustiças decorrentes do capitalismo globalizado e do seu metabolismo 

natural (ALTVATER, 1993; MARTINEZ-ALIER, 2007). 

Diante deste panorama, nos deparamos com uma sociedade que passa a buscar 

alternativas tecnológicas que sejam ambientalmente sustentáveis para a manutenção do seu 

atual modelo civilizatório, de modo a ver sempre na ciência, ou mesmo na própria tecnologia, 

a única solução para remediar os problemas ambientais causados. Para tanto, surgem neste 

momento da história, as fontes renováveis de energia, posto que não liberam, em seu processo 

de consumo ou geração, resíduos ou gases que agravem o aquecimento global e/ou aumente a 

escassez de recursos naturais existentes, advindo ainda de uma fonte contínua e renovável, tal 

como nos ensina Cunha (2006, p. 51).  

Para atender a esta nova demanda energética com novos critérios ambientais, surge 

como alternativa a energia eólica. Hoje, esta modalidade energética é um modelo de matriz 

em franca atividade e expansão, tendo em vista que proporciona impactos em menor escola 

durante sua implantação e operação como também viabiliza sua grande capacidade de geração 

energética. De acordo com GREENPEACE et al (1999), este tipo de geração de energia 

possui capacidade de complementar 10% da geração de energia elétrica mundial, de modo a 

substituir grande parte das fontes não renováveis como o petróleo e o carvão mineral. 

Considerando o Brasil neste contexto, um país com uma grande diversidade cultural, 

social, econômica e ambiental, a escolha da temática desta pesquisa, portanto, existe em 

função da atual expansão que passa o setor eólico por nosso território, e, mais 

especificamente, o Nordeste brasileiro. Com ênfase na relação do homem entre si e com o 

meio ambiente, esta pesquisa buscou evidenciar o processo de licenciamento que pautou a 

implementação do parque eólico que foi objetivo de nosso estudo, o qual será descrito 

detalhadamente a seguir, bem como evidenciar a problemática da vulnerabilidade 



14 

 

socioambiental causada pela implementação desta tecnologia nas comunidades que são 

diretamente afetadas por estes empreendimentos, e como essas (as comunidades) se 

relacionam com esta nova tecnologia que se expande de forma exponencial. 

Ainda se tratando do nosso país, já na década de 1970, mesmo que os debates sobre 

questões ambientais não possuíssem grande destaque, já éramos referência mundial na 

produção de energia com fontes renováveis a partir das hidroelétricas, passando a se destacar 

também pela produção de biocombustíveis (HOFSTAETTER, 2016, p. 19). Mesmo que a 

ampla utilização da energia eólica no Brasil tenha ocorrido a partir da criação do Programa de 

Incentivo de Fontes Alternativas de Energia Elétrica - PROINFA (ANEEL, 2006, p. 20), no 

início dos anos 2000, nossa diversificação de matriz energética foi “impulsionada muito mais 

pela crise do apagão em 2001, do que pela consciência ambiental energética” como afirma 

Hofstaetter (2016, p. 19). 

Com uma grande área costeira e ventos constantes durante o ano todo, o território 

brasileiro passou a ganhar a atenção internacional quanto à exploração da energia eólica. De 

tal modo que, a região Nordeste concentra cerca de 70% do potencial nacional (ANEEL, 

2006, p. 20). E entre os estados do Nordeste do Brasil com potencial para produção de energia 

eólica, encontra-se o Estado do Rio Grande do Norte (RN) que representa um dos locais mais 

privilegiados para a produção da energia eólica em território brasileiro, com a maior matriz 

eólica do país (ANEEL, 2006, p. 35).  

Em meio a um estado que possui poucas alternativas econômicas, o RN passa a 

investir na instalação e constante expansão do setor eólico na região, que nas palavras de 

Hofstaetter (2016, p. 20): 

Constitui-se uma nova dinâmica produtiva, econômica e de ocupação 

dos territórios localizados tanto nas regiões litorâneas como no 

interior do Estado, mas também de transformação e impactos 

socioambientais nos territórios onde estão sendo implantadas usinas 

eólicas, conhecidas como “Parques Eólicos”. 

 Outro importante fator a destacar quanto à chegada e fixação das eólicas no RN é que, 

por meio da exploração por diferentes empresas, concretiza-se o desenvolvimento de uma 

economia que movimenta valores milionários, caracterizando-se como uma das prioridades 

político-energéticas para a região, tal como observa Queiroz. Além disso, este mesmo autor 

(2016, p. 11), destaca que:  

Embora a ideia de criar um ambiente de priorizar as energias 

renováveis tenha como pano de fundo a sustentabilidade ambiental, a 

questão se trata de efetivar os interesses do poder político, calcando-se 
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na manutenção de estratégias para a continuidade do crescimento 

econômico. 

 

 Logo, a instalação desses empreendimentos de produção energética estabelece novas 

formas de relações políticas e sociais, como também de ocupação do território1, de maneira a 

impor processos de interação completamente novos, como também aumentando as 

potencialidades de geração de conflitos e tensão entre os diversos atores sociais envolvidos 

nesta nova dinâmica de geração de energia (HOFSTAETTER, 2016, p. 20). De um modo 

mais específico, em meio a este novo cenário, encontra-se o município de João Câmara, 

localizado há cerca de 80km da capital potiguar, com uma população de quase 35 mil 

habitantes (IBGE, 2010), que possui grande potencial eólico, com mais de 10 usinas eólicas 

instaladas em seu território, a maioria em distritos, onde encontra-se várias comunidades 

locais. A exemplo, cita-se o parque eólico UEE Morro dos Ventos, localizado no distrito de 

Queimadas (GLOBO, 2015, p. 1), o qual será objeto de estudo de caso desta pesquisa.   

Se levarmos em conta os dados preliminarmente apontados aqui e a considerar que a 

energia eólica é a fonte energética que mais cresce no mundo, a uma taxa de crescimento de 

26% ao ano (ANEEL, 2006, p. 8), a realização de pesquisas científicas nesta área que, 

sobretudo, averiguem as condições sociais e os impactos socioambientais que estão sendo 

proporcionadas em decorrência da implementação desta nova política científica e tecnológica 

de energia e do suposto desenvolvimento sustentável que ela promove, é profundamente 

necessária e relevante. 

Nisso se justifica, portanto, esta pesquisa de mestrado tem como propósito perguntar 

pela problemática das direções que sopram os ventos. Não somente em seu sentido geográfico 

e físico (meteorológico), enquanto produção de energia eólica, mas também (e sobretudo) em 

seu sentido político e social, enquanto produção de relações sociais e de poder, tal como 

veremos a seguir na apresentação do problema e no decorrer dos resultados apresentado neste 

estudo. 

 

1.2 A problemática da pesquisa e suas hipóteses  

 

Por mais que a energia eólica seja considerada uma modalidade de energia sustentável 

e classificada como “energia limpa”, não resta dúvida de que a instalação dos parques eólicos 

                                                           
1 Cabe ressaltar que aqui utilizamos o conceito de território dentro de uma tradição científica geográfica, 

relacionado, inexoravelmente, com a materialização de redes de poder, que possibilitam a dominação destas 

áreas, além de materializar alterações e/ou modificações sociais. (SANTOS; SILVEIRA, 2012) 
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e o uso deste tipo de energia geram impactos nas comunidades e regiões onde são instalados. 

Deste modo, podemos nos questionar: Ainda que os parques ecológicos sejam considerados 

aparatos tecnológicos, não são também dotados de política e de intencionalidades? Quais 

impactos são gerados por esta modalidade energética? E, se possível, como mitiga-los?  

Segundo um dos grandes especialistas nos estudos sociais da tecnologia, Langdon 

Winner, “os artefatos tecnológicos têm política” (1986, p. 1), e ainda que considerando a 

tecnologia adotada para esta matriz energética como “coisa técnica”, não podemos observá-la 

apenas pela sua contribuição à eficiência e à produtividade, ou ainda pelas suas consequências 

ambientais, sejam negativas ou positivas, mas também pelo modo que a escolha desta matriz 

energética (ou desta tecnologia) pode incorporar formas específicas de relações de poder e de 

autoridade. Diante disso, podemos inferir que os parques eólicos, enquanto “coisa técnica”, 

possuem em si mais do que aspectos objetivos e técnicos, como os materiais que os 

constituem. Ou seja, eles estão também revestidos também de intencionalidades, que são 

determinados e determinam as relações econômicas, sociais, políticas e culturais.  

Portanto, neste estudo conjecturamos que por mais que a energia eólica seja 

considerada “energia limpa”, isto, por si só, não garante que este modelo de produção 

energética seja ecologicamente sustentável, ou que não produza impactos e vulnerabilidades 

socioambientais nas comunidades do entorno onde estão instaladas. Por isso, alguns impactos 

em decorrência da implementação desta tecnologia já estão sendo amplamente identificados, 

como é o caso dos ruídos gerados pelas turbinas (ARAÚJO, 2000, p. 67) e as interferências 

eletromagnéticas (TAYLOR, 1996, p. 272). Mas, há ainda uma escassez de estudos e 

pesquisas que analisem, com mais profundidade e especificidade, os impactos que esta 

tecnologia causa à população do entorno a estes empreendimentos, e que, sobretudo, leve em 

consideração o posicionamento de todos os atores sociais envolvidos, tais como: as empresas, 

os órgãos governamentais e a população que convive diariamente com esta tecnologia. Daí 

propormos um estudo de caso que leva em conta esta temática, considerando a comunidade de 

Queimadas, localizada no município de João Câmara/RN, onde foi instalado o parque eólico 

UEE Morro dos Ventos, para averiguar as hipóteses e objetivos desta pesquisa. 

Por fim, é necessário salientar que há outras pesquisas que de forma direta ou indireta 

corroboraram para as conclusões aqui obtidas. De modo que os resultados vistos em outras 

áreas e outras metodologias foram extremamente importantes para o aprofundamento do 

estudo específico aqui realizado, permitindo o cruzamento de informações e novas reflexões 

quanto a um mesmo fenômeno que está ocorrendo em diferentes grupos sociais e 

comunidades afetadas, como é o caso dos estudos de Hofstaetter (2016), Queiroz (2016), 
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Ferraz (2015), Costa (2006), Costa (2009), Domingues (2006), Medeiros (2009), Moura et al 

(2013), Taylor (1996), Appio (2001), Silva (2006), Terciote (2006) e Porto et al (2013), entre 

outros. Além disso, a região escolhida como foco deste estudo de caso foi determinada pelo 

grande potencial de produção energética que possui, de modo que sua microrregião, a de 

Mato Grande, é uma das maiores produtoras do estado do RN, com 420 aerogeradores em 

funcionamento (TERRA AMBIENTAL, 2016, p. 1), e a comunidade de Queimadas teve 

grande relevância para este estudo devido a sua área ser contornada por 6 diferentes parques 

eólicos.  Assim, devido a este quantitativo e também à proximidade com as usinas eólicas, os 

impactos causados pela interação destas pessoas com estes empreendimentos torna-se mais 

acentuado, fazendo-se necessário uma observação científica mais detalhada do fenômeno.  

 

1.3. Os objetivos da pesquisa 

 

Sendo assim, a presente dissertação tem como objetivo geral analisar a 

implementação dos parques eólicos e seus impactos e vulnerabilidades socioambientais, 

considerando o caso específico do Parque Eólico Morro dos Ventos, localizado na 

comunidade de Queimadas, pertencente ao Município de João Câmara e ao estado do Rio 

Grande do Norte. 

Em continuidade, os objetivos específicos e suas respectivas metas são:  

(1) Identificar e contextualizar a expansão histórica do uso da energia eólica e seu 

modelo de tecnologia, destacando a situação privilegiada e o potencial desta matriz energética 

no Brasil, no Nordeste brasileiro, e em especial no Estado do Rio Grande do Norte. 

(2) Analisar o processo de instalação do parque eólico na comunidade de Queimadas 

do Município de João Câmara e evidenciar os impactos socioambientais decorrentes da 

implantação desta tecnologia na comunidade de Queimadas, considerando as diretrizes de 

gestão ambiental e do desenvolvimento sustentável, tais diretrizes serão detalhadamente 

analisadas na parte final desta dissertação com base na legislação pertinente.  

 

1.4. A estrutura do trabalho e os resultados esperados  

 

Tendo em vista tais objetivos, o presente trabalho, em primeiro lugar, relata o 

desenvolvimento do uso de energia no mundo e no Brasil com enfoque na energia eólica, 

demonstrando como este novo paradigma de produção energética se relaciona com a 

sociedade moderna. Em outras palavras, espera-se como resultado interpretar o cenário 
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histórico, desde os aportes bibliográficos e dos estudos de CTS, quanto ao desenvolvimento 

da energia eólica e seus impactos socioambientais, evidenciando os locais e os 

acontecimentos que proporcionaram o surgimento deste tipo de energia e como permitiram 

dimensionar o seu potencial quanto a facilidade de exploração e sua capacidade de geração. A 

pretensão aqui é fomentar a reflexão crítica sobre os aspectos políticos, econômicos e sociais 

que levaram ao uso desta energia, além dos aspectos ambientais.  

Para tanto, inicialmente e de modo introdutório, este trabalho discorre sobre a 

produção da energia no mundo e o surgimento da energia eólica para, em seguida, descrever a 

sua implementação no Brasil. Considerando o cenário brasileiro, este trabalho também 

pretende, como resultado, demonstrar por que o Estado do Rio Grande do Norte se caracteriza 

como um local propício para a produção da energia eólica e como vem se destacando na 

atualidade como produtor da energia eólica em território brasileiro. Em seguida, e de maneira 

mais específica, a pesquisa analisa o processo de implantação do parque eólico Morro dos 

Ventos na comunidade de Queimadas, no município de João Câmara/RN, quanto ao histórico 

da área e às modificações na dinâmica local. Esta análise perpassa desde os seus aspectos 

legais (com base no processo de licenciamento do empreendimento), passando pela atuação 

do órgão ambiental (Idema, responsável pela sua autorização legal), até chegar na perspectiva 

da comunidade, a partir do olhar de seus moradores. 

Como aspecto conclusivo e desde um ponto de vista de seus resultados, vale salientar 

que estamos aqui analisando a adoção desta tecnologia (ou seja, produção de energia eólica) 

como matriz energética, e que esta como “coisa técnica” têm qualidades políticas. Logo, 

espera-se a obtenção de dados relevantes quanto ao processo de licenciamento do parque 

eólico que também será nosso objeto de estudo; a presença da empresa no local; a geração de 

lucro e a interação da usina eólica com a comunidade de entorno. Ou seja, estima-se apontar 

os impactos ambientais2 que o uso desta tecnologia gera na área de sua instalação e aos 

indivíduos que, direta ou indiretamente, são afetados por ela, possibilitando a construção de 

mecanismo mitigadores ou até mesmo corretivos, quanto aos seus impactos negativos. 

 

                                                           
2 Adotamos aqui a definição aplicada pela Resolução CONAMA (nº 01 de 23 de janeiro de 1986), a qual 

considera que “impacto ambiental” é qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 

ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou 

indiretamente, afetam: a saúde, a segurança e o bem-estar da população; atividades sociais e econômicas; a biota; 

as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; e a qualidade dos recursos ambientais. 
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2. METODOLOGIA GERAL 

  

A presente dissertação é de caráter qualitativo, posto que seu objetivo é produzir 

informações aprofundadas (DESLAURIERS, 1991, p. 15), de modo a destacar os aspectos 

sistémicos, individuais e dinâmicos daqueles que estão vivenciando o fenômeno (POLIT, 

BECKER E HUNGLER, 2004, p. 35), que, no caso em questão, trata-se da implantação do 

parque eólico na comunidade de Queimadas. E, para tanto, com o intuito de validar as 

informações sobre qualquer matéria na elaboração de materiais escritos, é essencial o uso de 

métodos, técnicas de coleta e análises de informações/dados relacionados ao tema central da 

pesquisa (GIL, 2010). Por outro lado, tendo em vista que esta pesquisa não somente envolve o 

levantamento bibliográfico, mas também a análise de dados que auxiliam na compreensão do 

fenômeno, estes foram coletados através de entrevistas semiestruturadas com os atores sociais 

que estão diretamente relacionados ao parque eólico, posto que são impactados diretamente 

com a implantação destes empreendimentos, caracterizando-se assim, como um estudo de 

caso (GIL, 2010, p. 41).  

Desta forma, tendo em vista que este projeto está disposto em duas etapas (capítulos), 

cada uma delas conta com diferentes estratégias metodológicas e de ação, que serão expostas 

a seguir:  

a) Na primeira etapa (Capítulo I), foi realizada uma abordagem por meio de revisão 

bibliográfica. O material para leitura e análise foi selecionado a partir de pesquisa realizadas 

na internet, por meio de banco de dados de empresas e órgãos que tratam da energia eólica, 

especialmente órgãos governamentais, que dispõem de dados levantados nesta área, além do 

banco de artigos disponíveis nas diferentes plataformas online, como Google Acadêmico e 

Web Of Science. Como complemento, também utilizamos livros, dissertações, teses e 

documentos que tratam do assunto e de análises referente aos impactos causados pelo uso da 

energia eólica. 

 Ainda sobre o tratamento dos materiais utilizados, realiza-se a análise das informações 

com base na bibliografia dos estudos de Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), de modo a 

ser nossa principal referência quando tratamos da reflexão crítica dos impactos causados por 

determinada tecnologia para a sociedade, no nosso caso, a tecnologia utilizada para a geração 

de energia por meio da força dos ventos. Esta análise crítica é possível graças às leituras com 

base em autores como Winner (1986) e Latour (2012), que já vêm desenvolvendo estudos 

sobre as relações entre a ciência, a tecnologia e a sociedade, considerando os impactos que as 

variadas tecnologias causam à sociedade. 
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 Desta maneira, apesar de ainda serem escassos os materiais que realizam análises 

críticas quanto a uso da energia eólica com base nos estudos de CTS, após a catalogação de 

todo o material obtido e de selecionar aqueles que possuíam maior relevância para a presente 

reflexão, realizamos a disposição das informações da história da energia canalizada da força 

dos ventos. Assim, foi possível expor onde e quando surgiu e como ocorreu seu processo de 

avanço no mundo enquanto tecnologia e demonstrar, a partir das análises das relações entre 

CTS, que a energia eólica não pode ser vista somente desde uma perspectiva instrumental e 

artefatual de tecnologia. Ou seja, a opção pela energia eólica não é somente um critério 

objetivo e técnico de produção e consumo ou um critério utilitário de economia energética. 

Mais que isso, ela é também uma escolha política, com implicações não somente ambientais, 

mas também sociais e culturais, tendo em vista que este aparato tecnológico não está 

dissociado da sociedade, carregando consigo aspectos subjetivos pela sua escolha, modo de 

implantação e interação com as áreas e grupos sociais onde são implantados.   

b) Na segunda etapa (Capítulo II), para a coleta de dados sobre “a avaliação dos 

impactos socioambientais na comunidade de Queimadas”, a principal estratégia metodológica 

foi a realização de entrevistas semiestruturadas com os atores sociais diretamente relacionados 

ao parque eólico. Ou seja, o estudo de caso foi feito com base no levantamento de 

informações extraídas, por meio de entrevistas, realizadas in loco e diretamente com os atores 

sociais envolvidos, sejam eles: os moradores da comunidade de Queimadas, o órgão 

ambiental responsável pelo processo de licenciamento, como também fiscalização e a 

empresa proprietária do parque eólico.  

Por se tratar de pesquisa de campo e realização de entrevistas com grupos sociais, vale 

salientar ainda que o projeto de pesquisa já foi submetido a avaliação do Comitê de Ética da 

UFRN, aprovado por meio de parecer de n.1.845.280, o qual consta como anexo 01. A ficha 

completa do questionário das entrevistas consta ao final deste trabalho, conferir anexo 02. Ela 

foi estruturada para ser direcionada ao órgão ambiental responsável pelo licenciamento e 

fiscalização do empreendimento, a empresa que administra o parque eólico e a comunidade 

que está no entorno desse. Para tanto, ainda dentro das questões direcionadas a população 

local, estas serão subdivididas em pelo menos três atores sociais dentro desta comunidade, a 

saber: líder comunitário, morador antigo que vive na comunidade desde sua formação e 

membro da comunidade que trabalha ou trabalhou no parque eólico.  

Quanto aos enfoques desejados, as entrevistas foram organizadas considerando três 

diferentes vertentes, são elas: vertente ambiental para avaliar aspectos como licenciamento 

ambiental de parques eólicos, fiscalização e monitoramento destes parques, cumprimento de 
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normas, uso da terra e impactos ambientais no local; vertente social para averiguar aspectos 

como a participação pública na implementação de parques eólicos, relações entre empresa-

órgão ambiental-comunidade e vice-versa, qualidade de vida da comunidade e possíveis 

alterações de hábitos e costumes na região; e, por fim, a vertente econômica, analisando 

aspectos quanto a geração de trabalho e renda e crescimento local. 

Por fim, é importante frisar que esta etapa foi concluída após a realização de 10 

entrevistas, 8 com a comunidade de Queimadas e 2 com o órgão ambiental competente3. 

Entretanto, não foi possível contato com a empresa responsável, ainda que houveram diversas 

tentativas de nossa parte. Portanto, os resultados aqui obtidos foram com base na análise e 

cruzamento das informações dos moradores e dos fiscais ambientais, além da observação in 

loco das características do local, realizadas durante as minhas visitas ao local na condição de 

pesquisador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 É importante frisar que o número total de entrevistas realizadas foi adotado com base no critério de saturação, o 

qual consiste que o “fechamento amostral por saturação teórica é sistematicamente definido como a suspensão de 

inclusão de novos participantes quando os dados obtidos passam a apresentar, na avaliação do pesquisador, uma 

certa redundância ou repetição, não sendo considerado relevante persistir na coleta de novos dados. Ou seja, em 

linhas gerais, as informações fornecidas pelos novos participantes da pesquisa pouco acrescentariam ao material 

já obtido, não mais contribuindo significativamente para o aperfeiçoamento da reflexão teórica fundamentada 

nos dados que estão sendo coletados”. (DENZIN e LINCOLN, 1994; GLASER e STRAUSS, 1967; 

FONTANELLA, et al, 2008). Além disso, vale esclarecer que a comunidade de Queimadas, que pertence ao 

assentamento Brinco de Ouro (INCRA, 2010, p. 1), possui uma população total formada por 92 famílias 

oficialmente assentadas, entretanto, dentro da área analisada por esta dissertação, ou seja, na comunidade de 

Queimadas, só há 18 famílias assentadas.  
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CAPÍTULO 1 
 

 

AS DIREÇÕES QUE SOPRAM OS VENTOS NO NORDESTE BRASILEIRO: 

UMA INTRODUÇÃO CRÍTICA AO PAPEL QUE OCUPA A ENERGIA EÓLICA NA 

SOCIEDADE ATUAL  

 

João Modesto de Medeiros Júnior 

Angela Luzia Miranda 

 
(ESTE ARTIGO FOI SUBMETIDO AO PERIÓDICO GAIA SCIENTIA E, PORTANTO, ESTÁ 

FORMATADO DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DESTA REVISTA.  

Acesso: http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/gaia/about/submissions#authorGuidelines)4 

 

RESUMO 

A demanda por grandes fontes energéticas tornou-se mais evidente e premente a partir dos séculos 

XVIII e XIX, com a Revolução Industrial e a produção em larga escala. Devido aos impactos 

ambientais negativos causado pelo uso de combustíveis fósseis surge, como alternativa energética, a 

energia proveniente da força dos ventos, sendo esta uma matriz viável para ser extraída com impactos 

socioambientais em menor escala, durante a implantação e operação. Deste modo, o presente artigo 

possui como objetivo relatar o desenvolvimento do uso de energia no mundo e no Brasil com enfoque 

na energia eólica e como este novo paradigma de produção energética se relaciona com a sociedade 

moderna, especialmente no que concerne ao nordeste brasileiro. Nossa pretensão é fomentar a reflexão 

crítica sobre os aspectos políticos, econômicos e sociais que levaram ao uso desta energia, além dos 

aspectos ambientais. Quanto a metodologia, o presente artigo utilizou da revisão bibliografia, 

especialmente àquelas relacionadas aos estudos de Ciências, Tecnologia e Sociedade, de autores como 

Winner e Latour que já realizam estudos quanto aos impactos que tecnologia causa a sociedade 

moderna. Por fim, mesmo considerando todo o seu potencial benéfico dos parques eólicos para o meio 

ambiente e para a sociedade, ainda há vários aspectos que devem ser melhor averiguados, pois ainda 

que possua vantagem perante outras fontes energéticas, pode-se concluir que ademais dos fatores 

ambientais, fatores políticos, sociais e econômicos também pautam as direções que “sopram os 

ventos” da energia eólica dentro da sociedade. 

 

Palavras-chave: Energia eólica, CTS, tecnologia, sociedade, impactos socioambientais. 

 

 

RESUMEN 

La demanda de grandes fuentes de energía se ha tornado evidente en medio a los siglos XVIII y XIX, 

con la revolución industrial y la producción en gran escala. Con los impactos ambientales negativos 

causados por el uso de combustibles fósiles surge como alternativa la energía proveniente de la fuerza 

del viento, una matriz energética viable para ser extraída con impactos sociales y ambientales en 

menor medida. Por lo tanto, este trabajo tiene como objetivo demostrar el desarrollo del uso de la 

energía en el mundo y en Brasil, con el enfoque en la energía eólica, y cómo este nuevo paradigma de 

producción de energía se relaciona con la sociedad moderna, sobre todo, en el nordeste brasileño. 

Proponemos fomentar la reflexión crítica sobre los aspectos políticos, económicos y sociales que 

condujeron a la utilización de esta energía, más allá de los aspectos ambientales. En cuanto a la 

metodología, el artículo utiliza la revisión de la literatura, especialmente aquellas que tratan de los 

estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad, desde autores como Winner y Latour. Por último, incluso 

a tener en cuenta todo lo que conlleva de beneficios las estaciones eólicas hacia el medio ambiente y la 

sociedad, todavía diversos aspectos deben ser averiguados con más profundidad. Es decir, aunque 

tiene ventaja sobre otras fuentes de energía, se puede concluir que más allá de los factores 

                                                           
4 O comprovante de submissão do artigo ao periódico encontra-se anexado ao fim deste trabalho, intitulado como anexo 03. 
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ambientales, los factores políticos, sociales y económicos también marcan las direcciones que “soplan 

los vientos" de la energía eólica en la sociedad. 

 

Palabras-clave: energía eólica, CTS, la tecnología, la sociedad, los impactos sociales y ambientales. 

 

 

ABSTRACT  

The demand for large energy sources became more evident and pressing since the 18th and 19th 

centuries, emerged by Industrial Revolution and large-scale production. Due to the negative 

environmental impacts caused by the use of fossil fuels, an energetic alternative comes from the force 

of the winds, this particular energy resources has been viable to be explored with social-environmental 

impacts in smaller scale, during the implantation and operation. Thus, this article aims to report the 

development of energy use in the world and Brazil with a focus on wind energy and how this new 

paradigm of energy production is related to modern society, especially in what concerns the Brazilian 

northeast. Our purpose is to promote critical analyses in regarding to the political, economic and social 

aspects related to the use of this energy, as well as environmental aspects. As for the methodology, this 

article used the literature review, especially those related to the studies of Science, Technology and 

Society, reported by authors such as Winner and Latour who already demonstrated studies showing 

the impacts that technology causes modern society. Finally, eyen considering all potential benefits of 

wind farms for the environment and society, some aspects remains unclear and must be elucidated, 

even it is considered an advantage over other energy sources, it can be concluded that in addition to 

the factors environmental, political, social and economic factors also guide the directions that "blow 

the wind" of wind energy within society. 

 

Keywords: Wind energy, CTS, technology, society, socio-environmental impacts. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Para atender à nova demanda da produção em larga escala gerada pelo processo de 

industrialização, a partir do século XVIII, as sociedades industrializadas passaram a ter uma relação 

distinta com o uso da energia, como também da tecnologia. Inicialmente, para atender a esta nova 

forma de se relacionar com a natureza, fez-se necessário a aumento da produção energética mundial, 

que era essencialmente extraída por meio da combustão de combustíveis fósseis. Esta, por sua vez, 

desencadeou a acelerada degradação do meio ambiente, além de possuir matéria-prima oriunda de uma 

fonte não renovável, que logo demonstrou estar propensa ao colapso. Com isso, por meio de análises e 

estudos das consequências que estavam cada vez mais evidentes, a comunidade científica e civil 

passou a detectar e a comprovar, gradativamente, o aquecimento de várias áreas do planeta, o 

fortalecimento do efeito e o degelo das calotas polares, como resultado do uso desenfreado da queima 

de carvão mineral, gás natural e petróleo. Somando a isto, também devemos levar em consideração a 

densidade demográfica mundial, a qual cresce em uma proporção de 0,33% habitantes/ano, de acordo 

com o relatório da Organização das Nações Unidas (ONU), publicado no ano de 2010 (Francisco 

2011).  

Perante a este momento crítico quanto à produção de energia, novos debates e conceitos 

surgiram em meio a comunidade científica. Sua rápida disseminação ocorreu devido aos movimentos 

ambientalista que se espalham na tentativa de modificar este cenário. Para tanto, tais movimentos 
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buscavam meios e alternativas para atender às necessidades atuais sem comprometer as necessidades 

das futuras gerações. Esta nova visão passou a ser chamada de Desenvolvimento Sustentável (May et 

al. 2003, p. 32). Como resposta a pressão exercida por esta parcela da sociedade, governos e empresas 

buscaram alternativas tecnológicas que permitissem a continuidade do modelo de produção em larga 

escala para a geração de lucro por meio do consumo desenfreado e, ao mesmo tempo, mitigassem os 

impactos ao meio ambiente, possibilitando a geração cada vez maior de energia.  

E foi neste panorama que se avistou a possibilidade de geração de energia elétrica que 

possuísse como matéria-prima uma fonte renovável e contínua, implantando-se o debate quanto a 

Energias Limpas e Renováveis. Com esta nova concepção, surgiu como alternativa de produção 

energética a energia eólica. De modo que seu potencial de extração é quatro vezes maior que o 

consumo de eletricidade que o mundo possuía em 2013 (Dutra apud Souza 2013), tornando-a uma 

matriz viável de ser extraída e com alto potencial de geração de lucro, tendo em vista seu alto valor 

econômico agregado às tecnologias adotadas para a extração da força dos ventos e sua transformação 

em energia elétrica. Outra importante característica que foi ressaltada durante o surgimento da energia 

eólica diz respeito aos impactos ambientais em menor escola, seja durante sua implantação ou 

operação. 

Para tanto, esta nova modalidade energética passou a se consolidar por meio de empresas 

multinacionais, as quais expandiram suas áreas de estudos para garantir novas regiões que possuíam 

potencial explorador de energia eólica. Dentro deste cenário o Brasil passou a ter destaque devido às 

suas boas condições geográficas e climáticas. Supunha-se que até meados da década de 90, o nosso 

país possuía um potencial de geração em torno de 20.000MW ao ano. Entretanto, no início dos anos 

2000 foi evidenciado que, na verdade, esta estimativa chegava a 60.000MW, conforme o atlas de 

energia elétrica que foi emitido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) no ano de 2006. 

Diante destes levantamentos iniciais, ficou evidente o potencial brasileiro para a exploração desta 

modalidade energética, possibilitando a criação de empresas nacionais e chegada e empresas 

multinacionais em nosso território para explorar a vasta área litorânea brasileira que possui ventos 

constante durante todo o ano.  

Com maior destaque, houve uma rápida expansão do setor na região Nordeste do Brasil em 

meados dos anos 2000, tendo em vista que esta concentra cerca de 70% do potencial nacional, a partir 

da criação do Programa de Incentivo de Fontes Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA) (ANEEL 

2006). O estado do Rio Grande do Norte (RN), representa uma das regiões de maior capacidade 

geração de MW do país e, em pouco tempo, tornou-se a maior matriz eólica do Brasil (ANEEL 2006), 

sendo hoje autossuficiente em geração de energia limpa, atingindo a marca de 70 parques eólicos em 

operação, 31 em construção e 67 com autorização para iniciar sua implantação (Paulino 2015). 

Deste modo, o presente artigo possui como objetivo relatar o desenvolvimento do uso de 

energia no mundo e no Brasil com enfoque na energia eólica e como este novo paradigma de produção 

energética se relaciona com a sociedade moderna, especialmente no que concerne o nordeste 
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brasileiro, principal região de expansão do uso desta modalidade energética no país, trazendo de modo 

introdutório o papel do estado do Rio Grande do Norte neste cenário. De um modo mais específico, 

deseja-se visualizar o cenário histórico, desde os aportes bibliográficos e dos estudos de CTS, quanto 

ao desenvolvimento da energia eólica e seus impactos socioambientais, evidenciando os locais e os 

acontecimentos que proporcionaram o surgimento deste tipo de energia e como permitiram 

dimensionar o seu potencial quanto a facilidade de exploração e sua capacidade de geração. A 

pretensão aqui é fomentar a reflexão crítica sobre os aspectos políticos, econômicos e sociais que 

levaram ao uso desta energia, além dos aspectos ambientais.  

Para tanto, inicialmente e de modo introdutório, este trabalho discorre sobre a produção da 

energia no mundo e o surgimento da energia eólica para, em seguida, descrever a sua implementação 

no Brasil. Considerando o cenário brasileiro, este trabalho também procura demonstrar por que o 

Estado do Rio Grande do Norte se caracteriza como um local propício para a produção da energia 

eólica e como vem se destacando na atualidade como produtor da energia eólica em território 

brasileiro. Como aspecto conclusivo e desde um ponto de vista de seus resultados, vale salientar que 

estamos aqui analisando a adoção desta tecnologia (ou seja, produção de energia eólica) como matriz 

energética, e que esta como “coisa técnica” têm qualidades políticas. Pois, todo o processo, que vai 

desde a construção, implantação e operação do parque eólico, é pautado por decisões políticas que 

determinam os locais de exploração, a adoção dos procedimentos para a sua instalação e a tomada de 

decisões que envolvem a mediação entre empresas, órgãos ambientais e comunidades das áreas de 

entorno aos parques eólicos. Logo, não podemos observar esta nova modalidade de produção 

energética apenas pela sua contribuição à eficiência e à produtividade, ou ainda pelas suas 

consequências ambientais, mas também pelo modo com que a escolha desta matriz energética (ou 

escolha deste modelo de política científica e tecnológica) pode incorporar formas específicas de 

relações de poder e autoridade (Winner 1986). 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Quanto a metodologia do presente artigo, foi realizada uma abordagem por meio de revisão 

bibliográfica. O material para leitura e análise foi selecionado a partir de pesquisa realizadas em livros, 

dissertações, teses e documentos que tratam do assunto e de análises referente aos impactos causados 

pelo uso da energia eólica. Também foram utilizadas, por meio da pesquisa na internet, banco de 

dados de empresas e órgãos que tratam da energia eólica, especialmente órgãos governamentais, que 

dispõem de dados levados nesta área, além do banco de artigos disponíveis nas diferentes plataformas 

online, como Google Acadêmico e Web Of Science. Sobre a importância do material bibliográfico 

utilizado, vale salientar a bibliografia dos estudos de Ciência, Tecnologia e Sociedade (citada adiante 

como CTS), de modo a ser nossa principal referência quanto tratamos de uma reflexão crítica dos 



26 

 

impactos causados por determinada tecnologia em meio a sociedade que, no nosso caso, trata-se da 

tecnologia utilizada para a geração de energia por meio da força dos ventos.  

 Desta maneira, apesar de ainda serem escassos os materiais que realizam análises críticas 

quanto a uso da energia eólica com base nos estudos de CTS, e após a catalogação de todo o material 

obtido e selecionados aqueles que possuíam maior relevância para a presente reflexão, realizamos a 

disposição das informações da história da energia canalizada da força dos ventos, expondo onde e 

quando surgiu e como ocorreu seu avanço, demonstrando que a direção escolhida possui em si 

aspectos políticos, econômicos, ambientais e sociais que não podem ser subestimados nesta análise. 

Por isso, os estudos críticos realizados por especialistas nos estudos de CTS de autores como Winner 

(1986) e Latour (2012), que já vêm desenvolvendo trabalhos voltados para os impactos (positivos e 

negativos) que as variadas tecnologias causam a sociedade, foram fundamentais para os aspectos 

conclusivos deste artigo.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

3.1. A ENERGIA NO MUNDO E O DESENVOLVIMENTO DA ENERGIA EÓLICA 

Nas antigas civilizações, com os avanços na agricultura, fez-se necessário o desenvolvimento 

de ferramentas que auxiliassem nas mais variadas fases do trabalho humano, como na moagem de 

grãos e no bombeamento de água, permitindo o surgimento de uma forma primitiva de moinho de 

vento com intuito inicial de beneficiamento dos produtos agrícolas. Porém, de acordo com Chesf-

Brascep (1987), os primeiros registros históricos que temos da utilização da energia eólica datam de 

200 A.C na Pérsia através de cata-ventos que eram basicamente moinhos. Estes moinhos eram 

formados por eixos verticais e se espalharam pela região islâmica e foram utilizados durante séculos. 

Além dos relatos históricos já citados, também se especula que na China e na Babilônia utilizavam 

cata-ventos para irrigação por volta de 2000 A.C e 1700 A.C, respectivamente (Chesf-Brascep 1987).  

É importante salientar que estes equipamentos rústicos foram essenciais para o 

desenvolvimento de necessidades básicas ao substituir a força motriz humana ou animal, mesmo que 

sua eficiência fosse considerada baixa para os parâmetros modernos. Deste modo, podemos citar 

marcos importantes no desenvolvimento eólico: incialmente, no século XI, o surgimento dos moinhos 

de vento após as Cruzadas; no século XVII até o século XIX, a utilização de moinhos para 

bombeamento inicialmente na Holanda e diversificando seu uso por toda a Europa, até que no Século 

XX, com a Revolução Industrial e o desenvolvimento da máquina a vapor, os moinhos de vento 

entraram em declínio de uso (Dutra 2001). 

Se levarmos em consideração estas primeiras informações explicitadas, podemos perceber que 

desde o surgimento de uma nova tecnologia, e até o seu aprimoramento ou diversificação, todo o seu 

processo de transformação é direcionado de acordo com as necessidades de determinada sociedade ou 

região, atendendo diretamente aos interesses socioeconômicos, neste primeiro momento. 
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 Em continuidade, as grandes guerras sempre favoreceram o desenvolvimento de nova 

tecnologias para demonstrar a soberania das nações envolvidas, como também para obter êxito no 

objetivo almejado por esses países, e este fator não foi diferente para a energia eólica. De 1900 a 1970, 

ou seja, também durante a segunda guerra mundial, houve grande participação de várias nações em 

pesquisas de aerogeradores de grande porte a partir do desenvolvimento e utilização de pequenas 

turbinas eólicas para o suprimento de energia em comunidades isoladas. 

 Em épocas remotas, por estar limitado a hábitos diurnos devido à falta de luz durante a noite, 

houve uma preocupação pela obtenção de uma forma de luz artificial durante o período paleolítico, 

cerca de 30.000 A.C., ou seja, foi a primeira necessidade humana pelo uso final da energia, que ainda 

é largamente utilizado até hoje. Naquele período, obteve-se esta forma de energia por meio do 

domínio do fogo, queimando ramos vegetais (Hérmery et al. 1993). Desta forma, algo que deve ser 

destacado é que devido ao surgimento de grandes civilizações o aproveitamento energético começou o 

seu processo de aprimoramento. Ainda neste período é imprescindível enfatizar a utilização do vento 

como conversor energético, por meio da navegação com barcos à vela (Hérmery et al. 1993). 

 A partir da idade média, com o desenvolvimento da matemática, geometria e a engenharia de 

modo geral, passou-se a dominar a transformação da energia disponível na natureza em suas mais 

variadas formas e fases. É neste panorama que se destaca a energia dos ventos. Amplamente 

disponível na natureza, ela é considerada como uma forma indireta da energia solar, tendo em vista 

que é o resultado do ar quente que se movimenta a partir da linha do equador até as calotas polares, de 

forma contínua e regular, ou seja, a força dos ventos é permanente dentro da dinâmica do planeta 

(Terciote 2002).  

 É imprescindível destacar que há uma escassez de informações do processo de transformação 

da energia dos ventos em energia aplicável a outras utilizações, de modo que há lapsos temporais entre 

alguns dados, como os acima explicitados. Porém, as informações aqui trazidas são de extrema 

importância para entendermos que a energia eólica é mais uma transformação do aspecto primário, 

que é a energia solar. Logo, devemos perceber como o uso primitivo de formas menos aprimoradas de 

energia foram essenciais para aquele período, e que proporcionou mudanças sociopolíticas em 

diferentes regiões do globo, como o uso inicial da força dos ventos para a navegação. Esta permitiu 

que os povos europeus colonizassem outras regiões, modificando toda a estrutura social e entrelaçando 

aspectos culturais de diversas regiões, como também permitiu a ampliação da rede comercial e a 

interação entre os conhecimentos dos diferentes povos.  

 E, mais uma vez, percebemos o quanto os aspectos tecnológicos e uso da energia impactou a 

sociedade de forma política e econômica, pois, de acordo com (Winner 1986) “se examinarmos os 

padrões sociais que caracterizam os ambientes de sistemas técnicos, descobriremos que certos 

dispositivos e sistemas quase sempre se ligam a forma específicas de organização de poder e 

autoridade”. No caso aqui citado, podemos perceber que a tecnologia foi um fator primordial para a 

predominância de poder europeu sobre o restante do mundo. 
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3.1.1. Os moinhos de vento 

 Como já mencionado, os ventos incialmente foram utilizados para as navegações pelos 

egípcios, fenícios e romanos. Tanto na China, como na Pérsia, encontra-se registros de máquinas 

desenvolvidas para o aproveitamento do vento com os mais diferentes propósitos durante a 

antiguidade. Vale dizer que este é o período mais antigo que registros foram encontrados. Nessas 

sociedades, por volta de 644 A.C, os moinhos de vento foram amplamente empregados com o objetivo 

de moagem de grãos, como também a irrigação por meio do bombeamento de água (Dutra 2001).  

 Esta tecnologia foi exportada para a Europa no Século XIII que, por sua vez, ampliou a 

aplicabilidade destes moinhos de vento empregando-os nas indústrias têxteis, madeireira e 

metalúrgica. O aprimoramento e aperfeiçoamento desta tecnologia deu-se quando os holandeses, em 

1.350 D.C., aumentaram a eficiência do moinho de vento ao colocar o eixo de rotação na horizontal e 

com quatro pás. Deste modo, foi possível utilizar esta tecnologia melhorada para a fabricação de papel 

e extração de azeites, além do auxílio na drenagem de pântanos e lagos (Dutra 2001).  

 Com a Revolução Industrial no final do Século XIX e o surgimento das máquinas a vapor, o 

uso da energia eólica entrou em declínio na Holanda e em outras regiões da Europa (Chesfbrascep 

1987). Ainda segundo o mesmo autor, os cata-ventos de múltiplas pás destinados ao bombeamento de 

água foram implantadas e se efetivaram em áreas rurais, principalmente nos Estados Unidos, 

difundindo-se depois por regiões como Austrália, Rússia, África e América Latina. Este tipo de 

sistema adaptou-se tão favoravelmente às áreas rurais que são utilizados até hoje em várias partes do 

mundo. 

 Cabe agora realizarmos uma pequena análise das informações que acrescentamos. É possível 

perceber, que novamente, a tecnologia foi utilizada de acordo com a necessidade e demanda de cada 

sociedade e região, conforme dito anteriormente. No caso aqui tratado, os moinhos de vento foram 

aprimorados e adaptados devido a demandas econômicas para auxiliar na agricultura e em outros 

processos de fabricação de outros materiais, e, como ocorre até hoje, não podemos desvincular as 

escolhas que refletem as questões econômicas das decisões políticas tomadas. 

 Diante disso, percebemos que a tecnologia não está isolada de fatores sociais, tendo em vista 

que os rumos dados aos moinhos de vento estão totalmente impregnados de decisões econômicas. 

Como exemplo, podemos perceber que, com a Revolução Industrial e a industrialização das grandes 

cidades, a utilização de moinhos de vento foi deixada de lado, apesar de neste período os estudos 

ambientais não possuírem grande relevância, pois, a escolha da matriz energética, mais uma vez, foi 

intrinsecamente associada a fatores econômicos, tendo em vista que as máquinas a vapor eram mais 

eficientes e de menor custo, proporcionando uma maior produção em menor tempo, permitindo assim 

maior lucro. Ou seja, aqui o capitalismo começa a tomar forma e afetar diretamente nas escolhas 

tecnológicas.  
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3.1.2. Os aerogeradores 

 Também é fato que no início do século XIX os moinhos de vento passaram por adaptações 

para que assim pudessem gerar energia elétrica. O primeiro moinho destinado a esta finalidade foi 

instalado na cidade de Clevelando, Ohio, no ano de 1888, e era capaz de fornecer 12KW em corrente 

contínua a cada hora, possibilitando o carregamento de baterias e suprir a energia utilizada por 

lâmpadas incandescentes (Shefherd 1994). Em mais detalhes, este primeiro moinho utilizava 144 pás e 

possuía 17m de diâmetro em uma torre de 18m e todo o sistema era sustentado por um tubo metálico 

que girava de acordo com o vento, permitindo acompanhar a corrente de vento predominante. Este 

tipo de sistema eólico “primitivo” manteve funcionamento durante vinte anos, sendo desativado em 

1908, conforme a figura 1 a seguir, ainda de acordo com Shefherd (1994). 

FIGURA 1 – Moinho de vento de 144 pás 

 
    Fonte: Projeto Wind, 2013 

 

 Em continuidade, em 1931, a Rússia começou a desenvolver os primeiros aerogeradores de 

grande porte para aplicação no fornecimento de energia elétrica. Este novo modelo era capaz de gerar 

100KW e estava conectado por uma linha de transmissão de 6,3KV de 30KM até uma usina 

termoelétrica de 20MW. Após sua implantação, esta foi a primeira vez que se conectou um 

aerogerador a uma corrente alternada com sucesso (Shefherd 1994). Tentativas de aprimoramento 

foram feitas, mas os projetos logo foram abandonados devido à alta concorrência das tecnologias de 

queima de combustíveis fósseis, que, devido ao surgimento de novas reservas de petróleo, tornavam-se 

mais vantajosas naquele momento. 

 Por conseguinte, a Segunda Guerra Mundial também contribuiu significativamente para o 

desenvolvimento dos primeiros aerogeradores, tendo em vista que as grandes potencias envolvidas 

desejavam economizar suas reservas de combustíveis fósseis. Desta forma, os Estados Unidos 

iniciaram um projeto com a ambição de construir o maior aerogerador já projetado: o modelo possuía 
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53,3m de diâmetro, fixado em uma torre de 33,5m com duas pás de aço e com peso aproximado de 16 

toneladas (Shefherd 1994). Seu funcionamento foi instalado com sucesso em 10 de outubro de 1941, e 

em março de 1945, após 4 anos de operação, houve o rompimento de uma das pás, devido a serem 

metálicas (Shefherd 1994; Ewea 2004).  

3.1.3. As turbinas eólicas 

 No entanto, diante do colapso do petróleo entre as décadas de 70 e 80 em decorrência do uso 

intensivo de combustíveis fósseis, passou-se a investir mais em pesquisas sobre a energia eólica por 

considerá-la uma alternativa à crise da principal matriz energética até então. E, para impulsionar ainda 

mais o desenvolvimento de turbinas eólicas mais eficientes, ocorreu o acidente de Chernobyl em 1986, 

colocando em xeque o uso da energia nuclear e as consequências que esta matriz energética poderia 

trazer para o meio ambiente e a vida humana. A partir deste momento, início da década de 90, 

surgiram as primeiras usinas eólicas com turbinas de potencial entre 2 e 5 MW (Dutra 2001). 

 Ainda é relevante mencionar que a primeira turbina eólica instalada para uso comercial foi no 

ano de 1976 na Dinamarca, e que, até 2003, era cerca de 30 mil turbinas em operação pelo mundo. A 

estimativa de crescimento até 2020 é de 12% para todo o planeta, com uma capacidade de 1.200 GW 

(Ewea 2003; Greenpeace 2003; Wind Force 2003). As tecnologias empregadas nas turbinas eólicas 

estão se desenvolvendo de forma rápida, reduzindo custos e melhorando o desempenho e a 

confiabilidade dos equipamentos através de melhorias na transmissão, na aerodinâmica, controle e 

operação destes.  

 Diante do exposto, conclui-se que nos últimos 150 anos intensificaram-se os estudos para a 

transformação da tecnologia de conversão da energia cinética dos ventos em eletricidade (Herbert, et 

al. 2007), de modo a sugerir que a energia eólica hoje seja apontada como a fonte de energia renovável 

de excelente produção de eletricidade em curto prazo, considerando todos os custos socioambientais 

envolvidos, assim como a segurança energética e a viabilidade econômica (Vries et al. 2007).  

 Quanto aos aspectos numéricos de produção, devemos citar que ao final de 2006 a capacidade 

instalada de aerogeradores no mundo com finalidade de produção energética atingiu 74.223 MW; o 

que representa um crescimento de 20% se comparado aos números obtidos em 2005, de acordo com o 

Global Wind Energy Council (2006). Ainda com este mesmo referencial, a capacidade instalada no 

ano de 2006 representa um recorde para área se considerado o quanto foi implantado na faixa de 

tempo de um ano.  

 Para complementar o entendimento sobre os níveis atuais que a energia eólica alcançou é 

imprescindível mencionar que a sustentabilidade, mais especificamente o desenvolvimento 

sustentável, ganhou força a partir de acordos e metas estabelecidos entre as grandes nações com o 

objetivo de frear o avanço do aquecimento global, como também da exaustão dos recursos naturais 

não renováveis. Eventos importantes como a Conferência Rio 92 são destaque, pois, é por meio deles 

que se enfatiza a busca de alternativas de desenvolvimento que leva em consideração as limitações 

socioambientais do planeta. 
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 Contudo, não devemos pensar de maneira ingênua que a energia eólica ganhou força como 

uma das principais matrizes energéticas devido à preocupação dos governos e da sociedade em geral, 

pois mesmo que os movimentos ambientalistas tenham tido papel fundamental para o despertar da 

necessidade de uma transformação, o fator determinante, entretanto, foi a possibilidade de lucro com a 

exploração desta modalidade energética, como também as perspectivas negativas do uso do petróleo e 

de quanto tempo ainda seria viável explora-lo. Ou seja, mais uma vez, podemos concluir que o que 

determinou estes movimentos na tecnologia dos aerogeradores foram os fatores econômico, políticos e 

sociais. 

 

3.2. DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DA ENERGIA EÓLICA NO BRASIL 

 Diretamente relacionada à sua atividade econômica, ou seja, ao Produto Interno Bruto (PIB), 

está a demanda energética de um país, que deve ser correlacionada por meio da intensidade energética 

que este país possui. De um modo específico, no Brasil, a correlação entre estes dois parâmetros já 

citados é de 0,82, de acordo com dados entre 1970 e 2004 apontados pelo Ministério de Minas e 

Energia no ano de 2007.  

 Ainda de acordo com a análise realizada pelo Ministério de Minas e Energia, o consumo 

energético final no Brasil nas últimas quatro décadas cresceu a uma razão de 3% ao ano, 

representando importantes alterações na nossa estrutura energética. Nossa principal matriz energética 

já foi a queima de lenha, que representava 48% das necessidades brasileiras no ano de 1970. Em 

seguida, foi substituída pelo petróleo, que já representava 36% da demanda neste mesmo período. 

Com a crise energética nos anos 70, o Brasil investiu na produção de energia por meio de usinas 

hidroelétricas e biomassa, que era a queima da cana de açúcar. 

 Desta forma, ante uma matriz energética altamente poluente e consequências ambientais já 

evidentes em todo o mundo, o Brasil também iniciou seu processo de desenvolvimento de tecnologias 

renováveis e mais limpas. É dentro deste cenário que surge a energia eólica no início do ano 2000. A 

importância do potencial eólico do nosso país despertou o interesse de vários fabricantes e 

representantes de países que já possuíam tecnologia de aerogeradores eólicos bem consolidadas como:  

Espanha, Estados Unidos, Japão, entre outros.  

 Devido aos altos níveis de radiação solar que nosso país recebe, as correntes de ventos são 

fortes. E, tendo em vista que estes fatores ambientais se encontram, sobretudo, no litoral do nordeste 

brasileiro, entende-se que o Brasil seja um ponto estratégico para a inserção de novas tecnologias para 

a América Latina, devido ainda às suas riquezas naturais e localização geográfica, além da influência 

política que possui em toda a América do Sul. Desta forma, hoje, o Brasil é um dos países que possui 

uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, com participação de 43,8% das energias 

renováveis do total que é consumido em nosso território (Aneel 2006). 

 Nesta linha de pensamento, a expansão do setor eólico chega ao Brasil, de modo que, para sua 

efetivação como parte da matriz energética brasileira, o fator determinante foi essencialmente 
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econômico devido ao grande mercado consumidor que possuímos, somado aos nossos vastos 

potenciais naturais. Logo, nos tornamos um país estratégico para as mudanças neste setor. Nós 

possuímos um enorme mercado consumidor, somos uma das maiores economias do mundo, nosso 

processo de industrialização ainda está em expansão, e temos vastas áreas propícias a extração da 

força dos ventos, logo, temos todos os aspectos necessários para a consolidação desta matriz, sejam 

econômicos, sociais e especialmente políticos. 

 Quanto ao aspecto de desenvolvimento de pesquisas na área em nosso território, há o Centro 

de Previsão de Tempo e Estudos Climático (CPTEC/INPE) que opera e gerencia a coleta de dados dos 

ventos, como também dados ambientais para atender a demanda de informações que o setor eólico 

necessita. Deste modo, estes estudos possuem como principal objetivo disponibilizar informações que 

permitam o aperfeiçoamento e validação de modelos numéricos para estimativas do potencial 

energético de fontes renováveis, o que inclui a energia eólica. Por meio deste monitoramento foi 

possível desenvolver o Atlas do Potencial Eólico Brasileiro (Amarante 2001). 

 Apesar de haver uma certa divergência entre os especialistas e instituições responsáveis no 

Brasil, vários estudos indicam que o potencial eólico brasileiro é elevado. No fim dos anos 90 as 

estimativas indicavam que o potencial era de 20.000MW; em 2002 este valor já era considerado em 

torno de 60.000 MW, e, com as pesquisas da Agência Nacional de Energia Elétrica, podemos 

considerar que o potencial eólico pode ser mais que o dobro deste valor (Aneel 2002). Tal como já 

anunciamos anteriormente, apesar de poucos estudos na área, já há comprovação por meio de análises 

da Agência Nacional de Energia Elétrica no ano de 2002, que os melhores pontos para extração do 

potencial eólico brasileiro estão localizados nas regiões norte e nordeste do Brasil, devido ao seu 

extenso litoral e pelos parâmetros da velocidade dos ventos, que chega a ser superior a 8m/s a uma 

altitude de até 50m do solo. Para melhor exemplificar as áreas de alto poder eólico, segue abaixo a 

figura 2, disponibilizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel 2002) que consta com a 

velocidade dos ventos de cada região do país: 
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Figura 2 – Velocidade dos ventos por região no Brasil 

 
                         Fonte: ANELL, 2002. 

 

 Além de todo o potencial energético, a força canalizada dos ventos está proporcionando, no 

Brasil, a geração de 100 mil postos de trabalho com 12 milhões de residências abastecidas com a 

energia gerada, e ainda evitando que 12 milhões de toneladas de CO2 sejam emitidas para a atmosfera, 

de acordo com a Associação Brasileira de Energia Eólica - ABEEólica (2015). Neste mesmo ano, a 

produção de energia cresceu 114% se comparado com o período de 2014, representando 3% do total 

de energia gerada pelo Sistema Integrado Nacional. 

 Em 2015, a geração de energia eólica ficou em torno de 1831 MW a cada três meses, em 

média, em sua totalidade a capacidade chegou a ser de 6183 MW no ano, de acordo com a Câmara de 

Comercialização de Energia Elétrica - CCEE, em relatório do ano acima citado. Conforme a figura 3, 

Rio Grande do Norte – RN, Ceará – CE, Rio Grande do Sul – RS e Bahia – BA são os estados que 

lideram a produção de energia por meio de centrais eólicas e a previsão é que até o fim de 2016 nossa 

produção aumente em torno de 3100MW, e em 2017 este aumento poderá atingir 1985MW 

(ABEEólica 2015). 
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Figura 3 – Estados com maiores produções de energia eólica 

 
           Fonte: ABEEÓLICA, 2015. 

 

 Um fato importante a ser destacado dentro de todo o desenvolvimento do campo eólico em 

território nacional é que, apesar de possuirmos uma boa legislação ambiental que prevê todo o 

processo de licenciamento dos parques eólicos, ainda há escassez de recursos e de estrutura funcional 

qualificada para que haja uma correta aplicação da legislação. Do mesmo modo, falta também 

fiscalização, levando a casos de negligência e burocracias, dificultando o desenvolvimento de nosso 

potencial eólico, como também causando consequências socioambientais nas áreas de implantação. 

Durante o ano de 2014, o Brasil recebeu destaque no cenário eólico internacional, tendo em vista que 

foram adicionados ao sistema elétrico nacional 2,5GW. Este recorde fez o Brasil alcançar a décima 

posição em países no mundo com capacidade de energia eólica instalada (ABEEólica 2015).  

 Ante a todos estes dados e informações que foram explicitados acima, é essencial que 

destaquemos o quanto as pesquisas e estudos dos impactos da energia eólica no nosso país 

demonstram fundamentalmente os aspectos positivos do uso desta energia. Deste modo, se 

analisarmos de forma minuciosa, poderemos perceber que há uma intervenção política direta na coleta 

e exposição destes dados, tendo em vista que nosso sistema político é quem regula e fiscaliza os 

empreendimentos desta área. 

 De tal forma, é fundamental que despertemos para outros aspectos que o uso da energia eólica 

trás. Além dos positivos, também há aspectos negativos que já foram comprovados, como: problemas 

de saúde devido a instalação das turbinas em áreas inadequadas ou devido ao ruído gerado (Araújo 

2000), além dos impactos sociais, como a modificação das estruturais sociais da área de implantação 

dos parques eólicos.5 

 

3.3. CAPACIDADE EÓLICA E DESENVOLVIMENTO DO SETOR NO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO NORTE 

  

Estima-se que nos últimos 5 anos o setor eólico no RN tenha recebido cerca de 3 a 4 milhões 

de reais em investimento direcionado aos parques. E a expectativa é que até 2018 a capacidade 

                                                           
5 Os impactos gerados pelo uso da energia eólica será objeto de análise de um modo mais específico em próximo 

artigo a ser desenvolvido pelo autor, como parte integrante de sua pesquisa de mestrado e dos resultados de sua 

pesquisa de campo em andamento. 
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produtiva chegue a aproximadamente 5GW, segundo o Centro de Estratégias em Recursos Naturais e 

Energias Renováveis - CERNE. Deste modo, mais precisamente no município de Rio do Fogo, foi 

implantado o maior parque eólico da América Latina, com capacidade produtiva de 49,3 MW, em uma 

área de 860 hectares, que proporciona 3000 horas de geração de energia ao ano (Silva and Cavaliero 

2003). 

 Todo este potencial coloca o Rio Grande do Norte em local de destaque em termos de 

competitividade de geração elétrica no mercado nacional, proporcionando benefícios econômicos, 

como também ambientais. Outro fator de importante destaque é o fato da matriz energética nacional 

ser predominantemente hidroelétricas, e em períodos de seca os reservatórios reduzem bastante seus 

níveis causando necessidade de utilização de termoelétricas ou até mesmo de racionamento. E é neste 

cenário que a energia eólica trará mais benefícios, complementando a geração de energia nos períodos 

de seca para manter os reservatórios em níveis considerados bons e dispensando o uso de 

termoelétricas que são altamente poluentes. 

 Apesar de todo este avanço, ainda há também dificuldades tecnológicas, legislativas e de 

aceitação por parte do consumidor final quanto a este novo tipo de matriz energética ser produzida no 

Estado do RN. Para que haja uma boa aceitação da população é necessário conhecimento sobre o 

assunto de modo a destacar os benefícios desta alternativa tecnológica, permitindo uma maior 

familiaridade entre as etapas deste a implantação até a operação dos parques eólicos com a população, 

especialmente aqueles que vivem próximo aos parques de aerogeradores (Corral-Verdugo 2001). 

 Por fim, o estado do Rio Grande do Norte vem trabalhando nos últimos anos para ter o 

destaque nacional que já começou a colher. O estado obteve o primeiro lugar nos novos leilões 

federais realizados entre 2009 e 2014, envolvendo fontes renováveis de energia. Também vale 

ressaltar que o RN alcançou o estágio de provedor regional devido a capacidade de produção atingida 

e que é diretamente lançada no Sistema Integrado Nacional. 

 Quanto às questões econômicas, estima-se que até 2017 o setor eólico proporcione 30 mil 

empregos diretos ou indiretos. Apesar de necessitar de mão de obra especialidade, o estado do RN já 

possui cursos de graduação e pós-graduação na área, ofertados pelo Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), como também pela Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN), permitindo que os setores da educação contribuam no processo de 

formação da comunidade e do desenvolvimento da energia eólica no estado. 

 Não podemos ignorar a importância na mudança da matriz energética brasileira para a força 

canalizada dos ventos, e que a população deve participar de forma ativa, acompanhando e adaptando-

se, quando necessário, a esta nova realidade, especialmente pelas suas características positivas. 

Entretanto, o fato de ser considerada uma energia “limpa” e renovável, não isenta a energia eólica 

quanto aos cuidados na sua implantação no que tange, sobretudo, aos seus impactos socioambientais. 

 Neste cenário, devemos considerar que os parques eólicos são implantados em áreas rurais, 

devido as condições necessárias para a produção deste tipo de energia. Contudo, estas áreas possuem 
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populações que de modo geral estão mais vulneráveis a impactos negativos, por possuírem níveis mais 

baixos de escolaridade e estarem a margem do poder público, logo, estes grandes empreendimentos, 

no Estado do Rio Grande do Norte, geram para estas populações o que podemos chamar de 

vulnerabilidade socioambiental. 

 Entretanto, para chegamos ao termo Vulnerabilidade Socioambiental, devemos entender que 

este é integrado por outros dois, que é a vulnerabilidade social e a vulnerabilidade ambiental, de modo 

que a primeira é analisada a partir dos indivíduos, famílias ou grupos sociais (Moser 1998; Kaztman et 

al. 1999), ou seja, de uma ótica sociológica. Por sua vez, a segunda possui maior relevância nas 

discussões sobre regiões e ecossistemas que estes indivíduos estão inseridos (Cutter 1994; 1996). 

 Sendo assim, torna-se evidente o quanto aspectos ambientais, sociais, econômicos e políticos 

estão inteiramente relacionados ao uso da energia eólica em todas as transformações/modificações que 

esta tecnologia causa na sociedade. Para tanto, daremos continuidade a esta análise no tópico a seguir. 

 

3.4. O USO E ESCOLHA DA ENERGIA EÓLICA COMO MATRIZ ENERGÉTICA E SUAS 

TECNOLOGIAS 

 É comum encontrarmos na literatura sobre a história da tecnologia o predomínio da visão 

evolucionista e linear de que as mais variadas tecnologias passaram por um processo gradativo de 

desenvolvimento, evoluindo em direção a tecnologias mais avançadas. Esta mesma visão também é 

encontrada quando se trata do uso e do aprimoramento das tecnologias que utilizam a força do vento 

para a geração de energia. Contudo, há outra linha de análise que considera que toda e qualquer 

tecnologia, ou seja, inclusive as tecnologias para uso da energia eólica, sofrem e propiciam influências 

políticas, socioeconômicas, além dos aspectos ambientais de uma dada sociedade. Dentro desta 

segunda linha de pensamento, Hayser (1977) afirma que durante a década de 70, os movimentos anti-

nucleares favoráveis ao uso da energia solar na Europa e nos Estados Unidos, utilizavam como base 

argumentativa que a confiança crescente no poder nuclear e as tecnologias centralizadas conduziriam a 

sociedade ao autoritarismo. Com a mesma veemência, afirmavam, por outro lado, que as fontes solares 

dispersas são compatíveis com a igualdade social, a liberdade e o pluralismo cultural. Ou seja, já neste 

período, percebe-se o surgimento de uma nova corrente de pensamento defensora da relação 

sociosistêmica da ciência e da tecnologia, cujo argumento reforçava a tese de que a escolha da matriz 

energética estava diretamente vincula à aspectos sociais e culturais.  

 Para melhor entender este aspecto da escolha e uso da tecnologia podemos utilizar a teoria do 

Ator-Rede, que, de acordo com Latour (2012), os objetos também agem, ou seja, todo artefato 

tecnológico está dotado de subjetividade e que humanos e não humanos (objetos) não são distribuídos 

como sujeitos e objetos, pois, estes objetos agem também considerando sua causa e seus efeitos na 

sociedade. Assim, partindo do pressuposto de que a energia eólica foi um avanço derivado da matriz 

energética de combustíveis fósseis, pode-se inferir que a escolha do seu uso não foi puramente a 

modificação da matriz que já estava instalada de modo a proporcionar um “desenvolvimento linear e 
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contínuo” da tecnologia. A partir da corrente dos sociosistemas da tecnologia, pelo contrário, pode-se 

inferir que seu uso passou a ser incentivado após vários anos da confirmação dos impactos negativos 

que os combustíveis fósseis traziam ao planeta, além de ser uma fonte limitada de produção 

energética, confirmando que a viabilidade econômica e o lucro foram os principais fatores que 

determinaram o uso desta tecnologia em larga escala. Desde esta interpretação da história da 

tecnologia pelo viés da teoria crítica dos sociosistemas, fica evidente que historicamente o uso da 

energia em suas mais variadas formas, em definitiva, não representa simplesmente um processo 

evolutivo e determinado, desinteressado e neutro, mas que sofre rupturas, considerando que a escolha 

desta ou daquela tecnologia está carregada de intencionalidades e ideologias, sejam elas de caráter 

político, social, econômico ou cultural.  Em continuidade, nas palavras de Winner (1986 p. 20): 

A óbvia constatação de que certas tecnologias têm características políticas 

nelas próprias pode parecer, inicialmente, um equívoco, pois, descobrir 

virtudes ou pecados impregnados no aço, plástico, geradores e outros 

materiais parece uma maneira de mistificar os artifícios humanos e evitar as 

verdadeiras fontes, que são as fontes humanas de liberdade e opressão, justiça 

e injustiça. 

 

Porém, é exatamente a partir desta constatação que podemos perceber a real intencionalidade 

do uso de determinadas tecnologias. Pois, ainda de acordo com Winner (1986 p. 20) “o que importa 

não é a tecnologia em si, mas o sistema social ou econômico no qual ela está inserida”. De tal modo, 

percebemos que o uso da energia eólica e todo o seu processo de disseminação no século XXI, seguiu-

se de um contexto favorável para seu crescimento; seja pela crítica dos movimentos ambientalistas que 

passaram a proclamar a necessidade de se obter energias mais limpas de um lado, seja pela intenção 

econômica do outro, tendo em vista que empresas começaram a enxergar o potencial de lucro deste 

setor.  Em ambos os casos, é possível confirmar que o uso da energia eólica passou a ser difundida 

quando tal matriz energética tornou-se conveniente aos interesses sociais e econômicos no qual o 

planeta está inserido. 

 Diante deste novo contexto exposto, precisamos agora avaliar que escolher certos tipos de 

tecnologias significar que, inalteravelmente, estamos escolhendo uma forma particular de vida política 

(Winner 1986), ou seja, ao escolhermos como matriz energética, energias consideradas “limpas” ou 

não, estaremos optando de forma política, além das considerações ambientais, que essa determinada 

tecnologia atende melhor aos atuais paradigmas da sociedade, e, exatamente por ser uma alternativa 

política, impregnamos esta tecnologia de aspectos subjetivos, sejam sociais, econômicos, etc. Para 

tanto, Winner (1986, p. 26) deixa claro que: 

As coisas que nós chamamos tecnologias são formas de construir ordem em 

nosso mundo. Muitos dispositivos ou sistemas técnicos importantes na vida 

quotidiana contém diversas possibilidades de ordenar a atividade humana. 

Conscientemente ou inconscientemente, deliberadamente ou inadvertidamente, 

as sociedades escolhem tecnologias que influenciam, por um longo tempo, 

como as pessoas vão trabalhar, se comunicar, viajar, consumir, e assim por 

diante. No processo pelo qual as decisões estruturantes são feitas, diferentes 

pessoas estão diferentemente situadas e possuem diferentes graus de poder 

assim como diferentes níveis de consciência(...). Neste sentido, inovações 



38 

 

tecnológicas são similares a atos legislativos ou ações políticas básicas que 

estabelecem uma estrutura de ordem pública que pode durar por muitas 

gerações. 

 

 E é exatamente por estas razões que Winner defende que devemos ter a mesma atenção nas 

tomadas de decisões quanto ao uso de determinada tecnologia, da mesma forma que quando tentamos 

analisar melhor quanto à imposição de regras, papéis e até mesmo de como ocorrem as relações 

políticas. Pois, todas as questões que unem ou separam as pessoas na sociedade não são solucionadas 

apenas dentro das instituições e em práticas políticas, mas também, e menos obvio, devem ser 

resolvidas em arranjos tangíveis de aço e concreto, fios e semicondutores, em hélices e aerogeradores. 

 Ainda dentro desta reflexão, o sistema social que a energia eólica está inserida, especialmente 

no Brasil e no Estado do Rio Grande do Norte, demonstra o quanto decisões políticas determinam 

possíveis impactos positivos ou negativos que esta tecnologia causará na sociedade, tendo em vista 

que as regiões de implantação dos parques eólicos ocorrem normalmente em áreas pobres e pouco 

desenvolvidas, podendo causar diversos impactos e problemas sociais (Moura; Budke 2013).  

 Logo, podemos perceber o quanto os aspectos políticos e sociais influenciam nas decisões 

tomadas, seja porque a aquisição dos terrenos para a implantação é de menor custo, seja porque as 

comunidades de entorno não possuem ferramentas adequadas para diagnosticar, prevenir e mesmo 

remediar possíveis aspectos negativos desta tecnologia. O fato é que o discurso vigente e 

politicamente correto, eivado de argumentos de sustentabilidade e que incentivam a implementação 

deste novo modelo de matriz energética deve ser colocado em questão. Por exemplo, é necessário 

avaliar também a vulnerabilidade socioambiental das áreas de sua instalação. Hoje, alguns impactos já 

podem ser facilmente identificados, como os problemas de saúde em decorrência dos ruídos gerados 

pelas turbinas (Araújo 2000) e as interferências eletromagnéticas que podem causar perturbações nos 

sistemas de comunicação e transmissão de dados (Taylor 1996). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Considerando a trajetória aqui descrita para o desenvolvimento da energia eólica tal qual a 

conhecemos hoje, pode-se inferir que foi necessário que o mundo passasse por grandes transformações 

e constatasse as consequências obtidas pelo uso excessivo de combustíveis fósseis como matriz 

energética, como o aquecimento global e acidentes nucleares pelo uso de energia nuclear, para 

evidenciar a necessidade de alteração da matriz energética. Podemos perceber o quanto os primeiros 

moinhos movidos pela força canalizada pelos ventos eram primitivos, contudo foram essenciais para o 

desenvolvimento da agricultura em épocas remotas como relatado em áreas como o Egito, Pérsia, 

Europa e outras regiões.  

 A coleta e disposição dos dados obtidos aqui apresentados, evidência a predominância de 

informações numéricas/estatísticas, quanto a quantidade de energia que pode ser gerada por meio de 

usinas eólicas e de como e porque esta é considerada uma “energia limpa e renovável”. Entretanto, 
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somados a fatores históricos como os aqui expostos, essas informações nos levam a inferir que há 

também interesses econômicos, políticos e sociais que norteiam a tomada de decisões sobre o uso 

desta ou aquela tecnologia de produção de energia, que vão muito além do simples argumento que 

alega a modificação da matriz energética que faça um melhor uso dos recursos naturais.  

O mesmo se pode concluir no caso do Brasil. Assim como nos diferentes pontos do globo, a 

instalação e a implantação da energia eólica no Brasil se deve a um momento econômico favorável, de 

modo que o mercado investidor desta área enxergou no nosso país, além de todo o seu potencial de 

geração, o seu extenso potencial consumidor. Para tanto, foram necessários esforços políticos por meio 

de programas de incentivo como o PROINFA para justificar a adoção desta modalidade energética.  

Por outra parte, é importante frisar também que o uso da energia eólica é sim viável e que 

possui menores impactos negativos se comparados aos combustíveis fósseis, por exemplo. Mas não 

podemos ser ingênuos em concluir que a decisão desta modificação de produção energética se deve ao 

único fator de evolução ou desenvolvimento tecnológico. Ao considerarmos os dados históricos aqui 

retratados fica evidente que a energia eólica só entrou em pauta nas discussões de produção energética 

mundial e das políticas governamentais quando esta se tornou economicamente viável e rentável 

perante as demais matrizes, como o petróleo, por exemplo.  

 No caso do Rio Grande do Norte, que possui destaque em panorama nacional, tornando-se o 

maior produtor nacional, todos os benefícios econômicos trazidos pela produção de energia eólica, 

também acarretaram os problemas nas áreas de entorno as quais os parques eólicos foram instalados, 

gerando vulnerabilidade socioambiental para as comunidades e para o meio ambiente destas regiões. 

Tema este que será melhor detalhado e exemplificado mais adiante, na próxima etapa deste estudo. 

Por agora o que se pretende demonstrar é o quanto toda decisão, seja pelo uso de uma tecnologia ou 

por uma modificação nas políticas cientificas e tecnológicas que afetam a sociedade, está diretamente 

relacionada a fatores que vão muito mais além da leitura meramente desenvolvimentista ou evolutiva 

dos artefatos tecnológicos. Logo, conclui-se que aspectos ambientais, sociais, econômicos e políticos 

estão diretamente relacionados ao uso da energia eólica em todas as suas etapas de implementação, 

gerando transformações/modificações na sociedade por optar por esta modalidade energética. Outro 

fator importante a ser destacado, conforme afirmou Hayser (1977), é que o uso de fontes energéticas 

como a energia solar e a energia eólica deveriam ser compatíveis com modelos societários que se 

baseiam na igualdade social, na liberdade e no pluralismo cultural. Reforçando, assim, a nossa tese de 

que a escolha da matriz energética está diretamente vinculada à aspectos sociais e culturais, porém, 

estas novas tecnologias utilizadas ou fontes energéticas nem sempre são garantia de modelos 

civilizatórios que se fundamentam em equidade social.  

 Em síntese, ao adotarmos a energia eólica como matriz, significa que estamos escolhendo uma 

forma particular de vida política, pois tais tecnologias são o reflexo dos paradigmas que a sociedade 

naquele dado momento se encontra, pois, como nos alerta Winner (1986), as questões que aproximam 

ou distanciam as pessoas na sociedade não são determinadas apenas no território de instituições e em 
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práticas públicas, mas que por mais que seja sutil, e até mesmo passe despercebido, estas questões são 

determinadas pelas escolhas que fazemos enquanto atores sociais e que inalteravelmente estão 

interligadas com arranjos tangíveis de aço e concreto, de fios e semicondutores, em hélices e 

aerogeradores. 
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Capítulo 2  

 

OS VENTOS QUE SOPRAM EM QUEIMADAS E OS IMPACTOS 

SOCIOAMBIENTAIS CAUSADOS PELA IMPLANTAÇÃO DO 

PARQUE EÓLICO NA COMUNIDADE6 
 

(ESTE ARTIGO FOI SUBMETIDO AO PERIÓDICO REVISTA BRASILEIRA DE GESTÃO E 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL E, PORTANTO, ESTÁ FORMATADO DE ACORDO COM AS 

RECOMENDAÇÕES DO MESMO.  

Acesso: http://www.rbgdr.net/revista/index.php/rbgdr/about/submissions#onlineSubmissions)7 

 

RESUMO 

O presente artigo tem como objetivo principal analisar o processo de instalação do Parque 

Eólico Morro dos Ventos IV, localizado na comunidade de Queimadas, a qual pertence ao 

Município de João Câmara e ao Estado do Rio Grande do Norte, considerando os impactos e 

vulnerabilidades socioambientais provocados na área, em decorrência de sua implementação. 

Justifica-se este estudo de caso por demonstrar que, apesar da energia eólica ser considerada 

fonte de energia limpa e renovável, a implementação dos parques eólicos afeta diretamente as 

comunidades locais, causando impactos que nem sempre são considerados positivos. Para 

evidenciar tal conjuntura, metodologicamente, além do uso de material bibliográfico sobre o 

assunto, que permitiu coletar materiais de estudos já realizados sobre a região 

(HOFSTAETTER, 2016; QUEIROZ, 2016), também foram utilizadas entrevistas 

semiestruturadas realizadas com os atores sociais envolvidos, especialmente os moradores, e 

os representantes de órgãos públicos (IDEMA), além das visitas in loco na área. Tais 

entrevistas, que perpassaram a dimensão ambiental, social e econômica, tiveram como 

pretensão, averiguar os diferentes impactos causados à comunidade e ao meio ambiente. 

Dentre os diversos impactos e vulnerabilidades socioambientais apontados neste estudo de 

caso, pode-se destacar  o processo de licenciamento deficitário no cumprimento da normativa 

de tramitação e implementação do parque eólico; a ausência da administração da empresa no 

local, responsável pelo parque eólico, de modo a gerar pouca interatividade e a inexpressiva 

mudança da situação de renda da comunidade de Queimadas, além do distanciamento ou a 

completa ausência de interação entre a comunidade e a nova tecnologia que na área foi 

implantada. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Energia eólica, tecnologia, sociedade, impactos socioambientais, 

parques eólicos. 

 

ABSTRACT 

The main objective of this article is to analyze the installation process of the Wind Farm 

Morro dos Ventos IV, located in the community of Queimadas, which belongs to the city of 

João Câmara and the State of Rio Grande do Norte, considering the social and environmental 

                                                           
6 Parte deste artigo foi apresentado como resumo expandido em: MEDEIROS JUNIOR, J. M; MIRANDA, A.L. Uma 

introdução crítica à energia eólica: os ventos que sopram no Rio Grande do Norte. In: IV Congreso Iberoamericano de 

Filosofía de la Ciencia y de la Tecnología – Cultura científica y cultura tecnológica. Salamanca/Espanha, de 3 a 7 de julho 

de 2017. 

7 O comprovante de submissão do artigo ao periódico encontra-se anexado ao fim deste trabalho, intitulado como anexo 04. 
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impacts and vulnerabilities caused in the area, due to its implementation. This case study is 

justified because it shows that although wind energy is considered a source of clean and 

renewable energy, the implementation of wind farms directly affects local communities, 

causing impacts that are not always considered positive. In addition to the use of 

bibliographical material on the subject that allowed to collect subjects from studies already 

carried out on the region (HOFSTAETTER, 2016; QUEIROZ, 2016), semi-structured 

interviews were also carried out with the social actors involved, especially the residents, and 

representatives of public agencies (IDEMA), in addition to on-site visits to the area. These 

interviews, which went through the environmental, social and economic dimension, had as a 

pretension, to investigate the different impacts caused to the community and the environment. 

Among the various socio-environmental impacts and vulnerabilities pointed out in this case 

study, it is possible to highlight the lack of licensing process in compliance with the 

regulations for the processing and implementation of the wind farm; the lack of management 

of the company on site, responsible for the wind farm, in order to generate little interactivity 

and the inexpressive change in the income situation of the community of Queimadas, in 

addition to the distance or the complete absence of interaction between the community and 

the new technology that in the area was implanted. 

 

KEYWORDS: Wind Energy, technology, society, social and environmental impacts, wind 

farms. 

 

INTRODUÇÃO 
 

Tal como observa Chesnais (1996, p. 196), a consolidação do sistema econômico 

baseado no capitalismo transformou a relação do homem com a natureza e possibilitou o 

surgimento de novas tecnologias que alteraram significativamente as condições de existência 

do ser humano, seja como indivíduo ou como coletividade. Tal mudança paradigmática, tanto 

em seu aspecto científico, quanto econômico, levou-nos à ideia de “progresso”, que, segundo 

Passamai (2010, p. 5), “fizeram-nos acreditar na ideia fantasiosa de um progresso infinito, 

além de colocar o método científico como única ferramenta válida na busca do 

conhecimento”. Assim, este novo modelo societário, passou a ser sustentado essencialmente 

pela produção em larga escala, tendo em vista o consumo desenfreado e a geração do lucro. 

Para a manutenção deste modelo, que demanda grande quantidade de energia, utilizou-se o 

discurso de uma sociedade cada vez mais conectada à tecnologia e que, por este motivo, 

necessitava da expansão de sua produção energética. 

É nesse contexto que a energia passou a ser o grande motor da história, tendo como 

principal fonte primária de recursos, os combustíveis fósseis, que, posteriormente, tornaram-

se uma das principais causas da degradação do meio ambiente e de seus recursos, ocasionando 

mudanças climáticas como também o degelo das calotas polares. Neste cenário surgiram os 

discursos ambientalistas nas décadas de 70 e 80, que reivindicavam pesquisas e 

desenvolvimento de novas tecnologias para o melhor manejo dos recursos naturais 
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disponíveis. Assim, diante da crise deste novo modelo civilizatório e a real possibilidade de 

extinção dos recursos naturais (RICHETTI, 2010, p. 2), as discussões ambientalistas 

proporcionaram a elaboração de novos parâmetros de desenvolvimento, como é o caso do 

“desenvolvimento sustentável”, que trata de atender as necessidades da sociedade atual, sem 

comprometer as futuras gerações, permitindo, assim, a disponibilidade e continuidade dos 

recursos naturais (MAY et al, 2003, p. 32). Tais conceitos foram fundamentais para o 

desenvolvimento de novas tecnologias para geração de energia. E a comunidade científica, 

por meio de pressões da sociedade civil, passou a sugerir alternativas à principal matriz 

energética utilizada até então, possibilitando a criação das chamadas “energias limpas e 

renováveis”. Estas consistem em fontes energéticas que não liberam, durante seu processo de 

consumo ou geração, resíduos ou gases que agravem o aquecimento global ou aumente a 

escassez de recursos naturais disponíveis, advindo ainda de uma fonte contínua e renovável 

(CUNHA, 2006, p. 51).  

E é neste contexto de crise energética, portanto, que surge a energia eólica como 

alternativa tecnológica, consistente na geração de energia por meio da canalização da força 

dos ventos. De modo que, tal modalidade energética atende tanto as ambições ambientalistas, 

como mantém a geração de energia para a manutenção de uma sociedade de produção em 

massa e consumo. Com isto, presenciamos a expansão massiva de parques eólicos pelo 

mundo, como também no Brasil. Sobretudo, na região Nordeste, onde a força dos ventos 

revela o alto potencial desta região como produtora nesta modalidade energética.  

O presente artigo, portanto, tem como objetivo principal analisar o processo de 

instalação de um dos parques eólicos situados nessa região, que é o Parque Eólico Morro dos 

Ventos IV, localizado na comunidade de Queimadas do Município de João Câmara, no Estado 

do Rio Grande do Norte (RN). O propósito aqui é evidenciar os impactos socioambientais 

decorrentes da interação (ou não) desta tecnologia de geração de energia com a comunidade, e 

com isso argumentar que o fato de ser considerada “energia limpa e renovável”, nem sempre é 

garantia de que a implantação deste modelo energético seja sustentável. Para tanto, 

iniciaremos expondo os métodos adotados para a coleta de informações, e dissertando ainda 

que brevemente, sobre como ocorreu o processo de instalação desta matriz energética no 

Brasil, no estado do RN e da comunidade aqui tratada, como também o atual panorama que se 

encontra a energia eólica nestas áreas. Por fim, de posse dos dados coletados, realizaremos a 

análise das informações obtidas por meio dos atores sociais envolvidos para fundamentar as 

conclusões obtidas, avaliando assim, os impactos gerados pela presença da usina eólica na 
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comunidade. Aqui se pretende ainda averiguar a vulnerabilidade da comunidade decorrente 

deste novo cenário de implantação do parque eólico. 

MATERIAS E MÉTODOS 
 

No que se refere à sua natureza metodológica, o presente artigo trata de um estudo de 

caso de caráter qualitativo, posto que seu objetivo é produzir informações aprofundadas 

(DESLAURIERS, 1991, p. 15), de modo a destacar os aspectos sistémicos, individuais e 

dinâmicos daqueles que estão vivenciando o fenômeno (POLIT, BECKER E HUNGLER, 

2004, p. 35), que, no caso em questão, diz-se da implantação do parque eólico na comunidade 

de Queimadas. Desta forma, o levantamento bibliográfico e documental foi de suma 

importância para a composição desta pesquisa, pois a partir deles foi possível correlacionar 

aspectos teóricos e conceituais com as informações obtividas através das visitas a área, 

diretamente afetada pela implantação do parque eólico, caracterizando, assim, o estudo de 

caso (GIL, 2010, p. 41). 

Para a coleta dos dados que permitiram a construção e análise deste trabalho, a 

principal estratégia metodológica foi a realização de entrevistas semiestruturadas com os 

atores sociais diretamente relacionados na implantação do parque eólico aqui tratado. Ou seja, 

o estudo de caso foi feito com base no levantamento de informações extraídas, por meio de 

entrevistas, realizadas in loco, com os moradores da comunidade de Queimadas e os fiscais do 

órgão ambiental responsável pelo processo de licenciamento e fiscalização. As entrevistas8, 

tendo como foco estes atores sociais e perfazendo um total de 8 moradores e dois técnicos, 

foram estruturadas considerando três diferentes vertentes. A vertente ambiental teve como 

foco avaliar os aspectos referentes aos impactos ambientais no local, considerando: 

licenciamento ambiental do parque eólico, fiscalização, monitoramento e cumprimento de 

normas, uso da terra, etc. A vertente social consistiu em averiguar aspectos como a 

participação pública na implementação do parque eólico, as relações entre Empresa - Órgão 

ambiental - Comunidade e vice-versa, a qualidade de vida da comunidade e possíveis 

alterações de hábitos e costumes na região. E, por fim, a vertente econômica, que consistiu 
                                                           
8 Por se tratar de uma pesquisa de campo e realização de entrevistas com grupos sociais, vale salientar que este projeto de 

pesquisa foi submetido a avaliação do Comitê de Ética da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e aprovado por 

meio de parecer de n.1.845.280. Também cabe ressaltar que nossa intenção de realizar entrevista com os administradores da 

empresa proprietária do parque eólico tornou-se frustrada após inúmeras tentativas de contato sem retorno, via e-mail e 

telefone. É importante frisar que o número total de entrevistas realizadas foi adotado com base no critério de saturação, o qual 

consiste que o “fechamento amostral por saturação teórica é sistematicamente definido como a suspensão de inclusão de 

novos participantes quando os dados obtidos passam a apresentar, na avaliação do pesquisador, uma certa redundância ou 

repetição, não sendo considerado relevante persistir na coleta de novos dados. Ou seja, em linhas gerais, as informações 

fornecidas pelos novos participantes da pesquisa pouco acrescentariam ao material já obtido, não mais contribuindo 

significativamente para o aperfeiçoamento da reflexão teórica fundamentada nos dados que estão sendo coletados”. 

(DENZIN e LINCOLN, 1994; GLASER e STRAUSS, 1967; FONTANELLA, et al, 2008). 
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em analisar aspectos quanto a geração de empregos como também as relações de trabalho e 

crescimento local. 

Aliada às entrevistas, também nos servimos do método de observação, pois, de acordo 

com Gil (2010, p. 76) a observação do próprio pesquisador é parte fundamental para a 

pesquisa, já que constitui a aplicação dos sentidos humanos para obter informações 

específicas sobre aspectos da realidade. No nosso caso, as visitas in loco à comunidade de 

Queimadas e ao Idema (órgão fiscalizador), possibilitou-nos utilizar a observação como parte 

integrante da metodologia do trabalho de investigação que serviu para complementar os 

demais procedimentos investigativos que utilizamos (SOMMER & SOMMER, 2002, p. 39). 

Para a análise aprofundada dos dados obtidos, foi fundamental adotarmos uma classificação, 

separando os dados coletados de cada vertente, por categorias, permitindo assim a correta 

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

Assim, foram definidas três categorias de vulnerabilidade, quais sejam: vulnerabilidade social, 

ambiental e econômica. 

 

A INSTALAÇÃO DOS PARQUES EÓLICOS NO TERRITÓRIO BRASILEIRO 
 

 No território brasileiro, a energia eólica deu seu primeiro passo em 1992, com o início 

da operação comercial do primeiro aerogerador. Esta primeira turbina, em específico, possuía 

capacidade de 225 KW, e também foi a primeira da América do Sul, localizada no 

arquipélago de Fernando de Noronha.  Como já se sabe, nosso país possui condições 

climáticas que favorecem a geração de energia por meio da captação da força dos ventos, 

especialmente devido à sua intensidade. Não é por menos que o Brasil está em posição de 

destaque, quando se refere a geração mundial de energia eólica. De acordo com a Global 

Wind Market Report, do GWEC (Global World Energy Council), em relatório emitido no ano 

de 2015, temos ventos três vezes superiores à necessidade elétrica do nosso território, como 

também possuímos fatores de capacidade para a geração desta modalidade de energia acima 

dos 50%, chegando até a 70% nas épocas de melhores ventos, enquanto o restante do mundo 

esta capacidade gira em torno de 25%. Ou seja, a disponibilidade de ventos que são passíveis 

de utilização para geração de energia eólica varia entre as taxas de 50% a 70%, fazendo com 

que estejamos muito acima da média mundial (ABEEÓLICA apud GEWC, 2016, p. 10).  

 Em termos numéricos, de acordo com a Associação Brasileira de Energia Eólica – 

ABEEólica, a indústria eólica brasileira investiu R$ 16,5 bilhões em 2015. Tratando de dados 

mais atuais, o Brasil dispõe atualmente de 11GW instalados através de 440 parques eólicos 

abastecendo 17,27 milhões de residências por mês, apenas com este potencial gerado pela 
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energia eólica (ABEEÓLICA, 2017a, p. 3). Também é importante frisar que no fim do ano de 

2016, o setor eólico bateu recordes de geração, com um crescimento significativo, gerando 

33,15 TW/h ao longo de 2016, atingindo a 12% da energia consumida pelo Sistema 

Interligado Nacional – SIN, especialmente a região Nordeste, na qual 57% da energia 

consumida foi de origem eólica (ABEEÓLICA, 2017c, p. 2). 

 Para melhor ilustrar a disposição dos parques eólicos ao longo do território nacional, 

tem-se: 

FIGURA 1 – EVOLUÇÃO DA CAPACIDADE EÓLICA INSTALADA (MW) E CAPACIDDE 

INSTALADA POR MEIO DO NÚMERO DE PARQUES EÓLICOS POR ESTADO. 

 

      Fonte: ABEEÓLICA, 2017c.  

Ao analisarmos as informações dispostas no gráfico acima, podemos perceber a 

relevância que o setor eólico está conquistando dentro do panorama nacional e, mais 

especificamente, certas regiões do país, como é caso do nordeste brasileiro. Líder em 

capacidade de geração devido à suas condições favoráveis para a extração deste tipo de 

energia.  Já quando consideramos o potencial e a geração de cada estado, conforme a Figura 

1, podemos perceber o quanto o Estado do Rio Grande do Norte – RN se destaca com a marca 

de 126 parques instalados e com uma geração de 3.5 GW, o maior produtor entre todos os 

estados, conforme pode ser melhor visualizado na Figura 2 a seguir: 
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FIGURA 2 – Potência instada por Estado 

 

                      Fonte: ABEEÓLICA, 2017a. 

Deste modo, todas as informações acima retratadas demonstram a importância que o 

Estado do Rio Grande do Norte desempenha no cenário nacional quanto à geração de energia 

elétrica por meio dos parques eólicos. E, como consequência, os números demonstrados 

acima explicitam o quanto esta expansão do setor no estado ocorreu de forma acelerada e em 

várias regiões. Dentro deste cenário, o qual retrata a posição e o lugar de destaque que ocupa 

o Rio Grande do Norte no território brasileiro, avistamos o município de João Câmara, área 

abordada no presente estudo. 

 

O PARQUE EÓLICO DO MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA 

  

 Localizado há cerca de 80km da capital potiguar, o município de João Câmara possui 

uma área total de 714,961 km² e uma população de 32.227 habitantes de acordo com o senso 

do IBGE no ano de 2010.  Entretanto, o mesmo órgão estima que a população total da cidade, 

no ano de 2016, já tenha atingido a cifra de 34.893 habitantes, totalizando uma densidade 

demográfica de 45,08 hab/km2. Sua área está dentro do bioma Caatinga, na Mesorregião do 

Agreste Potiguar e na Microrregião da Baixa Verde (IBGE, 2016). 

 Ainda quanto aos dados numéricos do município, seu PIB per capita é de R$ 1607,68, 

com uma incidência de pobreza em torno de 59% (IBGE, 2016). Contudo, o que torna este 

município tão importante dentro do cenário da expansão dos parques eólicos?  Para melhor 

exemplificar, demonstraremos por meio da Figura 3 e 4, que diz respeito ao mapa dos ventos 

do nordeste brasileiro e do estado do RN: 
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FUGURA 3 – VELOCIDADE DOS VENTOS NO NODESTE BRASILEIRO 

 

      Fonte: Centro Brasileiro de Energia Eólica, 2016. 

 

FIGURA 4 – VELOCIDADE DOS VENTOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

           Fonte: COSERN, 2015. 

 Deste modo, ao analisarmos o mapa da Figura 3, em comparação com o mapa que 

indica a velocidade dos ventos (Figura 4), poderemos perceber que a área de cidade onde está 

situada a cidade de João Câmara (tal como destacada na Figura 5 abaixo) indica exatamente 

onde os ventos são mais favoráveis, representados pela cor violeta no mapa da Figura 4. Ou 

seja, numa escala de 4 a 9 pontos de medida da velocidade média anual do vento, o município 

de João Câmara está situado numa região cuja velocidade do vento atinge a marca de 8,5 

anual. 
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FIGURA 5 – Mapa do RN com destaque da cidade de João Câmara 

 

Fonte: IBGE, 2016. 

 Daí que, e é importante ressaltar, este município possui 10 usinas eólicas instaladas em 

seu território, com a maioria situada em distritos, próximo a várias comunidades locais, a 

exemplo do parque eólico UEE Morro dos Ventos VI, localizado próximo ao distrito de 

Queimadas. Para melhor visualizar o nosso cenário de pesquisa, seguem abaixo imagens 

fotográficas da região. Algumas produzidas como resultado das visitas in loco à comunidade, 

realizadas pelo autor deste estudo. Nelas se pode observar, por meio da instalação das turbinas 

geradoras de energia, a existência do parque eólico que fica na área limítrofe da comunidade.

 

FIGURA 6 – Comunidade de Queimadas. 

 

 

Fonte: O Globo, 2015. 

 

 

 

FIGURA 7 – Parque eólico Morro dos Ventos 

VI / Comunidade de Queimadas 

 

Fonte: Os autores, 2015.

FIGURA 8 – Parque eólico Morro dos Ventos VI / Comunidade de Queimadas 

 

     Fonte: Os autores, 2016. 
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 Por fim, vale ressaltar que o parque eólico Morro dos Ventos VI faz parte de um 

complexo de parques formados por outros 5, todos de mesmo nome. Este parque em 

específico, está situado em terreno particular ao lado da comunidade de Queimadas.  

 

A IMPLANTAÇÃO DO PARQUE EÓLICO MORRO DOS VENTOS VI NA 

COMUNIDADE DE QUEIMADAS 
 

 A instalação do parque eólico Morro dos Ventos VI, situado na comunidade de 

Queimadas, foi licenciado por meio do Processo de Nº 2010-036693/TEC/LI-00249 emitido 

pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do 

Norte – IDEMA, em 14/04/2010. Todo o complexo de usinas eólicas é administrado pela 

empresa WF Wind Holding VI S/A, a qual é brasileira e possui sua sede localizada no 

município de Jaraguá do Sul, no estado de Santa Catarina/SC, localizado no Sul do Brasil. O 

contato com a empresa até o momento não foi possível, pois, localizada no município de 

Jaraguá do Sul, estado de Santa Catarina/SC, os seus responsáveis não responderam a nenhum 

dos nossos contatos por e-mail, como também não conseguimos por meio de chamadas 

telefônicas. 

 Ao realizar consulta do histórico da empresa, em meio às escassas informações 

disponíveis para consulta pública, a única informação disponível e que foi possível ter acesso 

é que a empresa, fundada em 25 de fevereiro de 2009, consta como sua principal atividade o 

holdings de instituições não-financeiras, que compreende as atividades de entidades 

econômicas e que detêm o controle de capital de um grupo de empresas com atividades 

preponderantemente não-financeiras. Sabendo que, estes holdings, podem exercer ou não 

funções de gestão e administração dos negócios das empresas do grupo. Mas, o que chama a 

atenção é a sua recente criação, que coincide, não por acaso, com o surgimento dos parques 

eólicos instalados na região, objeto de nosso estudo. 

 Tratando-se da comunidade, essa é formada pelo assentamento Brinco de Ouro10, o 

qual possui extensão dentro dos municípios de João Câmara, Touros e Parazinho no estado do 

RN (INCRA, 2010, p. 1). Esta área está localizada a 25km do município de João Câmara, na 

                                                           
9 De posse deste documento, o qual será objeto de análise mais detalhada adiante, verificamos que todo o processo legal, 

constante de dois volumes de mais de 400 páginas, foi tramitado dentro do órgão ambiental competente por meio de uma 

empresa de consultoria terceirizada. Esta empresa, identificada como GEOCONSULT Consultoria, Geologia e Meio 

Ambiente Ltda, possui endereço no bairro de Joaquim Távora, município de Fortaleza/CE. Mas, apesar dos nossos diversos 

intentos, não foi possível contatar com a empresa.  
10 Este assentamento foi criado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA em 07/11/1992 por meio 

da Portaria Nº 47. A área dispõe de reserva legal em bom estado de preservação e a principal atividade econômica dos 

moradores é a apicultura. Entretanto, a atividade de agricultura também possui destaque na região, além do comércio, e todas 

as casas dispõem de instalações e energia elétrica (INCRA, 2010, p. 2). Quanto aos aspectos de impactos ambientais gerados 

pelo assentamento da região, sua intensidade é considerada baixa, tendo em vista que são desenvolvidas atividades 

agropecuárias pouco impactantes negativamente, como a cajucultura de sequeiro, agricultura de subsistência de sequeiro, 

apicultura e pecuária extensiva. 
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região rural, com aproximadamente 2.700 ha de extensão territorial (EMATER, 2008, p. 5). 

Apesar do assentamento possuir 82 domicílios e 92 famílias, totalizando uma população de 

cerca de 368 pessoas e densidade demográfica de 14,15 hab/km² (EMATER, 2008, p. 6), na 

comunidade de Queimadas, encontram-se somente 18 destas 92 famílias que pertencem ao 

assentamento.  

 

AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS NA COMUNIDADE DE 

QUEIMADAS 
 

 De posse destes dados e informações e das visitas in loco, como também das 

entrevistas com os atores sociais envolvidos (isto é, a comunidade e o órgão ambiental) foi 

possível extrair vários aspectos conclusivos que coincidem com os impactos e a situação de 

vulnerabilidade socioambiental na comunidade de Queimadas, em decorrência da implantação 

e da presença da usina eólica próximo ao território da comunidade. Ou seja, um primeiro 

aspecto importante a considerar aqui é que os impactos e vulnerabilidades avaliados foram 

susceptíveis devido à aproximação geográfica da comunidade de Queimadas com o parque 

eólico ali instalado. 

 Dito isso, outro aspecto a considerar inicialmente nesta nossa análise, diz respeito à 

necessidade de esclarecer e compreender os critérios de vulnerabilidade socioambiental que 

aqui são retratados, de modo a entender que integram a vulnerabilidade social e a 

vulnerabilidade ambiental. A primeira é analisada a partir dos indivíduos, famílias ou grupos 

sociais (MOSER, 1998, p. 33; KAZTMAN et al, 1999, p. 9). Neste sentido, a vulnerabilidade 

social “não é uma essência ou algo inerente a algumas pessoas e a alguns grupos, mas diz 

respeito a determinadas condições e circunstâncias que podem ser minimizadas ou revertidas” 

(PAULILO, JEOLÁS, 1999, p. 1). Ainda neste aspecto, devemos entender que estar 

susceptível às mudanças compreende a exposição de grupos ou indivíduos a situações 

estressantes resultantes dos impactos de modificações, sendo definida como uma combinação 

de fatores sociais e riscos ambientais (ADGER, 1996, p. 22). Estes riscos, por sua vez, são 

definidos como vulnerabilidade ambiental, que possui maior relevância nas discussões sobre 

regiões e ecossistemas que estes indivíduos estão inseridos (CUTTER, 1994; 1996). Também 

é importante frisar que este tipo de susceptibilidade é referente a probabilidade de ocorrência 

de fatos devido à fatores diretamente relacionados às condições ambientais (FRASER et al, 

2003, p. 4). 

 Desta forma, antes de expor as constatações obtidas através do nosso estudo de caso, 

específico desta pesquisa, é imprescindível destacar alguns impactos e situações de 

vulnerabilidade já identificados e analisados por outros autores e pela literatura atual, para 
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que, de forma dialogada e comparada, possamos analisar a situação em específico da 

comunidade de Queimadas. 

Impactos socioambientais na implantação de empreendimentos eólicos 

 

 É importante salientar que na literatura atual no Brasil, encontramos vários estudos 

sobre o tema e alguns deles já tratam de estudos elaborados sobre a região do RN11. A 

exemplo, citam-se as pesquisas de Hofstaetter (2016), Queiroz (2016), entre outros. Portanto, 

alguns aspectos tratados aqui, constatados durante a nossa observação e realização de visitas a 

área, também foram abordados por estudos similares, tais como: a segregação de 

comunidades e a descaracterização da paisagem, como também alteração de rotas nas 

comunidades e o desalojamento de agricultores. Neste sentido, afirma Hofstaetter (2016, p. 

83): 

No caso do Rio Grande do Norte, os parques de energia eólica implantados 

na grande maioria na faixa litorânea, em paisagens praticamente intocadas 

pela intervenção humana progressiva, com a presença apenas de 

comunidades tradicionais de pescadores e agricultura de subsistência, 

descaracterizam a paisagem, abalam atividades vinculadas ao turismo de sol 

e praia que é forte no litoral potiguar, reduzem o território original dessas 

comunidades.  

 

 Considerando a comunidade de Queimadas em específico, tal retrato de paisagem é 

corroborado pelo morador F, ao afirmar: 

“Prá mim parece meio estranho, né?! Essas coisas aí. Quando chegou 

passaram o asfalto aqui, então começou a passar mais carros, né?! Aqui era 

mais tranquilo, mais calmo, agora há mais barulho e movimento por causa da 

estrada asfaltada. Eu num acho nem bonito nem feio, num acho que tenha 

modificado a vista não”.12 

 

 Ou seja, após a chegada dos parques eólicos, houve o aumento de fluxo de veículos no 

local, e o aspecto paisagístico da região foi modificado, causando um certo estranhamento na 

comunidade e que descaracterizam a paisagem da área de entorno do parque. Em 

continuidade, também é possível avaliar com o impacto ambiental a descaracterização da 

paisagem e as interferências visuais. Como citado anteriormente, houve uma mudança 

significativa na paisagem da área na comunidade de Queimadas, como é possível averiguar na 

foto da região que será exposta a seguir. Além disso, também há áreas em que ocorrem erosão 

devido ao desmatamento da região, conforme constatado no estudo de Hofstaetter (2016), as 

empresas eólicas realizam o desmatamento e remoção de solo sem problemas, entretanto, os 

                                                           
11 Apesar de abordarmos essencialmente pesquisas regionais, é imprescindível frisar que todos os impactos aqui tratados são 

corroborados por pesquisas de âmbito nacional, conforme pode ser verificado por meio dos autores: Costa (2006), Costa 

(2009), Domingues (2006), Dutra apud Souza (2013), Medeiros (2009), Moura et al (2013), Taylor (1996), Appio (2001), 

Silva (2006), Terciote (2006), Porto et al (2013).  
12 Para garantir a fidelidade das informações coletadas por meio das entrevistas, optamos por transcrever as entrevistas de 

modo literal. Desta forma, todas as falas obtidas durante a pesquisa estarão como citações diretas e entre aspas. 



55 

 

moradores das regiões vizinhas são proibidos de realizar tais procedimentos 

(HOFSTAETTER, 2016, p. 101). 

 Outro importante impacto averiguado diz respeito às mudanças nas dinâmicas 

socioculturais, tais como a supervalorização do mercado imobiliário, a melhoria momentânea 

da economia local e o aumento da arrecadação fiscal. Além de situações que influenciam na 

saúde individual e coletiva, como o uso de entorpecentes e drogas em geral, aumento de 

doenças sexualmente transmissíveis, e problemas de saúde em decorrência de ruídos oriundos 

das turbinas eólicas (HOFSTAETTER, 2016, p. 86). 

Além disto, também devemos ressaltar a falta da participação popular13 no processo de 

implantação de parques eólicos; seja por falta de organização da sociedade que é afetada pelo 

fenômeno aqui tratado, seja por falta de oportunidade de expor suas opiniões e de ter voz ativa 

nas decisões que se referente a implantação desta tecnologia em áreas que os afetam. Sobre 

este assunto, que trata da importância da participação das comunidades locais nos processos 

de instalação de grandes empreendimentos, como é o caso das usinas eólicas, afirma Queiroz 

(2016, p. 57): 

A audiência pública é o único canal de participação popular no processo 

complexo do licenciamento ambiental. Através dela, os indivíduos 

diretamente afetados e interessados tomam ciência dos detalhes técnicos 

daquele empreendimento que está sendo licenciado, tendo direito a expressar 

suas dúvidas e conhecer detalhes técnicos da atividade impactante.  

 

 Ou seja, a audiência pública é um mecanismo essencial para a divulgação de 

informações e tomada de decisões referente a implantação de um empreendimento, pois é 

neste momento que a população tem voz para reivindicar mudanças ou aceitar as propostas 

com base em seu próprio julgamento, e, para isso, é necessário estar a par de todas as 

condicionantes que envolvem este processo. Neste âmbito, percebe-se uma ausência de 

participação da comunidade mesmo quando são informados de reuniões no que se refere as 

eólicas. De acordo com o estudo realizado por Queiroz (2016, p. 58), apenas metade da 

população interessada no processo de licenciamento do parque eólicos estudados compareceu 

as audiências públicas, mesmo tendo ciência da importância de sua participação, ou seja, 

durante estas reuniões, apenas 50% dos indivíduos compareceram. Conforme podemos 

averiguar, no nosso caso em específico, pela fala do morador E: 

“Eu soube que tem umas reuniões aí com o pessoal da eólica, mas eu nunca 

fui, não. Sei que o pessoal da comunidade e da associação de morados se 

juntam lá, mas eu não participei de nenhuma das reuniões”. 

                                                           
13 No atual sistema político e participativo do nosso país, há vários modos diretos ou indiretos de participação popular no 

âmbito de decisões, como no caso do licenciamento e implantação de parques eólicos. Trazendo esta reflexão a luz dos 

estudos de Amartya Sem (2000), podemos afirmar que é por meio do fortalecimento das liberdades e da participação popular, 

ao proporcionar uma melhoria de via aos indivíduos e removendo fontes de privações, como a pobreza e tirania, negligência 

dos serviços públicos como saúde e educação, ausência de oportunidades econômicas e intolerância ou interferência 

excessiva de Estados repressivos, é que alcançaremos um status de desenvolvimento desejado.  
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 Outros estudos abordam de forma mais específica a presença de parques eólicos em 

áreas de assentamos de reforma agrária, que é também o caso aqui tratado. Por exemplo, 

Ferraz (2015, p. 106) afirma que “a instalação do parque eólico no Assentamento Zumbi/Rio 

do Fogo metamorfoseou o território e o tecido social no assentamento pesquisado”. Em outras 

palavras, a convivência da comunidade de um assentamento rural com uma usina eólica 

transforma as relações que há tanto entre moradores e empresa, como dentro da convivência 

dos próprios moradores. No caso da comunidade de Queimadas, onde está o assentamento 

Brinco de Ouro e que ainda não possui nenhuma torre de eólica em seu território, isso se vê 

espelhado no próprio desejo dos moradores de obter uma das torres da eólica dentro do 

assentamento, tal como insinua o Morador C, quando disse: 

“As torres estão todas na área da fazenda que fica aqui ao lado, mas estamos 

batalhando pra colocar aqui dentro do assentamento. Nós somos assentados, e 

não podemos colocar ainda, mas estamos conversando com o INCRA e com 

a empresa. Tem até uma reunião que está para acontecer para tentar ver como 

podemos dar um jeito nisso”. 

 

 Este discurso se repete entre os entrevistados, e, conforme Ferraz (2015, p. 106), este 

tipo de ação tende a enfraquecer o tecido social, tornando moradores, antigos companheiros 

em adversários. E observa: 

(...) antes do parque eólico em 2006, o território era ordenado principalmente 

pela memória coletiva, em que as famílias reconheciam suas posses 

historicamente definidas pelas diversas gerações. (...). Após a implantação do 

parque, verificou-se a quebra contínua da solidariedade horizontal e traçou-se 

a constituição de um quadro caracterizado pela solidariedade vertical. Houve 

uma reconfiguração de âmbito territorial e se intensificaram as disputas por 

poder no assentamento entre os assentados, principalmente, por aqueles de 

maior participação na associação da comunidade. 

 

 Mesmo diante desses fatos, entretanto, as eólicas são vistas como uma alternativa de 

renda em um panorama de vulnerabilidade econômica destas populações. Logo, a 

possibilidade de melhoria de vida faz com que os conflitos surjam e ocorram modificações 

nas dinâmicas de relações entre os próprios assentados (FERRAZ, 2015, p. 107) 

 Constatado estes aspectos que identificam o panorama geral dos impactos causados 

pela instalação dos parques eólicos em comunidades próximas, no nosso caso em questão, 

diante da posse das entrevistas (10) realizadas com os moradores da comunidade de 

Queimadas (abordados aleatoriamente) e com representantes do órgão ambiental, além das 

visitas e observações in loco, foi possível ainda constatar outros aspectos importantes, tais 

como os que seguem. 
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Impactos socioambientais averiguados na comunidade de Queimadas 

a) Quanto ao processo de licenciamento 

 Com base no processo de licenciamento já citado durante este trabalho, após analisa-lo 

e considerando as duas entrevistas realizadas com os técnicos do Instituto de 

Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, 

verificou-se que, apesar de constar no processo de licenciamento, os relatórios e programas 

ambientais detalhados, de acordo com a técnica A do IDEMA, 

“Há uma variedade de situações que nos deparamos ao realizarmos o 

monitoramento e avaliação das áreas de implantação dos parques eólicos. 

Muitas vezes recebemos relatórios perfeitos, informando que tudo está “ok”, 

mas nos deparamos com várias situações de irregularidades, assim como 

também ocorre o inverso(...) Outro fator recorrente é a cópia de relatórios: é 

comum pegarmos relatórios de áreas distintas com as mesmas análises 

quando são feitos pelas mesmas empresas”. 

 

 Diante desta afirmação, podemos perceber o quanto programas elencados pela 

empresa, como: o programa ambiental para construção, o plano de monitoramento da 

avifauda, plano de educação ambiental, o plano de comunicação social, o plano de controle de 

desmatamento, o plano de gestão de resíduos sólidos, efluentes e emissões atmosféricas, nem 

sempre são conduzidos da forma que são expostos. Além disso, existem materiais 

incompletos dentro dos próprios planos, ou que não cumprem o estabelecido. Como é o caso 

da não exibição de todas as etapas exigidas por meio da legislação (CONAMA nº 46214 

(2014, p. 16), que afirma: 

Deverão ser propostos Programas para avaliação sistemática da 

implantação e operação do empreendimento, visando acompanhar a 

evolução dos impactos previstos, a eficiência e eficácia das medidas 

de controle e permitir identificar a necessidade de adoção de medidas 

complementares. Os programas deverão conter: objetivos, 

justificativas, público-alvo, fase do empreendimento em que serão 

implementados em relação às atividades previstas e interrelação com 

outros programas.  

 

 Constatamos ainda que o processo de comunicação social não foi conduzido de 

maneira satisfatória, assim como o controle dos impactos ambientais, devido a completa 

ausência da empresa na área, limitando-se a comparecer apenas para manutenção e 

distribuição de panfletos, conforme ainda o item que abordaremos, a seguir, sobre “a 

completa ausência da administração da empresa e seu pessoal responsável no local”. Este fato 

pode ser averiguado por meio da fala do morador E: 

“Rapaz, eles não costumam vir aqui, não. As vezes a gente vê os caminhões 

passando, mas é mais pra verem como estão as coisas, se está tudo 

                                                           
14 A Resolução CONAMA nº 462, de 24 de julho de 2014, estabelece procedimentos para o licenciamento ambiental de 

empreendimentos de geração de energia elétrica, a partir de fonte eólica em superfície terrestre. 
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funcionando direito. Lá agora você só consegue falar com o vigia, e as vezes 

eles passam distribuindo uns folhetozinhos.” 

 

Entretanto, a própria legislação é falha no que se referente a comunicação entre a 

empresa e comunidade, considerando a Resolução CONAMA nº 462, esta refere-se à 

comunicação social como uma medida “mitigadora e compensatória”, sem detalhar quais 

procedimentos devem ser realizados e como devem ser realizados (CONAMA, 2014, p. 16, 

21). 

 Outra importante constatação é a falta de continuidade nos planos de operação que são 

fornecidos pela empresa, e que em nenhum momento durante o processo do licenciamento, foi 

questionado pelos técnicos responsáveis do órgão ambiental, conforme já citado 

anteriormente, que deve conter “objetivos, justificativas, público-alvo do plano, fase do 

empreendimento em que serão implementados em relação às atividades previstas e 

interrelação com outros programas” (CONAMA, 2014, p. 16). Por exemplo, o Plano de 

Operação, Manutenção e Contingência, que se encontra na página 350 do documento, só 

possui capa, sendo a página seguinte, a 351, a identificação de outro plano, o de transporte. 

Esse vazio na disposição das informações, revela as deficiências do processo de licenciamento 

ambiental para o regular funcionamento do parque eólico. 

 Questionada durante entrevista, a técnica B do Idema, tentou justificar, afirmando que 

efetivo de pessoal do órgão é muito baixo para suprir toda a demanda de forma detalhada, ao 

dizer: 

“Nosso setor de licenciamento conta com 10 técnicos para a análise e 

monitoramento de todos os empreendimentos que envolvam energia, seja 

elétrica, eólica, solar e até mesmo petróleo. E no nosso setor de fiscalização 

constam 17 técnicos para avaliar todos os processos do estado, exceto poucas 

cidades que possuem gestão compartilhada com suas secretariais municipais de 

meio ambiente, e por isso, algumas informações podem passar por 

despercebidas, pois não temos como suprir a demanda com os prazos que nos 

são dados. Não é um problema exatamente do órgão e sim da administração 

pública como um todo”. 

 

No que se refere aos planos e projetos que devem ser contemplados e analisados no 

processo de licenciamento ambiental, a legislação é direta (conforme consta em seus anexos 1 

e 2), de modo a exigir a apresentação dos planos e projetos que serão executados na área 

(CONAMA, 2014, p. 7, 18). No caso em questão, estes foram negligenciados, tanto pela 

empresa que os apresentou incompletos, tanto pelo órgão fiscalizador, que não realizou um 

diagnóstico minucioso do que fora apresentado, denotando que a estrutura disponível é frágil 

e que acaba por atuar de forma inadimplente no que lhe compete. Como exemplo ao fato 

citado, o parecer utilizado para a liberação da licença é o disposto pela empresa de consultoria 

contratada para a realização do procedimento. De modo que o técnico do IDEMA emite 

apenas um despacho, que consta na página 414, acatando o parecer e liberando a licença que, 
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em seguida, é apenas despachada para os setores responsáveis pelo órgão. Após este 

procedimento, emitida e publicada a licença, permite-se que a empresa realize sua instalação, 

demonstrando que não há uma análise detalhada dos relatórios apresentados, tendo em vista 

que não consta nenhuma informação sobre estes no despacho/parecer do técnico no órgão 

ambiental. 

 Diante do que fora exposta, podemos constatar que o processo de licenciamento, no 

caso do Parque Eólico Morro dos Ventos, foi realizado de forma deficitária e incompleta, de 

modo a suprimir e subestimar informações importantes, o que mais ainda fica evidenciado, 

pela confirmação dos técnicos do IDEMA, ao dizer, em entrevista, que o Estado não tem 

estrutura suficiente para suprir tal demanda. Diga-se de passagem, um Estado que hoje ocupa 

o posto de maior produtor de energia eólica do Brasil. Especialmente pela afirmação da 

técnica B, citada acima, durante a entrevista, podemos perceber que muitos planos, como os 

de operação e manutenção, que deveriam ter total rigor de controle e fiscalização, passam 

despercebido, levando-nos a supor que há vários outros empreendimentos eólicos, além deste, 

que também podem ter recebidos suas licenças sem os devidos cuidados necessários. 

b) Quanto à presença da empresa no local 

Através da visita na comunidade e por meio das entrevistas realizadas com os 

moradores da região, representantes e líderes comunitários, podemos verificar que há uma 

total ausência física da empresa no local do parque eólico. Não há um só representante da 

empresa que possa responder por ela no local ou no município. E, segundo os moradores, a 

empresa só realiza contatos com a área em momentos de manutenção dos seus equipamentos.  

Para legitimar esta reflexão trazemos o discurso do morador D na integra: 

“...já está muito longe [a implantação de novos parques eólicos], há poucas 

pessoas trabalhando, e está deixando muita falta (...) depois que implanta, aí 

o pessoal que fica é pouquinha gente trabalhando, fica só os vigias, e aquele 

pessoal deles que vem para manutenção, de tempos em tempos”. 

 

 Diante do exposto, e que se repetiu entre a maioria dos entrevistados, podemos 

verificar que o plano de comunicação social15 exposto pela empresa, no momento da 

solicitação de licença de instalação, não foi e nem está sendo cumprido, tendo em vista que os 

contatos com a comunidade estão restritos a distribuição de materiais (panfletos) que trazem 

informações gerais e não permite que a população local participe de modo a trazer 

modificações na estrutura implantada e no modo como ela opera, de acordo com as 

necessidades e com impactos causados a comunidade. De posse da “Cartilha do programa de 

comunicação social dos parques eólicos de Morro dos Ventos, Eurus e Santa Clara”, 

                                                           
15 Em seu plano de comunicação, obtido por meio do processo de licenciamento, a empresa demonstra um cronograma de 

contato contínuo com a comunidade por meio de reuniões, entretanto, todos os últimos contatos, conforme relatado pelos 

morados, está sendo feito exclusivamente por meio da distribuição de panfletos. 
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fornecido pelos moradores, constatamos que as informações são generalizantes e meramente 

informativas, tais como a quantidade turbinas instaladas, capacidade de geração e 

posicionamento da região perante a outras que geram energia eólica, de modo a não 

proporcionar uma real participação das pessoas ali vivem e convivem com esta tecnologia. 

Também é importante destacar que o processo de comunicação social é realizado por uma 

empresa terceirizada, demonstrando ainda mais o distanciamento das empresas 

administradoras dos parques eólicos com o local no qual eles estão operando. 

 Torna-se necessário destacar que não há uma resolução ou lei que determine como 

deve ocorrer a intervenção da empresa no local. Conforme é afirmado pela técnica B do 

IDEMA, o órgão apenas adaptou a Lei Complementar de nº 27216, em conformidade com a 

Resolução CONAMA nº 462, tendo em vista que não há uma diretriz específica de como deve 

ocorrer tais procedimentos, durante o processo de implantação e operação de parques eólicos, 

em suas palavras: 

“Temos um sério problema para acompanhar os procedimentos realizados 

pelas empresas nas áreas de abrangência dos parques eólicos, pois não 

possuímos uma legislação específica que regulamente tais condutas, fizemos 

algumas adaptações da Resolução CONAMA 462, e estabelecemos alguns 

modelos, mas o processo de contato e a presença da empresa na área é 

determinado de forma específica por cada uma delas”. 

 Este mesmo aspecto também é averiguado no estudo de Hofstaetter (2016, p. 129), 

quando diz: “há ausência de uma visão global e sistêmica sobre o projeto dos 

empreendimentos ou a falta de clareza do tamanho e da complexidade dos mesmos, por parte 

dos órgãos públicos e organizações sociais”.  

c) Quanto à geração de lucro 

Em que pese o discurso presente na mídia, nos folhetos distribuídos pela empresa e até 

mesmo presente nos órgãos governamentais que afirmam o desenvolvimento regional 

produzido pela instalação dos parques eólicos, como a geração de emprego e renda para a 

população, o que conseguimos constatar é que os empregos gerados para a comunidade são os 

de baixo escalão ou baixo poder aquisitivo, pois, ficaram limitados a serviços gerais, como: 

motoristas, serventes e vigias. Isso durante o processo de instalação, pois, após sua finalização 

e início da operação do parque eólico, os poucos empregos que foram mantidos se restringem 

a vigias da área, tal como se pode constatar na fala do morador C: 

“Da minha casa, prá dizer que ninguém trabalhou, minha filha trabalhou 

aqui um tempo, bem uns 8 meses, aqui num restaurantezinho que fazia 

parte aí do pessoal que trabalhava, eu tenho um filho aqui, ele até eletricista 

é, e ele não conseguiu nenhum trabalho”. 

                                                           
16 Dispõe sobre a Política e o Sistema Estadual do Meio Ambiente, as infrações e sanções administrativas ambientais, as 

unidades estaduais de conservação da natureza, institui medidas compensatórias ambientais, e dá outras providências. 
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 Ainda, em outro trecho da entrevista o morador C afirma: “Uns trabalham de vigia nas 

subestação(...) outros trabalhavam de pedreiro”. Em contraste, temos as informações sobre os 

prodígios e a fonte de riqueza da energia eólica que é o estado do RN, oferecidos no panfleto, 

e distribuído pela empresa executora do programa de comunicação social, a Terra Ambiental17 

(2016), o qual afirma:  

“Você sabia? O Estado do Rio Grande do Norte é o maior produtor 

brasileiro de energia através dos ventos? Sozinho ele tem capacidade para 

produzir mais de 2.200MW, representando mais de 30% da matriz eólica do 

Brasil. Isto significa que 1 a cada 3MW gerados no país através dos ventos 

atualmente provém de terras potiguares. E a maior parte deste potencial é 

desenvolvimento justamente na região do Mato Grande. Nos municípios de 

João Câmara e Parazinho já existem mais de 420 aerogeradores em 

funcionamento”. 

 

 Outro importante aspecto é que todas as torres estão instaladas em uma área particular, 

que fica ao entorno da comunidade, logo, os valores dedicados de royalties ficam de posse 

dos proprietários dessas áreas, e à comunidade é reservada o ônus e não o bônus da instalação 

do parque eólico. Em continuidade, considerando todo o potencial de geração de energia 

destes empreendimentos, já citado e constado em fases anteriores desta pesquisa, algumas 

novas perguntas surgem: Quem, efetivamente, beneficia-se de todo este potencial energético 

que é gerado com as turbinas instaladas nestes parques eólicos? Para quem são destinados os 

postos de trabalho que garantem maior renda, proveniente da instalação dos parques eólicos? 

Onde estão, em realidade, as residências abastecidas por toda a energia gerada ali na região da 

comunidade?  

 Tais aspectos quanto a geração de renda e lucro para as comunidades são abordados 

por outros autores, que chegam a constatações similares. Para Ferraz (2015, p. 72), por 

exemplo, que focou seu estudo em um assentamento de reforma agrária, há um abandono de 

atividades como criação de gado e agricultura de subsistência, tendo em vista que, no caso por 

ele avaliado, a comunidade passou a adquirir uma pequena renda oriunda dos parques eólicos, 

fazendo com que esta população se colocasse em uma situação de acomodação, tornando-se 

“refém” dos valores gerados pela presença das eólicas. Porém, em contrapartida, podemos 

perceber que este processo acaba por não cumprir com as promessas das empresas para com 

os moradores, pois, de acordo com Hofstaetter (2016, p. 128): 

Em se tratando dos impactos sociais, identificamos a promessa para os 

agricultores, de melhoria de renda e de vida. A negociação entre a empresa e 

os agricultores é conduzida pelo atravessador (...), que acaba por abandonar a 

comunidade após a assinatura dos contratos, que são diferenciados de 

empresa para empresa e de comunidade para comunidade. Os agricultores 

                                                           
17 Considerando que este capítulo está formatado para publicação em revista, o folheto não é citado diretamente no texto já 

que o mesmo não irá na integra em anexo, entretanto, aos termos da dissertação como um todo, este consta aqui como o 

Anexo 05. 
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ficam sem saber a quem recorrer para resolver situações que aparecem ao 

longo do processo da instalação e funcionamento dos parques. No contrato 

nem sempre é mantido o acordo verbal. Mesmo que com o aumento da renda, 

conhecendo o contexto todo, os próprios agricultores têm questionado se essa 

promessa de melhoria de vida e renda não seria uma ilusão. 

 

d) Quanto à interação da comunidade com a nova tecnologia 

 Outro importante ponto que devemos destacar é a análise das imagens da região, que 

já foram expostas anteriormente, mas que agora trazemos à colação novamente para explicitar 

o que pretendemos analisar e avaliar quanto aos impactos gerados pela instalação deste novo 

artefato tecnológico na região, conforme a figura a seguir:  

FIGURA 9 – Parque eólico Morro dos Ventos VI / Comunidade de Queimadas 

 

      Fonte: Os autores, 2016. 

 Ao observarmos a imagem fotográfica, podemos inferir um questionamento 

significativo para o propósito deste trabalho: tendo em vista o conceito de “coisa técnica” e a 

intencionalidade que carregam os artefatos tecnológicos, tal como nos ensina Winner (1986, 

p. 19), qual o significado desta “coisa técnica” para a comunidade de Queimadas? A partir 

daí, também podemos evidenciar um contraste entre o tipo de material (tecnologia) que 

constitui as turbinas eólicas e as cercas das residências dos moradores da região, por exemplo. 

De uma forma direta, este contraste evidencia uma tecnologia que foi importada (ou melhor, 

dito, transplantada) de um lugar que, parece não condizer com a realidade da região e seu 

entorno, muito menos pertence à cultura local, demonstrando assim as diferenças 

significativas que marca o modo de vida da comunidade e a política científica e tecnológica 

ali implementada. Esta constatação, aparece claramente na fala dos moradores, que confessam 

não haver nenhuma simbiose ou identificação entre este artefato tecnológico e a cultura local. 

Por exemplo, nas palavras do morador D: 

“Rapaz, sobre a energia eólica, eu praticamente não conheço nada. Eu tenho, 

tenho assim, informações das pessoas que trabalham lá, da chegada dela aqui, 

mas eu mesmo entender, não entendo, porque nunca participei”. 

 

Ou ainda, na fala do morador C, que afirma:  
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“Rapaz, eu sei pouco, né?! Só sei que ela chegou aí, né?! E, ah, e teve 

bastantes explicações aí. Bastantes pessoas que vem aqui, e conversam 

comigo, falam comigo, dão aqueles folhetozinhos, né?! (...) É uma coisa boa, 

né?! A energia eólica prá mim não foi bom porque nós somos assentados, nós 

não temos o direito ainda de arrendamento destas torres, né?! A gente não 

conseguiu ainda, né?” 

 

Ou seja, trata-se de um objeto estranho, instalado ali, por alguém distante. Distante do 

lugar e de sua gente. Tratam-se da implementação de tecnologias alheias à realidade local, 

estranha ao meio ambiente e distante da cultura de sua gente. Logo, haveria de se perguntar se 

são tecnologias apropriadas ou socialmente sustentáveis, considerando que este 

distanciamento e estranhamento entre os objetos técnicos ali instalados e os moradores da 

região, que impossibilitam a interação entre a comunidade e o parque eólico. Essa constatação 

nos conduz ainda a uma questão significativa: por ser a energia eólica, renovável, considerada 

“limpa”, isso, por si só, seria suficiente para garantir a sustentabilidade social e ambiental da 

região?  

 Nesse contexto, cabe aqui ressaltar o conceito de “Tecnologias Apropriadas”, trazido 

por Quintanilla (2009, p. 1)18, no qual o autor defende que a tecnologia deve ser posta de 

modo a proporcionar uma interação positiva com os indivíduos que com ela convivem. Ou 

seja, tratam-se de tecnologias que devem ser apropriadas pelos sujeitos nelas implicados. 

Assim ele explica:  

As tecnologias de produção e distribuição de energia poderiam hoje se 

desenvolver, através de redes de pequenos produtores próximos ao usuário 

final.(...) Podemos nos conformar com um desenvolvimento tecnológico sem 

controle e de resultado final incerto, ou podemos nos limitar a sonhar com 

outro mundo possível (no outro mundo, seguramente). Porém, também 

poderíamos tomar em nossas próprias mãos a responsabilidade do 

desenvolvimento tecnológico e ajudar a desenhar um mundo diferente, 

baseado em tecnologias sustentáveis, socialmente responsáveis, 

participativas, colaborativas, abertas, apropriadas. 

  

 Desse modo, Quintanilla acredita que podemos modificar a forma com que estas 

tecnologias são impostas às comunidades. Trazendo para o nosso estudo em questão, 

podemos perceber que há de buscar novos mecanismos para mitigar a sensação de 

distanciamento entre a comunidade e as tecnologias de parques eólicos. Mecanismos este que 

permitam uma colaboração mutua da comunidade, por meio de troca de informações, do 

convívio identitário entre a comunidade e o artefato tecnológico, entre os membros da própria 

comunidade assim como entre os empreendimentos e a comunidade, além dos demais atores 

sociais que estão envolvidos neste processo. Pois, assim, poderemos tornar as diversas 

                                                           
18 Na obra publicada originalmente em língua espanhola, o Professor Quintanilla utiliza o termo “tecnologias entrañables”. 

Vertido para o português, numa tradução literal, dir-se-ia “tecnologias próprias”. Daí que preferimos utilizar o termo mais 

aproximado para o nosso idioma, traduzindo-o como “tecnologias apropriadas”, tal como também nomina outros autores que 

tratam do assunto. Há ainda autores que utilizam o termo “tecnologias sociais”, como: Costa (2013), Parselis (2015), Bazzo 

et al (2003) ou Gonzalez, Cerezo (2003), entre outros. 
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tecnologias, como a que aqui é tratada, como algo que possa fazer sentido para a cultura local 

e, da qual a comunidade, verdadeiramente, possa apropriar-se e torna-la participativa, 

responsável, reconhecido como parte integrante do próprio grupo social. 

 

VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL DECORRENTE DO PARQUE EÓLICO 

 

 Por meio das constatações aqui abordadas e expostas, e em conformidade com a 

metodologia adotada, é possível dimensionar a vulnerabilidade que cada impacto retratado na 

comunidade de Queimadas, representa, conforme exposto no quadro 1. Vale ressaltar que tal 

divisão das vulnerabilidades é essencialmente analítica, permitindo a melhor compreensão do 

que fora exposto durante todo o trabalho de uma forma sintética. Pois, em realidade, todas 

estas dimensões que categorizamos a seguir não podem ser compreendidas isoladamente, já 

que interagem entre si: 

Quadro 1 – Vulnerabilidade Socioambiental 

 

CONSTATAÇÃO 

 

VULNERABILIDADE 

AFETADA 

 

CONSEQUÊNCIA 

Segregação das comunidades 
Social e Econômica 

Criação de divergências políticas internas que 

afetam a estrutura social e econômica das áreas. 

Descaracterização da paisagem 
Ambiental 

Modificação da paisagem original das áreas. 

Ausência de participação popular 
Social 

Decisões unilaterais, onde não são levadas em 

conta a posição das comunidades locais. 

Abertura de estradas e 

modificações na dinâmica local 
Social, Ambiental e 

Econômica 

Modificação nas relações sociais internas da 

comunidade assim como o aumento do trânsito 

local com alteração no estilo de vida. 

Modificações das relações entre os 

moradores das comunidades locais 
Social 

Criação de conflitos internos. Por exemplo: 

disputas pelos cargos de liderança na 

comunidade e por benefícios individuais como 

instalação de cisternas.  

Processo de licenciamento 

deficitário 
Social, Ambiental e 

Econômica 

Geração de impactos sociais e ambientais que 

geram perdas econômicas e de recursos 

ambientais.  

Ausência da empresa no local 

(falha da comunicação entre 

empresa e comunidade) 
Social e Ambiental 

Falta de participação popular nas decisões; 

Operações/decisões pouco transparentes por 

parte da empresa. 

Geração de renda momentânea 

Social e Econômica 

Falsa expectativa de melhoria de vida para os 

moradores locais, permitindo, por vezes, até a 

piora das condições econômicas pela falsa 

demanda criada de trabalho. 

“Estranhamento” entre a 

comunidade local e a tecnologia ali 

implantada 

Social 

Distanciamento e o não reconhecimento da 

tecnologia como parte da vida da comunidade 

local. 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos dados coletados da pesquisa de campo e bibliográfica. 

 

 De forma objetiva, é possível perceber que cada constatação obtida por meio deste 

estudo está diretamente relacionada com uma ou várias das vertentes que foram norteadores 

das entrevistas realizadas, assim como também das análises de conclusões obtidas por meio 

de outros estudos. Para tanto, a cada impacto diagnosticado (coluna à esquerda), ao relacionar 
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diretamente com a vertente adotada (coluna central), podemos notar algumas das 

consequências que cada uma destas constatações acarreta (coluna à direita), permitindo 

correlacionar se estas consequências afetam a área de modo a torna-la vulnerável socialmente, 

ambientalmente ou economicamente. 

 Por fim, é importante ressaltar que este processo de vulnerabilidade atinge indivíduos 

e comunidades por meio de processos que impactam no território, conforme afirmar Rozendo 

et al (2014, p. 31) em estudo específico, que trata da expansão de parques eólicos em áreas de 

reforma agrária: 

Vimos nesta situação, como processos de desterritorialização se deram de 

forma silenciosa neutralizando a ação dos sujeitos, “cooptando-os”, 

substituindo a solidariedade horizontal por uma solidariedade vertical. Talvez 

as novidades trazidas pelos ventos, para fazermos referência ao título deste 

trabalho, seja justamente esta característica sutil, distinta num certo sentido, 

das formas tradicionais de expropriação em uma realidade já tão vulnerável 

do ponto de vista socioeconômico.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Considerando o já sacramentado discurso promissor do uso das tecnologias renováveis 

e limpas, o qual implicam as energias eólicas, e de acordo com o objetivo deste artigo, fica 

evidente a oportuna reflexão que há que ser feita sobre os impactos e vulnerabilidades 

causados pelos parques eólicos. Mesmo levando em conta todo o seu potencial benéfico para 

o meio ambiente e para a sociedade, ainda assim, há vários aspectos nos quais estão 

implicados, sobretudo, o local, que devem ser averiguados em maior profundidade posto que 

envolvem a implantação de uma certa política científica e tecnológica, como é o caso dos 

parques eólicos. 

Do ponto de vista do nosso estudo de caso, a implantação do parque eólico na 

comunidade de Queimadas revela os vários impactos negativos para a comunidade, desde um 

ponto de vista ambiental, social e econômico. Tal como demonstrado, o processo de 

licenciamento para o funcionamento do parque eólico Morro dos Ventos, apresenta várias 

deficiências, como: planos de comunicação não cumpridos, materiais incompletos e pareceres 

não fundamentados pelos técnicos em seu procedimento. Ficou constatado o total 

distanciamento no processo comunicacional da empresa com a comunidade, tendo em vista 

que aquela só realiza contatos com a área, em momentos de manutenção dos equipamentos. 

Devido a isso, como assegurado pelos moradores, não há um polo local que representa a WF 

Wind Holding VI/SA, de modo a dificultar a obtenção de informações junto ao 

empreendimento. O parque eólico, pouco ou quase nada tem gerado de distribuição da riqueza 

de sua produção energética para a comunidade, pois, constata-se, pela própria observação in 

loco e visitas feitas à comunidade, a baixa geração de renda da população que vive em torno 
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do parque eólico. Constatou-se também que não há uma real apropriação da tecnologia pela 

comunidade local; o que configura muito mais um implante tecnológico do que uma 

tecnologia apropriada. Ou seja: ainda que tal política tecnológica é considerada sustentável, 

sua implementação torna-se alheia e estranha à comunidade; ainda que considerada de última 

geração, tal tecnologia, em efeito, contribui para acentuar o contraste com a realidade da 

população local de baixa renda e a precariedade da região.  

 Levando em consideração ainda os aspectos econômicos e de geração de empregos, 

pode-se constatar que, para os moradores da comunidade, a oportunidade de emprego gerado 

no início da implantação do parque eólico, limitou-se a serviços gerais, como: motoristas, 

serventes e vigias. Isso durante o processo de instalação, pois, após a sua finalização e início 

da operação do parque eólico, os poucos empregos que foram mantidos para os moradores da 

comunidade se restringem a vigias da área. Outro importante aspecto constatado, do ponto de 

vista econômico, diz respeito à instalação das torres, todas localizadas em uma fazenda 

privada situada ao lado da comunidade; o que sugere que os valores dedicados de royalties 

ficam de posse dos proprietários dessas áreas. Em suma, aos moradores, restou o ônus e aos 

proprietários o bônus da instalação do parque eólico.   

Assim, podemos concluir que o simples fato de que a energia eólica seja considerada 

limpa e renovável e que, por conseguinte, os parques eólicos instalados obedecem a padrões 

de políticas científicas e tecnológicas consideradas, ao princípio, “sustentáveis”, isso, por si 

só, não é garantia de redução dos impactos negativos e de vulnerabilidades socioambientais 

que afetam os grupos sociais onde esta tecnologia é instalada.  Ter consciência deste processo 

e demonstrar cientificamente os resultados desta constatação parece ser o primeiro passo 

rumo às escolhas e alternativas de políticas científicas e tecnológicas capazes de mitigar tais 

impactos e gerar formas de desenvolvimento sustentáveis aos grupos e atores sociais afetados. 

Afinal, como bem diz o filósofo da tecnologia Langdon Winner (1986, p. 20): 

A óbvia constatação de que certas tecnologias têm características políticas 

nelas próprias pode parecer, incialmente, um equívoco, pois, descobrir 

virtudes ou pecados impregnados no aço, plástico, geradores e outros 

materiais parece uma maneira de mistificar os artifícios humanos e evitar as 

verdadeiras fontes, que são as fontes humanas de liberdade e opressão, justiça 

e injustiça. 
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CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

A presente dissertação com base na problemática da implantação dos parques eólicos 

no Estado do Rio Grande do Norte, em seus aspectos gerais, permitiu, como resultado, a 

elaboração de artigos científicos através da análise dos aspectos como: políticas públicas, 

energias limpas, desenvolvimento sustentável, vulnerabilidade socioambiental, além dos 

aspectos tecnológicos e econômicos em torno da temática principal. Desde uma forma mais 

objetiva e específica, obtivemos materiais escritos sobre a atual situação da implantação de 

parques eólicos do estado do RN através de subsídios bibliográficos, para dar consistência à 

futuras pesquisas na área e à temática de vulnerabilidade socioambiental, em consequência do 

surgimento de grandes empreendimentos de geração de energia através da força dos ventos.  

Já no primeiro capítulo ficou demonstrado, ao considerar toda a trajetória de 

desenvolvimento e expansão da energia eólica como a que conhecemos hoje, que foram 

necessárias importantes mudanças globais, especialmente na forma de pensar e relacionar-se 

com a natureza que possibilitaram o surgimento de novos modelos de produção de energia. 

Essas mudanças possibilitaram transformações sociais significativas, após identificar as 

consequências pelo uso excessivo de combustíveis fósseis como matriz energética, assim 

como a escassez eminente de recursos naturais que não são renováveis, para, assim, 

evidenciar a necessidade de alteração da matriz energética.  

Por outra parte, também foi possível constatar o grande potencial eólico que nosso 

planeta possui e o quanto esse tipo de energia pode ser benéfico por ser renovável e limpa, 

ocasionando menos impactos socioambientais nas áreas que é implantada. E dentro do 

panorama nacional, o Brasil tem relevante destaque pela sua extensa costa e por possuir 

correntes de vento favoráveis ao uso desta modalidade de extração energética, especialmente 

na região nordeste de nosso país, que dispõe de vasto potencial eólico em estados como o Rio 

Grande Norte, que hoje já representa um dos maiores produtores em comparativo direto com 

os demais estados. 

Em respaldo a isto, a predominância de informações numéricas/estatística referente 

aos aspectos positivos que a energia eólica proporciona, parece justificar que esta modalidade 

energética é considerada limpa e renovável. Porém, a tendência de disponibilização destas 

informações nos permite inferir que outros aspectos envolvem esta temática. Pois, assim 

como em outros países, a energia eólica teve destaque no Brasil quando o ambiente 

econômico se tornou favorável para sua instalação. Além de todas as condições naturais que 

dispomos, também possuímos um dos maiores mercados consumidores do planeta. E, em 

meio a este contexto, encontra-se o Rio Grande do Norte, que se destaca por sua alta 
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capacidade de geração como também por possuir um grande número de usinas eólicas já 

instaladas e em operação.  

Entretanto, em paralelo a todos os benefícios econômicos que esta posição trouxe ao 

estado, também acarretou impactos negativos nas áreas de entorno das quais os parques 

eólicos são instalados. De tal forma, com base nos dados históricos coletados e com os 

momentos em que houve a expansão da modalidade energética aqui tratada, podemos concluir 

que uma decisão pelo uso específico de determinada tecnologia pode causar modificações 

sociais, por estarem diretamente relacionadas a interesses políticos e econômicos e que, 

portanto, é ingênuo conceber a tecnologia como neutra ou desinteressada.  

Isto posto, infere-se que aspectos, ambientais, sociais, econômicos e políticos estão 

diretamente relacionados ao uso da energia eólica, que possibilita transformações sociais 

significativas nas áreas e regiões que são afetadas diretamente ou indiretamente. Logo, 

escolher a energia eólica como matriz energética significa muito mais do que apenas optar por 

uma modalidade, pois estamos escolhendo uma forma particular de vida social e política, de 

modo que estas tecnologias refletem os modelos societários nos quais estamos inseridos, 

como também nossos paradigmas de relações entre natureza e sociedade. 

E, para melhor exemplificar as conclusões acima tomadas, realizamos o estudo de caso 

que permitiu visualizar na prática este fenômeno. Pois, ao considerar o já enraizado discurso 

promissor do uso de tecnologias renováveis e limpas, o qual implica diretamente a energia 

eólica, fica claro a necessidade de reflexões que devem ser feitas quantos aos impactos e 

vulnerabilidades causados em virtude da instalação destes empreendimentos, sejam positivos 

ou negativos. A instalação do parque eólico na comunidade de Queimadas acarretou vários 

impactos negativos para a comunidade, seja do ponto de vista ambiental, social ou 

econômico.  

Como fora melhor detalhado no capítulo 2, já no processo de licenciamento do parque 

eólico Morro dos Ventos constatamos deficiências jurídicas que merecem atenção, tais como: 

planos de comunicação não cumpridos (que consistem nos projetos que estabelecem as 

diretrizes de comunicação da empresa responsável pelo parque eólico com a comunidade de 

entorno), materiais incompletos (a exemplo do plano de operação, manutenção e 

contingência) e pareceres não fundamentados pelos técnicos responsáveis do órgão 

fiscalizador.  

Além disto, percebeu-se um total distanciamento entre a comunidade e a empresa, 

tendo em vista que os contatos são apenas de modo informativo e diretamente no território do 

parque para manutenção dos equipamentos. Com isso, tanto pelas informações obtidas por 

meio dos moradores, como o constatado in loco, não há um polo local que represente a 
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empresa administradora do parque, de modo a dificultar a obtenção de informações junto ao 

empreendimento. Fato evidenciado e confirmado pela não resposta da empresa responsável às 

nossas inúmeras tentativas de contato, elaboradas de distintas formas, seja por endereço 

eletrônico ou ligações telefônicas para a realização das entrevistas.  

Do discurso predominante e promissor de que a energia eólica trará desenvolvimento 

econômico para as regiões, que é a geração de renda local, foi possível também concluir, por 

meio da observação do local e pela fala dos entrevistados, que em realidade não é isso que 

ocorre se observarmos a situação de renda atual dos moradores da comunidade, pois, os 

escassos empregos gerados pela implantação do parque eólico restringem-se à trabalhos de 

renda mínima. Por sua vez, quanto ao discurso vigente e propício de sustentabilidade também 

foi possível constatar que não há uma real apropriação da tecnologia pela comunidade local. 

Assim, mesmo que esta política tecnológica seja considerada sustentável, sua implementação 

tornou-se alheia e estranha à comunidade. Ou seja, ainda que considerando o seu alto 

desenvolvimento tecnológico em sua constituição, esta tecnologia, por vezes, contribui para 

acentuar as diferenças entre a realidade de sua produção e a realidade da população local de 

baixa renda e as condições precárias da região. 

Quanto às questões econômicas, constatou-se que, especificamente para os moradores 

da comunidade, a geração de empregos limitou-se a motoristas, serventes, assistente de 

serviços gerais e vigias. Entretanto, este processo de geração de renda foi momentâneo, de 

modo a ficar restrito durante o processo de instalação, mantendo poucos empregos após o 

início da operação do parque. Ainda quanto aos aspectos econômicos, também foi averiguado 

que as torres estão todas localizadas em áreas de fazendas privadas que fazem fronteira com a 

comunidade, permitindo-nos inferir que os royalties não estão de posse da maior parte dos 

moradores da região. Logo, aos que vivem na comunidade de Queimadas restou o ônus e aos 

proprietários das fazendas, o bônus da instalação do parque eólico. 

Para tanto, com base nos dados obtidos, mesmo que o discurso de que a energia eólica 

é considerada limpa e renovável esteja difundido, tornando-a uma matriz energética 

sustentável, o fato é que tal pretensão, por si só, não garante a mitigação dos impactos 

negativos e a vulnerabilidade socioambiental que atingem os grupos sociais mais susceptíveis 

aos impactos desta tecnologia nas regiões onde é instalada. Logo, conscientizar-se quanto a 

este processo e comprovar cientificamente os resultados que nos permitiram chegar a estas 

conclusões são os primeiros passos na busca por alternativas que visem a redução de tais 

impactos, proporcionando também a melhoria das condições de vida e convivência dos grupos 

e atores sociais afetados por meio de novas políticas científicas e tecnológica. Sendo assim, e 

frisando as palavras do filósofo da tecnologia Langdon Winner (1986, p. 20): 
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A óbvia constatação de que certas tecnologias têm características políticas 

nelas próprias pode parecer, incialmente, um equívoco, pois, descobrir 

virtudes ou pecados impregnados no aço, plástico, gerados e outros materiais 

parece uma maneira de mistificar os artifícios humanos e evitar as 

verdadeiras fontes, que são as fontes humanas de liberdade e opressão, justiça 

e injustiça.  

 

Por fim, espera-se obter a conscientização ambiental da comunidade impactada, além 

de demonstrar novas perspectivas aos gestores públicos e privados para que em seus futuros 

projetos de implantação da tecnologia aqui tratada, levem em consideração os impactos 

sociais gerados e as opções aplicáveis para mitigá-los. Por meio da disseminação de 

informações e conscientização da população e especialmente da participação popular, esta 

poderá reivindicar e buscar por um futuro sustentável que, automaticamente, possa gerar 

interesse e precauções sobre os outros problemas socioambientais que podem ser causados 

pela utilização da energia eólica. Entendemos que pesquisas científicas desta natureza podem 

contribuir neste processo, além de proporcionar o melhor desenvolvimento destas novas 

tecnologias, estabelecendo políticas públicas mais eficazes, não somente desde uma 

perspectiva econômica, mas também sociais, responsáveis com o desenvolvimento sustentável 

das comunidades e grupos humanos impactados. 

 Conclui-se, portanto, que, a partir das evidências aqui coletadas e expostas, possam 

surgir novos estudos para aprofundar ainda mais as relações e os impactos nas comunidades 

de entorno dos parques eólicos. Assim será possível a elaboração de modelos de políticas 

científicas e tecnológicas que levem em consideração todas as dimensões envolvidas neste 

processo para atender as demandas ou, ao menos, mitigar os impactos negativos 

correlacionados aos atores sociais envolvidos. 
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ANEXO 01 – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA DA UFRN 
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ANEXO 02 – MODELO DE ENTREVISTA 

 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 

NORTE 

Programa Regional de Pós-Graduação 

em Desenvolvimento e Meio Ambiente –  PRODEMA 

MESTRADO, Sub-Programa UFRN 

Centro de Biociências, Natal-RN, CEP 59072-970 

www.posgraduacao.ufrn.br/prodema; Fone/Fax: (84) 

3215-3189 

 

 

Projeto: Vulnerabilidade socioambiental e diretrizes legais na implantação de parques eólicos 

ASSUNTO: Pesquisa de mestrado sobre a implantação de parques eólicos no Estado do Rio 

Grande do Norte desde a perspectiva legal e do desenvolvimento sustentável, como também a 

vulnerabilidade socioambiental com o intuito de elaborar alternativas que mitiguem os 

impactos negativos que podem ser evidenciados, considerando o caso específico da 

comunidade de Queimadas no Município de João Câmara no período de novembro a 

dezembro de 2016. 

Mestrando: João Modesto de Medeiros Júnior 

Orientadora: Profª Dra. Angela L. Miranda 

 

MODELO DE ENTREVISTA 

 

NOME: _______________________________________________________________ 

SEXO: ( ) M  ( ) H IDADE: _______  PROFISSÃO: __________________________ 

 

 Órgão ambiental 

 

Questão 01* – Quais são as áreas dos profissionais que compõe o quadro de funcionários 

responsáveis pelo licenciamento e pela fiscalização?  

(A intenção é verificar se há um quadro de funcionário interdisciplinares e se os mesmos são 

devidamente capacitados para as funções designadas, pois assim poderemos averiguar as 

condições de capacitação dos funcionários do órgão ambiental que estão emitindo licenças 

ambientais quanto) 

 

Questão 02* – Como se dá o processo de licenciamento e fiscalização dos parques eólicos? 

Como é feita a logística de fiscalização destas áreas? 

(Deseja-se obter os procedimentos detalhados pelo órgão ambiental sobre o processo de 

licenciamento e assim poder verificar se foi realizado de maneira correta além de constatar 

qual a constância do acompanhamento que o órgão ambiental realiza nestes 

empreendimentos) 

 

Questão 03** – Há averiguação dos aspectos sociais durante o processo de licenciamento e 

fiscalização? Há fiscalização quanto ao contato da empresa com a população? 
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(A intenção desta pergunta é averiguar como o órgão ambiental trata as questões sociais 

referente ao uso desta tecnologia, e assim cruzar as informações obtidas junto ao órgão 

ambiental com as que serão obtidas através da empresa e da comunidade) 

Questão 04***–O órgão calcula valor dos serviços ambientais que serão prestados para o 

empreendimento ao utilizar o recurso dos ventos disponíveis?  

 

(A intenção desta pergunta é que em caso positivo, poderá ser possível calcular e comparar 

os gastos que a empresa possui com o valor dos serviços ambientais prestados por aquela 

região, frente aos impactos que a comunidade próxima sofre) 

 

 Empresa 

Questão 01* – Como se deu a escolha da área para a instalação do parque eólico? Por que 

esta área?  

(Deseja-se constatar os motivos de escolha da área para instalação do parque do eólico, 

tendo em vista que o uso da terra é um dos principais problemas causados pelo uso desta 

tecnologia e, assim, será possível cruzar as informações junto ao que a comunidade também 

forneceu) 

 

Questão 02* – Como se deu o processo de licenciamento do parque? Quanto tempo? 

(Esta pergunta poderá ser removida após ter acesso ao processo de licenciamento ambiental, 

contudo, deseja-se averiguar se a empresa realizou os trâmites adequados para o processo de 

licenciamento ambiental) 

 

Questão 03* – No momento dos estudos de impacto ambiental do empreendimento, quais 

foram as áreas dos profissionais designados para a realização de tal estudo? 

(Assim como junto ao órgão ambiental, deseja-se verificar se o quadro de profissionais, 

encarregados de realizar os estudos de impactos na área, foi formado por uma equipe 

interdisciplinar e quais vertentes os mesmos abordaram, como também se os mesmos eram 

devidamente capacitados para tais estudos, pois assim poderemos analisar qual abordagem 

de estudos foi escolhida pela empresa, seja interdisciplinar ou não.) 

 

Questão 04* – Já houve estudos de análises dos impactos após a instalação do parque eólico? 

E estudos quanto ao impacto visual causado pelos parques eólicos? 

(A intenção desta pergunta é averiguar se há um acompanhamento contínuo por parte da 

empresa quanto aos impactos gerados e, tendo em vista que o impacto visual é um dos 
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problemas gerados pelos parques eólicos, deseja-se também verificar se há estudos sobre 

esta vertente e comparar com a percepção da população de entorno sobre este aspecto.) 

 

Questão 05** - Houveram reuniões/campanhas com a população do entorno antes e depois da 

instalação do parque eólico? Em caso positivo, qual foi o teor destas reuniões? 

(Deseja-se verificar se houveram reuniões da empresa com a comunidade antes e depois da 

instalação do parque eólico, assim como verificar qual foi o teor destas reuniões, como elas 

aconteceram, se foram informativas ou deliberativas, se a comunidade teve real participação 

no processo para enfim cruzar estas informações com as obtidas com a comunidade e o 

órgão ambiental) 

 

Questão 06*** – Qual a estimativa de funcionários do parque eólico? A população local faz 

parte deste quadro de funcionários? Quais funções são exercidas por estas pessoas?  

(A intenção desta pergunta é obter dados quantitativos e qualitativos do quadro de 

funcionários da empresa para compará-los às informações fornecidas pela comunidade 

próxima e assim averiguar se o empreendimento está ou não favorecendo a geração de 

emprego da região/comunidade de entorno) 

 

 Comunidade 

Questão 01* – O que o(a) senhor(a) sabe sobre a energia eólica? 

(Além de ser introdutória, esta pergunta será realizada com a intenção de obter qual a 

percepção dos membros da comunidade que serão entrevistas quanto a energia eólica e qual 

o nível de informações que eles possuem sobre o uso deste recurso) 

 

Questão 02* – A empresa está instalada em uma área da comunidade? Como se deu a escolha 

destas áreas? Houve consulta da comunidade?  

(A intenção desta pergunta é verificar se o empreendimento está dentro da área do 

assentamento que a comunidade vive ou se escolheram outras áreas e assim cruzar as 

informações fornecidas pela empresa e pela comunidade) 

 

Questão 03* – Os aerogeradores/turbinas eólicas causam algum incomodo? O sinal de TV e 

rádio estão operando normalmente? Os parques eólicos melhoram ou pioraram os aspectos 

visuais da região? 

(A intenção desta pergunta é averiguar quanto aos principais impactos conhecidos pelos 

atuais estudos sobre empreendimentos eólicos que são problemas auditivos pelos ruídos e 
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problemas de interferências eletromagnéticas, como também obter a percepção da 

comunidade quanto aos impactos visuais gerados pelos parques eólicos) 

 

Questão 04** – Houveram reuniões/ações com a comunidade antes e depois da implantação 

do parque eólico? Em caso positivo, quem realizou estas reuniões/ações? Você participou de 

alguma destas reuniões? A comunidade teve voz de decisão referente a implantação do parque 

eólico ou nestas reuniões foram apenas para informar a população? Quais informações foram 

debatidas? Foi informado a comunidade sobre os impactos positivos e negativos do uso desta 

tecnologia? 

(A intenção é verificar se as reuniões foram realizadas pela empresa ou por órgãos públicos - 

como o IDEMA ou o INCRA – e se realmente este contato com a comunidade foi estabelecido 

e com que frequência o mesmo ocorreu, para assim cruzar as informações obtidas com os 

três atores sociais que a pesquisa aborda. Outro aspecto importante é verificar qual foi a 

participação da comunidade nestas reuniões, se foram reuniões informativas ou deliberativas 

para com as informações obtidas através da empresa e saber o teor destas reuniões para 

assim aprofunda os estudos quanto aos objetivos da empresa com estas reuniões, como 

também se a empresa repassou as informações necessárias para a convivência com esta 

tecnologia) 

 

Questão 05** – A rotina da comunidade foi alterada de alguma maneira após a chegada do 

parque eólico?  

(A principal intenção com esta pergunta é identificar possíveis impactos/fenômenos sociais 

que podem ocorrer após a instalação de grandes empreendimentos em áreas mais isoladas, 

como também obter informações que podem ter passados por despercebidas no momento da 

elaboração desta entrevista) 

 

Questão 06*** - O(a) senhor(a) trabalha no parque eólico? Conhece alguém que trabalha? Se 

sim, qual a função que esta pessoa / você exerce?  

(A intenção desta pergunta é averiguar se a comunidade próxima ao empreendimento foi 

beneficiada com a chegada do mesmo quanto a geração de empregos e comparar as 

informações obtidas com as informações fornecidas pela empresa) 

 

Questão 07*** – Há diferenças entre as contratações de homens e mulheres? 

(A intenção desta perguntar é averiguar se há ou não diferenciação de gênero no momento 

das contratações junto à comunidade) 
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Questão 08** - O(a) senhor(a) notou alguma mudança na região após a chegada da energia 

eólica? A condição de vida melhorou ou piorou?  

(A intenção desta pergunta é averiguar qual é a avaliação feita pela comunidade quanto a 

chegada deste empreendimento na região, como também identificar possíveis impactos que 

não foram previamente indicados pela literatura referente a estudos similares).  

 

OBS: As questões direcionadas a comunidade serão subdivididas em pelo menos três 

atores sociais dentro desta comunidade, que são: o líder comunitário (José Fernando), 

algum morador antigo da comunidade, alguém da comunidade que trabalha ou 

trabalhou no parque eólico. Desta forma, algumas perguntas não serão aplicadas aos 

três, mas sim quando a pergunta for pertinente ao respectivo ator social tendo em vista 

as informações que ele pode deter.  

 

*Vertente Ambiental – Serão avaliados os seguintes aspectos: Licenciamento ambiental 

de parques eólicos, fiscalização e monitoramento dos parques eólicos, cumprimento de 

normais, uso da terra, impactos ambientais no local. 

**Vertente Social – Serão avaliados os seguintes aspectos: Participação pública na 

implementação do parque eólico, relação entre empresa-órgão ambiental-comunidade e 

vice-versa, qualidade de vida da comunidade, alteração de hábitos e costumes. 

***Vertente Econômica – Serão avaliados os seguintes aspectos: geração de renda e 

trabalho, crescimento local. 
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ANEXO 03 – CONFIRMAÇÃO DE SUBMISSÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO A 

PERIÓDICO 
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ANEXO 04 – CONFIRMAÇÃO DE SUBMISSÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO A 

PERIÓDICO 
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ANEXO 05 – PANFLETO DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES PELA EMPRESA 
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