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RESUMO 

 

 

No Brasil, a partir da Lei n°10.438/2002, que instituiu o Programa de Incentivo às Fontes 

Alternativas Renováveis (PROINFA) e da crise energética que o país vivenciou no ano 2000, 

ocorreu o incentivo para produção de energias alternativas, particularmente a energia eólica, 

em virtude das condições naturais do país e da necessidade gerada pelo mercado energético 

brasileiro. A região Nordeste tem sido palco de investimentos de empresas estrangeiras voltadas 

para a produção de energia eólica. Nesse contexto, objetivou-se identificar a dinâmica de 

instalação do parque eólico e as possíveis contribuições para os moradores da comunidade rural 

de São Cristóvão, município de Areia Branca (RN). Entende-se que há uma necessidade de se 

discutir a temática ora citada, dentro da perspectiva do debate sobre governança, 

desenvolvimento territorial e do uso sustentável dos recursos naturais. Adotou-se nesta pesquisa 

as abordagens qualitativa e quantitativa, os procedimentos metodológicos foram desenvolvidos 

por meio da análise de documentos referentes às políticas públicas para setor energético (com 

ênfase nas energias renováveis), bem como as políticas públicas ambientais, legislação 

municipal, documentos concedidos pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável Meio 

Ambiente (IDEMA) e os registros dos empreendimentos, vistos no cartório do município. Além 

disso, foram realizadas entrevistas com as pessoas que participaram das audiências públicas 

entre as empresas, representantes do poder executivo, legislativo, associações de moradores, 

presidentes de sindicatos de colônia de pescadores e agricultores. Foram também realizadas 

visitas técnicas à comunidade com o objetivo de observar o cotidiano dos seus moradores. Por 

fim, foram aplicados questionários semiestruturados com perguntas abertas e fechadas, tendo 

como público os moradores locais e os comerciantes, para compor o perfil dos envolvidos na 

pesquisa, conhecendo-se as condições socioeconômicos dos moradores e dos comerciantes 

locais antes e após a instalação do parque eólico na comunidade. Constatou-se que a Lei 

municipal complementar n°1.195/2011, que regularizou os critérios para instalação dos 

empreendimentos no município, teve como critérios: (a) a contratação dos trabalhadores locais 

e (b) a redução de imposto como ISS para as empresas, como forma de incentivar às instalações 

e visando o dinamismo da economia no território. Observou-se que houve registro no cartório 

local para instalação do parque em área de dunas e foi emitido o licenciamento pelo órgão 

ambiental da prefeitura para o uso e a ocupação do solo. Constatou-se ainda que as empresas, 

ao longo dos sete anos da instalação (2011-2018), não trouxeram contribuições significativas 

para o desenvolvimento territorial, com vista a propiciar na comunidade de São Cristóvão, 

investimentos voltados para promover a equidade social, gerar um quadro significativo de 

empregos e dinamizar a economia local. Foi possível observar também que há conflitos 

socioambientais entre os moradores e as empresas. Conclui-se, portanto, que se faz necessário 

uma reflexão por parte do poder público em relação as possíveis compensações propostas pelas 

empresas, bem como em relação à quantidade e qualidade dos empregos gerados nas 

comunidades, onde ocorre instalação de parques eólicos para que as comunidades sejam 

recompensadas pela exploração dos recursos naturais em suas áreas. Onde a mesma possa 

contribuir para melhoraria da vida dessas pessoas com empregos permanentes, não somente 
temporários como vem ocorrendo atualmente como foi comprovado na pesquisa. Além dos 

empregos prometidos durante o processo de instalação e o fortalecimento da economia local, 

conforme prometido no projeto de instalação, isso não ocorreu. 

  

PALAVRAS - CHAVE: Território; Energias Renováveis; Políticas Públicas 

 

 



 
 

ABSTRACT 

          

In Brazil, according to Law 10.438/2002, which estabilished the Program for the Promotion of 

Alternative Renewable Sources (PROINFA), and the energetic crisis that the country 

experienced in the year 2000, there was an incentive for the production of alternative energies, 

particularly wind enenrgy, due to the natural conditions of the country and the need generated 

by the Brazilian energy market. The Northeast region has been the scene of investments by 

foreign companies focused on the production of wind energy. In this context, the objective was 

to identify the dynamics of installation of the wind farm and the possible contributions to the 

residents of São Cristóvão, municipality of Areia Branca, RN. It is understood that there is a 

need to discuss the topic here within the perspective of governance debate, territorial 

development and the sustainable use of natural resources. In this work, qualitative and 

quantitative approaches were used, methodological procedures were developed through 

documents related to public policies for the energy sector (with emphasis on renewable 

energies), as well as to public environmental policies, municipal legislation, documents granted 

by the Institute of Sustainable Devevelopment and Environment (IDEMA), and the registries 

of the enterprises, and the notary's office of the town. In addition, interviews were carried out 

with people who participated in public hearings among companies, representatives of the 

executive branch, legislative authority, residents' association, fishermen's and farmers' unions. 

There were tecnical visits to the local community in order to observe the daily life of the locals. 

Finally, semi-structured questionnaires with open and closed questions were applied with the 

local residents and the merchants to get the profile of those involved in the research before and 

after the installation of the wind farm in the community. It was found that the complementary 

municipal law 1,195/2011, which regulated the criteria for the installation of the entreprises in 

the town, had as criteria: (a) the hiring of local workers, and (b) the tax reduction as ISS for 

companies as a way to encourage the installation and dynamism of the economy in the territory. 

It was observed that there was registration in the local registy for the installation of the wind 

field for the use and occupation of the land. It was also obseved that during the seven years of 

the wind installation (2011-2018), the companies did not bring significant contributions to 

territorial development viewing to provide investments aimed at promoting social acuity at the 

community of São Cristóvão, what could generate significant raise in job opportunities and 

boost the local economy. It was possible to observe that there are environmental conflicts 

between residents and companies. It is found that it is necessary that public authorities reflect 

on the possible compensation proposed by the companies as well as the quantity and quality of 

jobs generated in the communities, where the installation of those wind fields take place, so 

that the communities are rewarded from the natural resources exploitation in their areas. Where 

that activity may add to the improvement of their lives with permanent jobs and not only 

temporary ones as it is found in the research. Besides the jobs promise along the wind field 

intallation process, is the strengthen of the local, economy, what did not happen. 

 

KEYWORDS: Territory; Renewable Energies; Public Policies 
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1 INTRODUÇÃO                                                                                                                  

 

A presente pesquisa foi motivada pela experiência de 12 anos como professor de 

Geografia do ensino fundamental da rede pública de ensino no município de Areia Branca, no 

estado do Rio Grande do Norte - RN. Nesse período trabalhando na comunidade de São 

Cristóvão, em Areia Branca, foi possível acompanhar mudanças significativas na paisagem 

local e na configuração territorial. Tais mudanças estão relacionadas à introdução de atividades 

econômicas na região, sendo a mais recente delas a instalação do parque eólico. Assim, 

observou-se, ao longo desses anos, que Areia Branca é um município rico em recursos naturais 

e concentra diversas atividades econômicas, como por exemplo: a petrolífera, a salineira, a 

carcinicultura, a turística – mesmo que timidamente – e recentemente a produção de energias 

renováveis, com destaque para a implantação de parques eólicos. Todavia, também foi possível 

perceber a má distribuição de renda no município, sobretudo, na comunidade de São Cristóvão, 

que se constitui como unidade empírica de referência desta pesquisa.  

Do mesmo modo que as atividades econômicas contribuíram para a configuração 

territorial do município, estas também levaram à formação de um espaço desigual, no qual fica 

evidente que tais atividades não foram desenvolvidas com a intenção de propiciar uma (re) 

produção econômica e social, equitativa no município em estudo.  

No caso particular da introdução de parques eólicos, trata-se de uma atividade que pode 

ser considerada recente e que acompanhou uma tendência política nacional, ou seja, o Brasil a 

partir dos anos 2000 vivenciou um período de fomento às políticas públicas para o setor 

energético, de modo especial para a produção de energias renováveis, em virtude do apagão, 

ocorrido durante o segundo governo de Fernando Henrique Cardoso e de recomendações 

internacionais, relacionadas com o combate as mudanças climáticas. Neste período foi lançado 

o Programa Emergencial de Energia Eólica (PROEÓLICA). Assim, o principal marco de 

incentivo à utilização desta fonte energética no Brasil foi a instituição da Lei N.⁰ 10.438, de 26 

de abril de 2002, que criou o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica 

(PROINFRA) e instituiu incentivos aos empreendimentos de geração de energia elétrica a partir 

de fontes renováveis (BRASIL, 2002).  

Paralelamente ao incentivo à produção de energia por fontes alternativas, no Brasil 

ocorria também um avanço considerável na formulação de políticas ambientais. Nesse contexto, 

ocorreu um redesenho no cenário do setor energético no país, abrindo caminhos para a 

introdução do capital estrangeiro em investimentos de energias renováveis, a exemplo da 

instalação de parques eólicos, sobretudo no Nordeste do Brasil. 
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A implantação de grandes empreendimentos em comunidades, como: São Cristóvão 

ocorreu, como em outras partes do Brasil, de forma rápida e com pouco tempo para uma 

discussão mais ampla com os membros das comunidades envolvidas, obedecendo a uma 

orientação de governança territorial ou até mesmo para a melhor compreensão dos impactos 

socioambientais positivos e negativos que os referidos empreendimento poderiam ocasionar1.  

Atualmente, os padrões mundiais de produção e consumo de energia são baseados nas 

fontes fósseis, o que gera emissões de poluentes locais, gases de efeito estufa e põe em risco o 

suprimento dessas fontes, em longo prazo. É preciso mudar esses padrões a partir do estímulo 

de produção de energias renováveis. Nesse sentido, o Brasil apresenta uma condição favorável 

em relação ao resto do mundo, sobretudo em torno da produção de energias solar e eólica. Cabe 

ressaltar que essas fontes de energia estão conquistando um espaço que antes era ocupado 

totalmente pelas fontes fósseis, o que tem sido propiciado pelo desenvolvimento tecnológico, 

que permite o aproveitamento dessas fontes renováveis como combustíveis alternativos 

(PACHECO, 2006). 

Como princípio para um processo de participação democrática, a governança ambiental 

deve se alicerçar na participação dos conselhos estaduais e municipais, associações de 

moradores e movimentos sociais, para que assim se tenha a possibilidade de fomentar uma 

discussão mais estreita com a sociedade em relação às políticas públicas, a gestão de recursos 

naturais e, consequentemente, ao uso desses recursos de forma a minimizar a exclusão social. 

Assim, a introdução de atividades econômicas no âmbito de comunidades deve ser debatida 

amplamente (MOURA, 2016).  

No entanto, no caso brasileiro, as estruturas institucionais – as avaliações dos impactos 

ambientais e de licenciamento de atividades – se voltam em grande parte para a legitimação dos 

empreendimentos. Pouco ocorreu uma preocupação em se ouvir as comunidades locais, que são 

mais atingidas por esse tipo de empreendimento (ACSELRAD; MELLO; BEZERRA, 2009). 

A partir da problemática supracitada, buscou-se delimitar o objeto de estudo como sendo 

a compressão da instalação do parque eólico, nos âmbitos das políticas de desenvolvimento 

territorial e na perspectiva do debate sobre governança na comunidade São Cristóvão. Nessa 

direção, é possível levantar alguns questionamentos: Quais são as mudanças ocorridas na 

comunidade de São Cristóvão após a instalação do parque eólico?  O parque eólico tem 

                                                             
1 Essa pesquisa foi desenvolvida paralela e em sintonia ao projeto: “Políticas Territoriais, Governança Ambiental 

e Energias Renováveis: a implementação do Parque Eólica na Comunidade de São Cristóvão, Areia Branca (RN) 

”. EDITAL N. º 003/2016-DPI/PROPEG/UERN, que propiciou também o desenvolvimento de uma pesquisa de 

iniciação científica, junto ao Programa PIBIC/CNPq (2017-2018). 
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contribuído para dinamizar a comunidade e trouxe benefícios para vida dos moradores locais? 

Como os moradores observam a comunidade após a instalação do parque eólico? 

A pesquisa tem como objetivo geral identificar a dinâmica de instalação do parque 

eólico e as possíveis contribuições para os moradores da comunidade de São Cristóvão, no 

município de Areia Branca (RN). Os objetivos específicos são, por sua vez: (i) entender a 

dinâmica das políticas públicas territoriais e o processo de implantação do parque eólico; (ii) 

analisar o processo de discussão participativa da audiência pública que antecedeu a instalação 

do parque; (iii) identificar as concepções dos moradores e comerciantes a partir da instalação 

do parque eólico na comunidade de São Cristóvão; (iiii) verificar os principais conflitos 

socioambientais entre os moradores e a empresa, como também as causas que os têm motivado. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Comunidades Tradicionais 

             Diversas comunidades tradicionais sofrem em todo país por conta dos 

empreendimentos que vêm se instalando em seus territórios, os quais ocasionam disputas por 

suas terras. Os responsáveis por tais inovações apresentam projetos de desenvolvimento 

econômico nas áreas litorâneas, como empreendimento eólicos, imobiliários e turísticos, como 

explica Arruda (1999). 

 Segundo Arruda (1999), os conflitos surgiram a partir do ano de 1980 no Brasil devido 

à criação das Áreas de Proteção Ambiental (APAs), desconsiderando plenamente a existência 

dos moradores nessas áreas, o que acaba por causar a expulsão desses de suas comunidades 

tradicionais, como ocorreu com os índios, os quilombolas e os pescadores que viviam dos 

recursos naturais em suas comunidades, sendo suas fontes de recursos, em geral, a agricultura 

tradicional, voltada para cultura de subsistência e mão-de-obra familiar.  

 As comunidades tradicionais têm passado por esse dilema no Brasil por viverem muitos 

anos nessas terras, apesar de não possuírem as escrituras que comprovem que as terras são suas. 

Esse problema atinge várias comunidades que vivem no Brasil, as quais, de acordo com Arruda 

(1999), vão desde a Amazônia, passando pelo Cerrado até o Nordeste brasileiro. Esses povos 

não têm tido seus direitos respeitados como proprietários das terras nessas áreas, principalmente 

nas zonas de conflito territorial. 

 Para o Decreto n°604/07, que instituiu a Política Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável dos Povos e Comunidades, os grupos tradicionais são aqueles culturalmente 

diferenciados, que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização 

social, que ocupam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, 

social, religiosa, ancestral e econômica. 

 Populações tradicionais não podem ser confundidas com populações indígenas, pois 

cada grupo é regido por leis diferentes. No entanto, algumas pessoas ainda confundem, pois são 

categorias sinônimas, como mencionam Cunha e Almeida (2010). Cabe ressaltar que os 

referidos autores destacam que há pesquisadores que consideram as populações indígenas são 

apenas um subgrupo das populações tradicionais. 

 Barreto Filho (2006) discute acerca das duas perspectivas sobre o surgimento das 

comunidades tradicionais no país. A primeira tendo como referência a perspectiva 

conservacionista, envolvendo o poder público e a sociedade civil em geral, que incorporou as 

populações ao discurso da preservação ambiental. A segunda refere-se aos movimentos sociais 
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rurais, cujos grupos sociais incorporam o discurso da conservação e o da luta pela posse de 

terra. 

            De acordo com os dados da Secretaria da Cidadania e Diversidade Cultural do 

Ministério da Cultura - SCDC/MINC, citados por Brandão (2016), o Brasil se caracteriza por 

sua multiplicidade sociocultural, uma vez que o país possui em torno de 522 etnias com modos 

de vida diferentes e culturas particulares. A contabilidade feita pela secretaria demonstra que 

são no total oito milhões de brasileiros que vivem em comunidades tradicionais (BRANDÃO, 

2016). 

 Segundo a Coordenadora de pesquisa e projetos de Povos e Comunidades tradicionais 

da SCDC/MINIC, Brandão (2016), estas comunidades vivem em brigas constantes por direitos, 

mas que estes não podem ser confundidos como privilégios. Grande exemplo disso, segundo a 

mesma autora, são os conflitos territoriais originados pela posse da terra. A Lei de Terra (Lei 

601/1850) do Brasil, segundo Brandão (IBID.), é muito antiga e teve poucas reformas. Esta 

legislação estabelece o processo de titulação individual com demarcação de lotes e de 

quantidade de hectares por famílias. Seria este um dos motivos pelos quais no Brasil tem 

ocorrido essa disputa territorial pelas comunidades tradicionais e os donos do agronegócio e 

grileiros de terra, uma vez que não existe uma demarcação das terras concedendo a escritura de 

posse a essas comunidades (BRANDÃO, 2016). 

 Na visão de Rodrigues (2003) as comunidades que estão inseridas na zona costeira por 

pertencerem a uma comunidade tradicional não estão distantes da realidade das outras 

comunidades do interior do Brasil que que vivem conflitos ocasionados pelo empreendimento 

que se têm expandido no país, tanto os imobiliários como também os empreendimentos voltados 

para a exploração dos recursos naturais. 

 Rodrigues (2003) ainda explica que os pescadores artesanais, habitantes nativos da zona 

costeira, integram o elenco de atores que ainda exibem relação humano- sociedade-natureza, o 

que os diferencie por viverem basicamente da exploração dos recursos naturais. Hoje se percebe 

em meio à realidade de perderem sua única fonte de sobrevivência em virtude da exploração 

dos recursos naturais pelo poder econômico, que não tem demonstrado a atenção merecida com 

a gestão ambiental dessas áreas, como também com o esgotamento dos recursos naturais. Parece 

não existir planejamento voltado para o desenvolvimento sustentável dessas áreas ambientais, 

nas quais vivem milhares de pessoas, inclusive nas áreas litorâneas. 

 Boaventura de Sousa Santos (2006), por sua vez, explica que a preservação das 

comunidades tradicionais é de grande importância para o futuro da humanidade, devido à 

riqueza dos conhecimentos tradicionais adquiridos ao longo de sua existência, que até hoje tem 
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contribuído para a humanidade em geral. O poder hegemônico não deve determinar que os 

conhecimentos desses grupos desapareçam, pois, os povos tradicionais são detentores de 

saberes, adquiridos ao longo da sua história de vida, que sempre foram úteis ao 

desenvolvimento cultural da sociedade, principalmente para os países periféricos.  

 Na visão de Boaventura de Sousa Santos (2006), embora o conhecimento científico não 

os validem, por não passarem pelo método do rigor científico, os conhecimentos tradicionais 

devem ser respeitados e mantidos em diálogo numa relação horizontal na qual não há 

conhecimento inferior, mas concepções diferentes da realidade, tal como apresentada e 

discutida entre os grupos humanos. Isso vem sendo abordado entre os grupos hegemônicos e os 

países periféricos, que devem respeitar a ecologia dos saberes adquiridos pelas comunidades 

tradicionais e, por conseguinte, atentar para a importância da preservação dessas comunidades. 

 De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2011), 26% da 

população do Brasil vive em zona costeira, tendo como base da sua economia o turismo, além 

de outras atividades, como a carcinicultura. Segundo Meireles (2011) a ocupação desordenada, 

a especulação imobiliária e os empreendimentos eólicos têm se expandido pelo litoral do 

Nordeste brasileiro, ocasionando assim impacto nessas comunidades, nos aspectos ambiental, 

cultural, econômico e social.  

 Para o referido autor, a ocupação desordenada também estimula os conflitos pela posse 

de terra entre os moradores, empresas e dono desses empreendimentos, prejudicando 

agricultores, pescadores artesanais, marisqueiras e pessoas que vivem do turismo local, sendo 

expulsas do seu espaço de produção para sobrevivência, como também da reprodução cultural 

do seu grupo. 

 A comunidade de São Cristóvão é um exemplo de comunidade tradicional escolhida 

para instalação de empreendimentos eólicos, além de ser uma área de Preservação Permanente 

(APP), criada pelo Decreto n° 27.695, de 21 de fevereiro de 2018. A APP faz parte das dunas 

do Rosado, que abrangem Porto do Mangue e Areia Branca (RN). Vêm se instalando esses 

empreendimentos de energia renováveis, os quais estão ocasionando conflitos entre moradores 

e a Faculdade Nova Esperança (FACENE), que afirmam ser proprietários dos terrenos nos quais 

os empreendimentos foram instalados.  

 Conforme pesquisa realizada por Monteiro (2018), a comunidade de São Cristóvão, tem 

vivido conflitos pela posse de terra, assim como outras comunidades rurais do próprio 

município, como a comunidade de São José, na qual os moradores saíram das suas terras para 

darem espaço às instalações do parque eólico. Foi aberto, na comarca de Mossoró, o processo 

de reiteração de posse desses terrenos, havendo disputa entre moradores e a FACENE na Vara 
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do trabalho em Mossoró, pelo processo N° 59500-67.1994.5.2100011(RT), expedido pela 

primeira vara do trabalho na Comarca.  

 Em Ponta do Mel a disputa tem ocorrido entre moradores do assentamento e o Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCLA). Segundo os habitantes, faz mais de 30 

anos que moram na serra, que é uma comunidade situada na praia de Ponta do Mel. Porém, 

essas terras foram adquiridas por meio do documento uso campeão passando de pai para filho. 

Muitos já se desfizeram dos terrenos, que hoje são ocupados por novas famílias que chegaram 

à comunidade. 

 Esse tipo de conflitos socioambientais tem aumentado no Brasil. Conforme pesquisa 

realizada pelo Conselho Pastoral dos Pescadores (CPP) em 2016, já chegam a nove estados do 

Brasil, envolvendo comunidades pesqueiras, a saber: Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia, 

Maranhão, Pernambuco, Alagoas, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Espírito Santo.  

 No Nordeste, em territórios de comunidades tradicionais, são predominantes 

empreendimentos turísticos, a especulação imobiliária, carcinicultura e parque eólicos, 

principalmente no litoral. O Quadro 1, mostra os principais conflitos socioambientais desde de 

1969 e o número de famílias envolvidas, que chega a 103.359 (cento e três mil, trezentas e 

cinquenta e nove), entre pescadores e comunidades tradicionais, segundo esse mesmo relatório 

do Conselho Pastoral dos Pescadores (CPP) 2016. 

 

Quadro 1 – Conflitos socioambientais no litoral do Brasil 

 

Estado Principais conflitos socioambientais 

com empreendimento 

Número de 

família 

envolvidas 

Período de 

registro (Ano) 

Rio Grande do 

Norte 

Parque eólico, especulação 

imobiliária e empreendimento 

turísticos 

3250 Desde de 1980 

Ceará Parque eólico, especulação 

imobiliária, empreendimento 

turístico, carcinicultura e privatização 

das terras públicas 

15731 Desde 1980 

Bahia Especulação imobiliária, 

empreendimento turístico, 

carcinicultura, privatização de terras 

públicas, agronegócio, indústria 

petroquímica e naval 

31.345 Desde de 1960 

Maranhão Empreendimento petrolíferos, 

pecuários e de mineração 

22.000 Desde de 1969 
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Pernambuco Especulação imobiliária, 

empreendimento turísticos, 

carcinicultura, indústria naval e 

petrolífera 

1308 Desde de 1990 

Alagoas Empreendimento Turístico 450 Desde de 2012 

Rio de Janeiro Indústria petrolífera 28.000 Desde de 2000 

Santa Catarina Pesca industrial, empreendimentos 

turísticos, carcinicultura, exploração 

imobiliária, cultivo industrial de arroz 

e prática de surf 

1250 Desde de 2003 

Espírito Santo Empreendimento petrolífero 25 Desde de 1970 

Fonte: Félix (2018). Adaptada por Osvaldo da Cunha, 2018.  

 

        Segundo o relatório do CPP (2016) os principais conflitos foram motivados por empresa 

privadas, fazendeiros e empresas públicas, que são as principais causadoras de conflitos nas 

comunidades pesqueiras. Entre os empreendimentos responsáveis pelos diferentes tipos de 

conflitos sistematizados pelo relatório, encontram-se a privatização de terras públicas, 

empreendimento turísticos, parques eólicos, especulação imobiliária, impedimento de acesso 

aos rios e mares, indústrias naval, petrolífera e pesca industrial. 

  Esse relatório vem só confirmar os estudos realizados por Meireles (2011), que tem 

chamando a atenção da sociedade para os desafios que têm vivido essas comunidades em torno 

do litoral nordestino, além de outras regiões, como a Amazônia, principalmente as comunidades 

ribeirinhas, área litorânea do Nordeste e do centro-sul do Brasil, devido a conflitos territoriais. 

        Segundo Phillips (2002) as APPs e as Reservas Legais são protegidas pela Lei Federal 

12.651/2012, que dispõe sobre a proteção de vegetação nativa que faz parte do Sistema 

Nacional de Unidade de Conservação (SNUC). Também as Unidades de Conservação (UC) 

têm vivido desafios devidos às atividades do agronegócio no Brasil, uma vez que estas 

exploram áreas que fazem parte do patrimônio natural que vem sendo ameaçado a desaparecer 

em virtude de uma política econômica excludente que tem dominado o país. Tal política coloca 

o lucro acima da sustentabilidade ambiental e tem se expandido em todas as regiões do Brasil. 

  Segundo Meirelles (2011), se faz necessário garantir os direitos básicos dos moradores 

dessas comunidades tradicionais que sobrevivem dos recursos naturais. Direitos como: terra, 

água, energia e biodiversidade, emprego, renda e moradia nas áreas de APPs. Por isso, as 

comunidades tradicionais devem ser contempladas com ações para que se venha a garantir sua 
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sobrevivência, bem como a permanência de grupos como índios, ribeirinhos, pescadores, 

marisqueiras, camponeses e quilombolas nesses territórios de conflitos entre moradores e 

empresas que muitas vezes não são brasileiras.  

  As Dunas de São Cristóvão são áreas de praias, além de serem uma área de Preservação 

Permanente (APP) conforme a Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente – 

CONAMA, Nº 302/2002, 303/2002, que define o que são as APPs no território brasileiro, 

embora as resoluções não definam a escala mínima ou máxima para as análises e delimitação 

das APPs no país. No entanto, essas áreas são garantidas por leis e devem ser preservadas, pois 

fazem parte do patrimônio natural do Brasil, além de manterem vivas a cultura de um povo, 

como também as riquezas naturais e ambientais e sua biodiversidade. 

  Conforme Gorayeb e Brannstrom (2015), as comunidades tradicionais são os locais 

mais escolhidos pelas empresas eólicas no nordeste brasileiro, por serem locais apropriados 

para a exploração de energia renovável no país. Porém, essas empresas têm gerado impactos 

ambientais e sociais nessas comunidades, com promessas de levarem geração de emprego e 

oportunidades aos moradores. Todos esses empregos são temporários, gerando uma 

desigualdade na distribuição dos recursos naturais. Além da rejeição dos moradores ao parque. 

  “A desigualdade social e de poder está na raiz da degradação ambiental quando os 

benefícios de uso do meio ambiente estão concentrados em poucas mãos, assim como a 

capacidade de transferir custos ambientais para os mais fracos” (ACSELRAD; MELLO; 

BEZERRA, 2009, p. 9). No Brasil tem ocorrido um modelo de gestão em que os espaços 

ambientais são distribuídos de acordo com o valor de mercado, enquanto quem mora em áreas 

ambientais pobres de recursos naturais são vistos com outro olhar, sem o devido valor que o ser 

humano merece. É preciso que as comunidades sejam vistas com justiça ambiental e que as 

políticas ambientais possam ter um olhar justo sem o predomínio do interesse econômico. “Com 

o desenvolvimento com justiça ambiental que requer a combinação de atividades no espaço de 

modo que a prosperidade de uns não provenha da exploração dos demais” (ACSELRAD; 

MELLO; BEZERRA, 2009, p. 9). 

         Pasqualetti (2011) ao investigar os motivos de rejeição aos parques eólicos ou oposição a 

energia eólica, constatou-se a partir de estudos de casos, em diferentes comunidades, uma delas 

é a identidade do território, a estabilidade paisagem, e o vínculo entre a comunidade e o 

território. Segundo o geógrafo Pasqualetti (2011) é preciso que esses empreendimentos 

considerassem os aspectos sociais dessas localidades como também humanos na paisagem local 

e gerar benefícios para os moradores. Por isso, que tem havido essa resistência das 

comunidades. 
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  Para o sociólogo, Boaventura de Sousa Santos (2006) os que exploram esses espaços 

não têm preocupação com o meio ambiente e com quem mora nessas comunidades. No entanto, 

adotam um discurso de progresso e desenvolvimento econômico para as famílias que residem 

nessas áreas. Nessa direção, o que temos visto é a falta de investimento em políticas públicas 

que resgatem as potencialidades dessas comunidades, de modo que possam, no futuro, gerar 

renda de modo sustentável para as famílias que vivem nessas áreas, por exemplo, o turismo 

sustentável, pois a maioria das empresas que vêm sendo instaladas no litoral nordestino não 

respeitam os moradores que vivem há anos nas comunidades tradicionais. 

 

2.2 Políticas públicas e governança: na perspectiva da redução da pobreza  

  

 As políticas públicas são conjunto de programas, ações e atividades desenvolvidas pelo 

estado diretamente ou indiretamente, com participação de agentes públicos ou privados, que 

visam a assegurar direitos de cidadania de forma difusa ou para determinado seguimento social, 

cultural, étnico ou econômico. As políticas públicas estão constituídas por instrumentos de 

planejamento e avaliação, encarados de forma integrada e lógica da seguinte forma: plano, 

programa, ações e atividades, principalmente em comunidades rurais mais pobre do Brasil 

(MOURA, 2016). 

 As políticas públicas estão relacionadas ao tema pobreza, termo que ocupa lugar de 

destaque tanto no âmbito nacional quanto internacional desde a década de 1990. A partir desse 

período do século XX, deu-se início à expansão das políticas públicas que estiveram atreladas 

a programas sociais para combater a fome que assola os países da África, Ásia e América 

Latina, que são os mais atingidos com essa problemática que marca milhões de pessoas. 

Segundo Miranda e Tibúrcio (2013) esse tema vem sendo discutido em conferências, como a 

de Copenhagen sobre Desenvolvimento Social, no ano de 1995, a Aliança Mundial das Cidades 

Contra a Pobreza, em 1997, e a Declaração das Metas do Milênio, em 2000. Esses podem ser 

considerados exemplos de espaços em que já se discutiam essa temática.   

 No Brasil, a temática do combate à fome e à miséria vem sendo discutida desde a crise 

de 1980, com a alta da inflação, sendo tratada de forma mais profunda na década de 1990, 

levando o governo brasileiro a repensar essa problemática como um tema que deve ser debatido 

por meio das políticas públicas, devido a 5 milhões de pessoas viverem abaixo da linha da 

pobreza. Ao tomar como referência a pesquisa do IPEA (2009), Miranda e Tibúrcio (2013) 

afirmam existir aproximadamente 15 milhões de pessoas extremamente pobres no Brasil. Essa 

é uma realidade que não só atinge os países mais pobres da África, Ásia e América Latina, mas 
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também chega a atingir países desenvolvidos, pois é fruto de um sistema econômico excludente, 

o capitalismo, que produz por ano milhões de miseráveis (MIRANDA; TIRBÚCIO, 2013). 

 Para Moura (2016), os governos criaram programas para combater a pobreza e 

estabelecer diretrizes, propriedades e objetivos. Porém, os programas estabelecem objetivos 

gerais e objetivos específicos focados em determinado tema. As ações visam o alcance de 

determinado objetivo estabelecido pelo programa e a atividade, por sua vez, visa concretude à 

ação. As políticas territoriais têm como objetivo dinamizar ou promover um determinado 

território do ponto de vista econômico, social, cultural ou ambiental. Nesse sentido, Moura 

(2016) acrescenta que o território pode ser compreendido como sendo um espaço onde se 

organiza o trabalho e se gera informação, podendo ser marcado pelas relações dentro daquele 

espaço de poder entre os grupos, mesmo dentro das disputas territoriais. 

 Já o conceito de governança é estabelecido por Moura (2016) e Acselrad, Mello e 

Bezerra (2009), como sendo uma ferramenta crítica que propicia um espaço democrático de 

debate e pode contribuir para que o paradigma do desenvolvimento territorial sustentável se 

instale. 

           Para Moura (2016) alguns dos elementos principais do conceito de governança é a 

democracia e o mecanismo de participação e controle social, mais recorrentes nas políticas de 

meio ambiente, que são os conselhos gestores voltados para a justiça ambiental. Assim, os 

conselhos são reconhecidos como uma das principais experiências de democracia participativa 

no Brasil contemporâneo. Presentes na maioria dos municípios brasileiros, tratam de diversos 

temas, como saúde, educação, moradia, meio ambiente. Entretanto, os conselhos são também 

espelhos que refletem as dimensões contraditórias de que se revestem as experiências 

democráticas recentes. Isso se coloca tanto no plano das instituições globais quanto das relações 

entre elas. Os debates vêm ocorrendo desde a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento 

Sustentável (CMDS), realizada em 2002 na cidade de Johanesburgo, como internamente a cada 

nação (STORDDAT Apud MIRANDA; TIRBÚCIO, 2013). As políticas ambientais estão 

atreladas ao contexto histórico da sociedade, vivido em um determinado contexto político e 

social de um país. Essas ações surgem de acordo com as necessidades da sociedade presente.  

 Para Milton Santos (2012), as necessidades são de dados locais e não mais em função 

de modelos exteriores. O papel dos monopólios seria eliminado, reduzido ou controlado. O 

Estado tornar-se-ia, assim, socialmente mais rico e mais capaz de distribuir serviços em todo 

território, vislumbrando seguir a perspectiva da equidade social, tão debatida, sobretudo, a partir 

da década de 80 do século XX. 
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 O que temos visto atualmente é o Estado se esquivando de cumprir o que determina a 

Constituição Federal de 1988, de forma particular os direitos relativos à cidadania, apesar de 

que o estado se torna presente na cobrança de elevadas taxas tributárias à sociedade 

(MIRANDA; TIRBÚCIO, 2013). 

 As políticas ambientais estão voltadas para o desenvolvimento sustentável, sendo que o 

Estado não pode minimizar seu compromisso com as políticas ambientais e sociais voltadas 

para diminuir as diferenças sociais, devendo, por exemplo, evitar a expulsão dos moradores de 

comunidades tradicionais, ocasionando migrações desses moradores em busca de sobrevivência 

(ACSELRAD, MELO E BEZERRA, 2009). No Brasil, o que temos observado é um povo 

peregrino em busca de melhores condições de vida. É nesse sentido que é possível afirmar que 

os aparelhos do Estado devem estar a serviço do cidadão e os recursos federais, estaduais e 

municipais devem ser empregados para a melhoria de vida do cidadão. 

 Nessa direção, Miranda e Tibúrcio (2013) estabelecem que a política territorial e a 

articulação de políticas públicas propõem-se a promover o fortalecimento e a maior 

concentração dos atores governamentais e não governamentais que estão no território, e não a 

simples transferência das atribuições do Estado para a sociedade civil. As políticas instituídas 

para o setor energético no Brasil, a partir da década de 2000, também foram formuladas em 

uma perspectiva de desenvolvimento territorial.  

 A gestão social dos territórios é essencial para o desenvolvimento das políticas públicas 

nos âmbitos federal, estadual e municipal, como também é instrumento de democratização da 

sociedade brasileira, além da descentralização da administração pública e fortalecimento dos 

espaços públicos. Para eliminar o atraso e sair do chamado subdesenvolvimento, uma política 

econômica bem pensada deve evitar a introdução de simples paliativos, que dentro de algum 

tempo só irão piorar a situação (MOURA, 2016). 

 O PROINFA, conforme o Decreto n 5.025, de 2004, foi instituído com o objetivo de 

aumentar a participação da energia elétrica produzida por empreendimento concebidos com 

base em fontes eólicas, biomassa e Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH) suprindo as 

necessidades de consumo energético do país em virtude da crise energética e a busca por fontes 

de energias mais sustentáveis que reduzissem a agressão ao meio ambiente. O Brasil, até então, 

não havia obtido investimento na produção de energias “limpas”, que também estão atreladas 

às políticas públicas e territoriais de um país (BRASIL, 2004). 

 De acordo com Moura (2016) a gestão dos territórios deve ser permanente e 

sistematizada para que possamos alcançar os seus resultados, uma vez que muitas delas trazem 

resultados imediatos e outras a longo prazo. No Brasil, por exemplo, sempre se iniciam 
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programas, porém, o maior erro é não dar continuidade às ações. Essas iniciativas ficam 

perdidas nos espaços e a população é quem perde, principalmente a parcela que mais necessita 

do Estado. A partir da aplicação de ações será possível reduzir a pobreza e a exclusão social no 

país, pois nenhum país será desenvolvido se não investir naqueles que não têm acesso aos bens 

materiais para sobreviverem dignamente. 

            Segundo Miranda e Tibúrcio (2013), é nos países do Sul que mais se observa o processo 

de exclusão social e a ausência de uma gestão dos territórios com justiça social para melhoria 

da qualidade de vida dos trabalhadores rurais. Se comparamos os países do Sul aos países do 

Norte, será possível observar que existe uma grande disparidade política, econômica e social 

entre eles. Os países do Norte apresentam os melhores indicadores sociais e humanos, enquanto 

nos países do Sul os indicadores são baixos. No entanto, a única via para melhorar a vida das 

pessoas nesses países é o investimento em políticas públicas, o que já tem sido visto em países 

com indicadores sociais baixos. 

 O Brasil, desde o ano 2000, vem implantando políticas de combate à pobreza por meio 

de programas de transferência de renda, a exemplo dos programas Fome Zero, Bolsa Família2, 

entre outros. Porém, vêm sendo muito debatido os instrumentos de mensuração que têm 

identificado essas pessoas como vivendo abaixo da linha da pobreza (MIRANDA; TIBÚRCIO, 

2013). Os referidos autores discordam de como vem sendo discutida essa temática sobre quem 

é pobre ou vive abaixo da linha da pobreza. A primeira, mais difundida e mais profunda 

afirmação polêmica neste campo se refere à linha de pobreza, a partir da referência – um dólar 

ao dia – estabelecida e adotada pelo Banco Mundial, desde 1990. 

 Para Miranda e Tibúrcio (2013), muitas famílias estão sendo consideradas pobres 

porque se está levando em conta somente a renda familiar para sobrevivência física, porém, 

esquecendo-se de que o ser humano é um ser social que precisa de educação, saúde, lazer e 

esporte. Muitas famílias têm sido privadas de diversos bens, como educação, saúde, moradia e 

segurança. Segundo os autores citados, a concepção das necessidades básicas, que emergiu nas 

décadas de 1960 e 1970, agrega dois elementos centrais: o primeiro diz respeito às necessidades 

mínimas de consumo das famílias, relacionadas aos alimentos, vestimentas e habitação, bem 

como aos equipamentos das casas. O segundo elemento está relacionado aos serviços essenciais 

                                                             
2 O Programa Bolsa Família (PBF), está dentro do Plano Brasil sem Miséria, que tem como objetivo transferência 

de renda para as famílias que vivem abaixo da linha de pobreza no Brasil. As famílias, para receberem esse 

benefício, têm que manter as crianças na escola e o cartão de vacina em dia, segundo o Instituto Interamericano 

de Cooperação para Agricultura (MIRANDA; TIBÚRCIO, 2013). 
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disponíveis às comunidades, como água, saneamento básico, educação, saúde, transportes e 

acesso aos serviços culturais, dos quais muitas famílias vêm sendo privadas do mínimo que é 

necessário para a sobrevivência humana. 

 Nos últimos anos, vêm surgindo críticas a essa concepção, considerando inconsistente 

tomar a questão da pobreza somente em termos relativos. Isto mostra que a pobreza é apenas 

uma medida de desigualdade social, porém, não sendo o mesmo que desigualdade social, uma 

vez que se pode eliminar a pobreza sem que a desigualdade seja eliminada. 

 

A pobreza deve ser vista como privações de capacidades básicas em vez de 

meramente como baixo nível de renda, que é o critério tradicional de 

identificação da pobreza. A perspectiva da pobreza como privação de 

capacidades não envolve nenhuma negociação da ideia sensata de que a renda 

baixa é claramente uma das causas principais da pobreza, pois a falta de renda 

pode ser uma razão primordial da privação de capacidades de uma pessoa 

(SEN, 2000 Apud MIRANDA; TIBÚRCIO, 2013, p. 109). 

 

 Para Souza (2006) muitos dos institutos tomam como base a questão da renda da família 

para identificarem se as famílias de um país ou região vivem abaixo da linha de pobreza. O que 

se tem observado são as políticas neoliberais a serviço do mercado, gerando assim milhares de 

pessoas excluídas de serviços básicos como educação, saúde, saneamento básico, emprego, 

moradia etc. 

 Acselrad, Mello, Bezerra (2009) afirmam que as políticas ambientais têm produzido os 

bolsões de pobreza e a exclusão social nos territórios, pois o mercado determina as regras do 

jogo da economia, deixando diversos países fora do mercado global, não podendo competir 

com o mercado externo, gerando assim a exclusão de países de economia não desenvolvida, 

acarretando a não participação na economia mundial.  

 Miranda e Tibúrcio (2013) discutem essa temática, novamente, destacando a 

necessidade de analisar o que é realmente viver na pobreza. Para eles, pobreza absoluta é a 

privação de uma renda mínima e de materiais necessários à sobrevivência básica. Na essência, 

essa definição conduz à ideia de pobreza enquanto um fenômeno multidimensional que está 

vinculado aos resultados de uma pessoa que vive e atua em determinado contexto. Os autores 

diferenciam os resultados, que devem ser ponderados por aquilo que eles denominam de 

funcionamento das pessoas, que é a variedade de coisas que as pessoas manejam e controlam 

durante suas vidas. 
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É importante não perder de vista o fato fundamental de que a redução da 

pobreza não pode, em si, ser a motivação suprema de políticas de combate à 

pobreza. É perigoso ver a pobreza segundo perspectiva limitada da privação 

de renda e a partir de aí justificar investimentos em educação, serviços de 

saúde etc. Com o argumento de que são bons meios para atingir o fim da 

redução da pobreza da renda. Isso seria confundir os fins com os meios (SEN, 

2000 Apud MIRANDA; TIBÚRCIO, 2013, p. 114). 

            

Portanto, unicamente a criação de políticas públicas não vai resolver o problema da 

pobreza. Será preciso que os governos invistam em educação, saúde e outros serviços. Com 

investimentos em serviços público para o combate à pobreza e a promoção e geração de 

emprego, a renda das famílias melhoraria e estas teriam uma vida com mais saúde, educação e 

alimentação adequada (MOURA, 2016). As políticas de controle à pobreza e suas propostas 

vêm dos bancos internacionais, como o Banco Mundial e Instituições Financeiras 

Internacionais (IFI). 

Segundo Acselrad, Mello e Bezerra (2004), a razão do interesse no tema da pobreza é o 

lugar de destaque que o mesmo ocupa nas agendas das instituições. Muitas empresas não estão 

preocupadas com o bem-estar da população e sim com seus lucros. Os países ricos vêm instalar 

suas empresas nos países em desenvolvimento, onde suas filiais têm custo zero com inserção 

de impostos pelos governos, baseando-se na promessa de geração de emprego. No entanto, os 

empresários acabam por se apropriar dos recursos naturais desses países, aumentando as 

desigualdades entre os grupos sociais como fruto de uma política de exclusão social dos 

trabalhadores. Os lucros das empresas são remetidos aos países onde estão instaladas as 

matrizes das instituições. 

Ultimamente, a diminuição da pobreza passou a ser “um objetivo fundamental das 

organizações de cooperação internacional: Banco Mundial (BM), Fundo Monetário 

Internacional (FMI), Organização das Nações Unidas (ONU), como bilateral, assim como de 

numerosos países, notadamente, latino-americanos” (MIRANDA; TIRBÚCIO, 2013, p. 41). 

Os mesmos autores discutem a redução da pobreza no mundo, principalmente por meio de 

órgãos que financiam os países do Sul.  

            Segundo Moura (2016) percebe-se que a exigência das instituições financeiras para 

liberar recursos para os países em desenvolvimento impõe recomendações, tornando o 

trabalhador escravo do capital, sem ter direito de opinar, sendo, na verdade, mão-de-obra 

manipulada, com salários injustos que vêm somente contribuir para a desigualdade. Isso é a 

política econômica imposta pelas grandes instituições financeiras dos países ricos. Muitas vezes 

é dito que irão reduzir a pobreza, no entanto, empresas passam a explorar os recursos naturais 
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dos países em desenvolvimento, de forma insustentável, contribuindo para a miséria e exclusão 

social da população.  

 De acordo com o IBGE (2010), a pobreza no Brasil atual deve ser discutida tanto no 

meio urbano como no rural. O órgão destaca os principais fatores que têm acarretado a exclusão 

social na zona rural: (i) o acesso à terra: (ii) a falta de capacidades humanas; (iii) a falta de 

outras formas de capital; (iv) o acesso e a participação limitados nos mercados; (v) a privação 

de renda e de acesso aos serviços básicos; (vi) a falta de infraestrutura e (vii) a falta de trabalho. 

 Para Miranda e Tibúrcio (2013) as comunidades rurais no Brasil concentram os 50% 

mais pobre da população do país, pessoas que carecem dos serviços básicos, tais como 

educação, saúde, saneamento básico, moradia e energia. Sendo assim, o governo brasileiro 

criou 135 programas dentro da amplitude do Programa Territorial da Cidadania (PTC)3, 

adotando políticas públicas com o objetivo de retirar essas famílias que viviam abaixo da linha 

da pobreza. Além desses programas, há outros, porém, esta pesquisa discute os programas 

voltados para o desenvolvimento territorial da cidadania, ligado às políticas públicas territoriais 

voltadas para o desenvolvimento humano. 

 Cabe mencionar que o incentivo na formulação e implantação de políticas públicas 

voltadas para o desenvolvimento territorial sustentável no Brasil, nas últimas décadas, também 

perpassou pelo âmbito energético, sobretudo, com a Lei N. º 10.438, de 26 de abril de 2002, 

que instituiu o PROINFRA, incentivando assim a produção de energia a partir de fontes 

alternativas. A referida política permitiu a abertura do território brasileiro para grandes 

empresas de capital estrangeiro explorarem o setor (BRASIL, 2002). 

 Silva (2014) explica que na maioria das vezes esses espaços são abertos por meio de 

políticas econômicas com um arcabouço pré-definido no sentido de propiciar, por um lado, as 

condições favoráveis que as empresas procuram e, por outro lado, os discursos que esses 

empreendimentos ocasionarão no local em que se instala a geração de empregos indispensáveis 

ao desenvolvimento territorial. É certo que as empresas de capital estrangeiro, ao definir 

acordos, impõem suas condições e seus impactos sociais e ambientais.  

 Foi nesse cenário de necessidade de ampliação da matriz energética no Brasil e por meio 

da formulação de políticas de desenvolvimento territoriais que se deu a introdução dos parques 

eólicos no Brasil, de forma particular na região Nordeste. 

 

                                                             
3 O PTC foi criado no primeiro mandato do Governo Lula, em 2002, na intenção de proporcionar para esses 

territórios o processo de inclusão social, visando ainda a reduzir a exclusão social das famílias que residem nessas 

áreas geográficas e que sofrem com ausência dos governos na prestação dos serviços públicos. 
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2.3 Políticas de expansão da matriz energética no mundo e no Brasil 

        

A crise ambiental vivida pelo mundo inteiro tem levado os países desenvolvidos e 

emergentes a produzirem fontes renováveis de energia, as quais surgem como alternativa para 

reduzir o efeito estufa e a crise ambiental em escala sem precedente (BERMANN, 2007). 

Segundo previsão do Conselho Europeu de Energia Renovável, cerca de metade do 

fornecimento total de energia global virá de energias renováveis até 2040. A biomassa, energia 

eólica e geotérmica estão se desenvolvendo rapidamente, tanto nos países desenvolvidos como 

nos países em desenvolvimento. Com o avanço da energia renovável, haverá um grande 

crescimento na sua produção e eficiência até 2020. Este número estará associado ao grande 

crescimento de expansão industrial, sendo que a produção de energias renováveis levará a uma 

diminuição substancial do dióxido de carbono no planeta, além de implantar uma política de 

desenvolvimento sustentável (BERMANN, et al JOHANSSON,2007). 

Embora a produção energética tenha chegado a oitenta e um por cento da atual oferta 

energética mundial, estimada em 11.435 milhões de toneladas de petróleo, tem ocorrido um 

crescimento das energias renováveis no mundo todo. As mudanças climáticas são decorrentes 

das emissões de gases de efeito estufa (IEA,2007 et al BERMANN, 2007). A previsão para 

2030 é que o petróleo corresponderá a 35% da oferta mundial, enquanto o carvão mineral 

responderá por 22% e o gás natural por 25%. As fontes de energias renováveis, como a 

biomassa e as energias hidráulica, solar, eólica e geotérmica, respondem por 12,7% da oferta 

energética mundial, podendo chegar a 14% da oferta até 2030 (BERMANN,2007). 

           O potencial eólico, segundo Bermann (2007), será da ordem de 500.000 TW/ano 

(terawatt-hora por ano), o que significa mais de 30 vezes o consumo mundial de eletricidade. 

Estima-se que 10% é teoricamente aproveitado, no mínimo, o que corresponde a cerca de quatro 

vezes o consumo mundial de eletricidade. 

           Conforme Arezesa, Bernardo, Ribeiro e Dias (2014), Portugal, em 2010, investiu em 

energia eólica como uma estratégia de assegurar até 2020 o seu potencial energético em 

energias renováveis, tendo como principal objetivo reforçar a liderança do país na 

sustentabilidade energética. Porém, as instalações das turbinas eólicas (WT) têm tido 

consequências para vida das comunidades, desde da irritabilidade sonora provocada pelo ruído 

dos motores até conflitos na ocupação de terras, devidos à forma com esses empreendimentos 

têm se instalados nessas comunidades e à dinâmica de ocupação de terra naquele país. 

         Segundo Kaoshan, Bergot, Chao, Wei-Ning e Zhenhua (2015), a Nova Zelândia não tem 

sido diferente dos demais países do mundo quanto aos impactos na vida das pessoas, 
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principalmente relacionados à saúde humana, provocados pelo ruído sonoro dos aerogeradores, 

causando irritabilidade, perda de sono, dificuldade de concentração e dores de cabeça, levando 

muitos a deixarem suas comunidades.  

        Por outro lado, segundo, Kaoshan, Bergot et al., Pedersen e Waye (2004), os efeitos podem 

ser negados se o respondente às pesquisas realizadas nestes locais tiver algum interesse 

econômico na existência dos parques eólicos, sendo os interessados capazes de dizerem que 

não incomoda o barulho dos aerogeradores, como também que não há impacto visual gerado 

na paisagem natural das comunidades. 

          Segundo dados do balanço Energético Nacional Ben (2007), cerca de 45% da matriz 

energética do Brasil é renovável. Sabe-se que 75% da energia elétrica do país é gerada por 

usinas hidrelétricas que provocam vários impactos ambientais, como danos à biodiversidade, o 

alagamento e a remoção de várias famílias nessas comunidades tradicionais, como exemplo da 

Amazônia. Essa fonte energética tem levado constantemente a conflitos entre moradores e 

donos dos empreendimentos que exploram esse tipo de matriz energética em seus países. A 

figura 1 e a figura 2 mostram a distribuição da matriz energética renovável no Brasil e no 

mundo. 

 

Figura 1 - Matriz energética renovável no Brasil-Instituto de Pesquisa- IPEA- 2018.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Instituto de Pesquisa-IPEA, (2018). Adaptada por Osvaldo Cunha, 2018. 
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Figura 2 - Matriz energética renovável –IPEA – 2018  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Instituto de Pesquisa –IPEA (2018). Adaptada por Osvaldo Cunha, 2018. 

 

              Diante dos gráficos das figuras 1 e 2, é possível observar a produção de energia 

renovável no Brasil e no mundo. No Brasil, a energia hidráulica representa 65,1% da matriz 

energética renovável. A eólica representa 2% e outras matrizes têm ocupado espaço, tanto na 

produção como também entre outros derivados das energias renováveis. Têm-se buscado as 

fontes renováveis menos poluentes, em busca de garantir a sustentabilidade do planeta e o 

futuro das gerações vindouras (IPEIA,2018). Segundo o IPEA (2018), o Brasil assumiu alguns 

compromissos no acordo de Paris, entre os quais figuram: 

 

Reduzir emissões de Gás de Efeito Estufa em 37% até 2025, e em 4 

base:2005(Brasil hoje é o 12° no mundo); Atingir participação de 45% de 

todas as energias renováveis matéria energética em 2030 (atual = 40%); 

Expandir o uso de fontes renováveis (exceto energia hídrica) na matriz total 

de energia para participação de 28% a 33% até 2030 (atual 27%); Aumentar a 

participação de energia biomassa sustentável (bioenergia) na matriz 

energética para 18% até 2030(álcool combustível e biodiesel) (atual = 16%) 

(IPEA, 2018, p. ). 

               

               A figura 3 trata da utilização de parques eólicos no mundo, mostrando como tem se 

expandido a utilização de parques eólicos entre os países desenvolvidos e emergentes que têm 

se dedicado à produção energética renovável. 
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Figura 3 -  Utilização média de parques eólicos – países, Ipea (2018) 

            

            

Fonte: Abbeólica (2017), in Losekan e Hallack, IPEA (2018). Adaptada por Osvaldo da Cunha, 2018.  

            

              A produção de energia eólica vem se expandido em vários países do mundo como 

mostra a figura 3, que destaca a produção entre os países desenvolvidos e os países 

subdesenvolvidos, desde os Estados Unidos, com 31% da sua produção voltada para energia 

eólica, passando pela China, um país emergente, com 16%, Alemanha, com 24%, Espanha, com 

24%, Índia, com 20%, entre outros países que assumem o compromisso com a sustentabilidade 

e a preservação do meio ambiente (IPEA, 2018). A evolução da capacidade de geração de 

energia no Brasil entre 2005 e 2016 pode ser observada na figura 4, que traz dados 

disponibilizados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada eólica – IPEA. 

           Onde mostra a grande expansão brasileira em energias renováveis, principalmente a 

eólico que tem se expandido por todo território do país como resultado nos últimos anos desses 

investimentos por parte de empresas estrangeiras que tem se instalado por várias regiões do 

Brasil. Destacando a capacidade de crescimento do Brasil na produção de energia eólica, além 

de competir com os países desenvolvidos que vem fazendo esses investimentos bem antes do 

governo brasileiro. 
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Figura 4 – Evolução da produção de energia eólica no Brasil – Ipea - 2018  

   

   
Fonte: Adaptada por Osvaldo da Cunha, 2018.  

 

 Conforme mostra o gráfico da Figura 4, destaca-se a expansão da energia eólica desde 

2005 até 2016, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA,2017). Esse 

mercado tem crescido em virtude da necessidade que têm os países desenvolvidos e 

subdesenvolvidos de cumprirem sua redução de gases poluentes. Segundo Silva (2014), o Brasil 

nos últimos tempos tem investido nas fontes de energia renováveis, principalmente a eólica, 

tomando como referência a legislação brasileira que tem dado respaldo a esses investimentos, 

atraindo empresas estrangeiras para o território brasileiro para explorarem fontes renováveis no 

território nacional. 

            Segundo a Resolução N. º 279 de 2001 do CONAMA, a expansão da matriz energética 

brasileira está relacionada à necessidade de o país investir em tecnologia de ponta, de modo a 

levantar a economia brasileira. Desde a década de 1950, época de crise econômica, o governo 

brasileiro resolveu investir no setor industrial para que o país pudesse competir no mercado 

externo com os demais países do mundo. Porém, ao desenvolver-se o setor industrial aumentou-

se a agressão ao meio ambiente (CONAMA, 2001).  
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 Segundo Pacheco (2006), a agressão ao meio ambiente não era tão severa como ocorre 

hoje, passando a assumir grande proporção a partir da divisão internacional do trabalho, por 

meio da disputa de mercado entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos. 

 As fontes de energias mais consumidas pelos países desenvolvidos foram as fontes de 

energias não renováveis, ou seja, os combustíveis fósseis, como, por exemplo, o carvão mineral. 

Nos países subdesenvolvidos, o desenvolvimento tecnológico ocorreu de forma mais tardia, 

durante os séculos XIX e XX.          

 O que mais impulsionou grandes mudanças na economia foi a primeira revolução 

industrial no final do século XVIII na Europa, principalmente na Inglaterra, com o aumento do 

consumo, sendo que os países abriram suas portas para as exportações de bens de consumo 

duráveis e não duráveis (PRATES, 2016). 

 Para Bermann (2003), as fontes de energia consideradas limpas ainda não eram 

consumidas pelos países desenvolvidos, pois não se tinha uma preocupação com o meio 

ambiente nem com o esgotamento das fontes de energias não-renováveis, que eram os 

combustíveis fósseis como o carvão e o petróleo. Não se tinha uma preocupação com os 

impactos ambientais provocados ao meio ambiente por meio desse consumo em grandes escalas 

pelos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. 

 No Brasil, a distribuição da energia eólica vem sendo expandida por todo território 

brasileiro, sendo que o país ocupa a 8° posição no Ranking mundial de produtores desse tipo 

de energia, segundo o instituto de pesquisa IPEA (2018). Tal expansão alterou dinâmica da 

paisagem brasileira, contribuindo também para a economia nacional. Foram causadas 

mudanças nas comunidades que são propícias a essa produção energética, ocasionando-se 

conflitos internos entre os moradores e as empresas que exploram as fontes de energia 

renováveis (FIGURA 5).  

 A figura 5 mostra a expansão da atividade de produção energética em todo o território 

brasileiro, onde vem se expandindo por todas as regiões do Brasil, de Norte a Sul do país, 

ocorrendo com maior proporção nas regiões Nordeste e Centro Sul, em virtude das suas 

condições naturais e climáticas que favorecem a produção energética (SILVA, 2014). 
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Figura 5 –Distribuição de parques eólicos no Brasil, 2017 

Fonte: ANEEL, 2017, GOOGLE (2017). Elaborado por Osvaldo da Cunha, 2018. 

 

A expansão vem ocorrendo, como mostra a Figura 5, em todo o território nacional, 

segundo a ANEEL (2008). Quanto ao seu potencial, segundo o último estudo realizado em 

2001, chega-se a 143GW. De acordo com a Associação Brasileira de Energia Eólica (ABE 

Eólica), o potencial é superior a 500 GW e atualmente fala-se em 125W, constatando-se que a 

energia eólica pode ser mais utilizada no futuro. Os incentivos do governo brasileiro têm foco 

na isenção de impostos para que os países invistam em fontes de energias mais “limpas”, como 

por exemplo, a energia eólica, que possibilita o crescimento da economia brasileira, tomando 

como base a expansão da matriz energética. A tabela 1 destaca a quantidade de 

empreendimentos instalados em três regiões brasileiras: Nordeste, Sul e Sudeste. 
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Tabela 1 – Quantidade de empreendimentos e potência instalada, por região, Brasil, 2018 

 

Região Quantidade de empreendimentos Potência instalada (GW) 

Nordeste 412 10,659 

Sul 95 2,076 

Sudeste 03 0,028 

Total 502 12,763 

Fonte: BRASIL, 2018c. Adaptado por Gê,( 2018).Adaptado por Osvaldo da Cunha,2018. 

 

 A tabela 2, traz a quantidade de empreendimentos eólicos e sua potência na região 

Nordeste no ano de 2018, destacando a expansão da atividade eólica por vários estados do 

Nordeste, região propícia a esse tipo de atividade econômica. 

            

Tabela 2 – Quantidade de empreendimentos e potência instalada na região Nordeste, 2018 

 

Estado Quantidade de empreendimentos Potência instalada (GW) 

Rio Grande do Norte 135 3,678 

Bahia 93 2,410 

Ceará 74 1,935 

Piauí 52 1,443 

Pernambuco 34 0,782 

Maranhão 8 0,220 

Paraíba 15 0,157 

Sergipe 1 0,034 

Total 412 10,659 

Fonte: BRASIL, 2018c. Adaptado por Gê, (2018). Adaptado por Osvaldo da Cunha,2018.  

 

 Portanto, segundo a agência de Energia Aneel (2018) o Brasil tem investido com força 

para gerar energia limpa e sustentável. Dentro dessa perspectiva, o Brasil continua entre os 

países com o maior potencial de energia eólica em sua matriz energética, com 6,15% do total. 

Essa fonte deve crescer de 1.700 MW em 2016 e 5.959MW até 2018. A produção de energia 

eólica região Nordeste do país é a que mais tem se expandido, em virtude da qualidade dos 

ventos nessa localidade do país, pois a mesma apresenta as melhores condições naturais, 

fortalecendo cada vez mais a matriz energética do país (SILVA, 2014). 
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 Os padrões de consumo na sociedade atual vêm mudando, sendo que antigamente os 

mesmos baseavam-se unicamente nas fontes fósseis, segundo Goldemberg e Lucon (2007), o 

que gerou emissões de poluentes locais, gases de efeito estufa e pôs em risco o suprimento de 

certos materiais, a longo prazo, no planeta. Para Pacheco (2006) é preciso mudar os padrões de 

consumo a partir de estímulo às energias renováveis. Nesse sentido, o Brasil, assim como 

muitos outros países do mundo, vem inovando na produção de energias renováveis como a 

energia eólica e a solar.  

 De acordo com Tomasquim (2016), a energia eólica e o uso do vento para fins elétricos 

são relativamente novos e datam do fim do século XIX na Dinamarca e nos Estados Unidos 

com a utilização de máquinas que geravam eletricidade a partir do vento ou aerogeradores. É 

importante lembrar que a eletricidade com fins comerciais, nos moldes que conhecemos hoje, 

data também do final do século XIX, um século depois, quando provida por combustíveis 

fósseis, tendo ocorrido uma crise de petróleo em 1973, levando Os Estados Unidos a apoiar a 

pesquisa e o desenvolvimento da energia eólica. Depois, a produção de energia a partir de fontes 

renováveis se expandiu para Europa na década de 1990 e para a Índia e China no ano 2000. No 

Brasil, há o Programa de Desenvolvimento Elétrico (PDE), que é discutido como um dos 

principais instrumentos da expansão da energia de fontes renováveis do país. 

           Segundo Silva (2014), energias não renováveis são obtidas por meio de fontes esgotáveis 

presentes na própria natureza, como o petróleo, carvão, gás natural e a energia nuclear. Quanto 

à revogabilidade das fontes, em princípio, segundo o autor, todas podem ser reproduzidas e 

respostas pela natureza. No entanto, o processo de reposição demora milhões de anos, em 

condições favoráveis, como é o caso do principal combustível fóssil, o petróleo. Os países do 

mundo inteiro têm discutido políticas de planejamento sustentável em torno dessa preocupação 

com os recursos naturais não renováveis. 

Diversos países do Sul adotaram as fontes não renováveis. Todo o desenvolvimento 

tecnológico subsequente dessas fontes ocorreu devido à necessidade das mesmas, que vieram 

suprir os interesses das empresas, sem nenhuma preocupação com o meio ambiente e a 

sustentabilidade do planeta, tendo como meta o lucro (SILVA, 2014). 

Segundo dados da Agência Internacional de Energia, em 2009, apenas 13,3% da energia 

primária produzida no mundo era de origem renovável. Porém, não existia uma preocupação 

dos países desenvolvidos com o fim desses recursos naturais. Esses números caem para 8% no 

que se refere aos países industrializados. A preocupação com o meio ambiente só ocorre devido 

à falta de recursos naturais para investir em indústrias e a alta temperatura na atmosfera como 

fruto das queimadas de combustíveis fósseis no planeta. Os países subdesenvolvidos, como 
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Argentina, Venezuela e Brasil não consideram justo que essa imposição seja para todos 

(SANTOS, 2014). 

 Na visão de Silva (2014), os países emergentes têm resistido às reduções de gases 

poluentes devido a seu processo de industrialização ter ocorrido tardiamente. Por isso, tais 

países não conseguem disputar no mercado internacional em condições justas. Portanto, as 

imposições referentes a fontes não renováveis de energia só começaram a ser tomadas a partir 

das mudanças climáticas que vêm ocorrendo no mundo todo como resultado do consumo em 

grande quantidade das fontes de energias não renováveis. 

            Outro tema importante é o desenvolvimento sustentável, que implica ações em todas as 

áreas da atividade humana, como planejamento familiar e alterações nos processos industriais.  

Essa consciência para com o meio ambiente só teve maior proporção devido aos debates nas 

conferências sobre o meio ambiente, visando-se a uma política de desenvolvimento sustentável. 

Preocupar-se com o meio ambiente hoje é pensar nas futuras gerações (SILVA, 2014). 

 Conforme Tomasquim (2016), as fontes renováveis pela própria natureza, como a 

energia eólica e a solar, têm capacidade de se renovar pela ação da natureza, proporcionando 

impactos ambientais bastante inferiores comparados àqueles das fontes de energias não 

renováveis. Países desenvolvidos e subdesenvolvidos têm buscado alternativas para garantir 

seu espaço no mundo global da economia. As empresas atuam hoje em vários países, 

principalmente nos emergentes, que têm se destacado na produção de energia renovável, a qual, 

além de ser favorável economicamente, é incentivada pela legislação ambiental (SILVA, 2014).  

 Sabemos que a questão econômica está em primeiro lugar e a abordagem ambiental está 

muito longe de ser profunda, principalmente com relação à preservação ambiental. As empresas   

estão preocupadas somente com o lucro, e não com a população que vive nas áreas ambientais 

ricas em fontes de energias renováveis (PRATES,2018). 

          Na visão de Tomasquim (2016), o Brasil possui como característica a localização 

geográfica que favorece a produção do vento para a produção de energia eólica, o que justifica 

a implantação de parques localizados em diferentes regiões. Além disso, os fatores de 

capacidades dos parques eólicos vencedores de leilões de energia têm sido mais do que os 

valores médios globais. 

No Brasil, tem ocorrido um grande crescimento da exploração das energias renováveis, 

embora exista uma grande isenção de impostos para as empresas estrangeiras que se apresentam 

com a promessa de geração de emprego e renda para o país, o que ocasiona perda na arrecadação 

dos cofres públicos com esses incentivos fiscais (PRATES, 2018).  Fenômeno que vem 
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ocorrendo em todos os estados do território brasileiro como mostra às figuras 6 e 7 exibem o 

retrato da isenção de impostos no território brasileiro segundo (PRATES,2018). 

  

Figura 6 - Tarifas concessionárias com impostos 

 
 

Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea (2018), adaptada por Osvaldo da Cunha, 2018. 
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Figura 7- Tarifas concessionárias sem impostos 

 
Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea (2018), adaptada por Osvaldo da Cunha, 2018. 

 

                Os estados mais pobres do Brasil são os que mais têm perdido carga tributária no país, 

principalmente os estados do Nordeste, que mais precisam de impostos para poder mudar seus 

indicadores econômicos e sociais baixos, se comparados aos demais estados brasileiros 

(PRATES, 2018). A figura 6 se referem aos estados brasileiros com relação às tarifas das 

concessionárias com impostos. A figura 7 se refere as tarifas das concessionárias sem impostos. 

Onde evidenciam os estados do Nordeste, onde ocorre a isenção de impostos para as empresas 

se instalarem com o compromisso de investimento na região e geração de emprego e renda.  

 As empresas que exploram as atividades eólicas, conforme Meireles (2014), oferecem 

empregos temporários, além da isenção de impostos, que leva até cinco anos. Sendo assim, 

causam prejuízos aos cofres públicos e à população de modo geral, uma vez que esses tributos 

poderiam ser investidos em políticas públicas como segurança, saúde e educação. 
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Figuras- 8   Municípios com pagamentos de impostos e sem pagamento de impostos 

(A)                                                       (B) 

 

Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea (2018). Adaptada por Osvaldo da Cunhar, 2018. 

  

             Os estados do Nordeste, como Rio Grande do Norte, Pernambuco e Bahia, conforme 

mostra a figura 8, têm recebido empreendimento como os Leilões da ANEEL, que abrem mão 

do ICMS, recebendo isenção do IPI pelo Ministério da Fazenda, além do REDI – Regime 

Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura –, Suspensão do  PIS/PASEP 

e do confins, concedidos ao desenvolvedor do parque eólico (desoneração do aerogeradores) 

por um determinado período, em torno de cinco anos, para as empresas que se instalarem nos 

estados segundo dados do Instituto de Pesquisa (IPEA, 2018). De acordo com as figuras 8A e 

8B muitos municípios não se beneficiam desses impostos devido à concessão feita à empresa. 

No caso do Rio Grande do Norte, o município de Areia Branca/RN, que recebeu a empresa 

Razão Energia Fotovoltaica, também perde a arrecadação desses impostos. 
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Tabela 3 - Montadoras de aerogeradores instaladas no Brasil - Instituto de Pesquisa econômica 

aplicada (IPEA, 2018). 

 

   

Adaptada por Osvaldo da Cunha, 2018. 

 

 Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2018), tem ocorrido um 

crescimento no número de empresas de energia eólica em vários países desenvolvidos e 

emergentes conforme a tabela 3. Inclusive o Brasil, que tem explorado essa atividade com o 

credenciamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), tem 

financiando projetos de energias renováveis. Quanto aos países que têm se destacado com 

grande participação no mercado de energia renovável, vem a Espanha, com 18,0%, Estados 

Unidos, com 16,9% e o Brasil, que aparece com 3,3% de participação no mercado. No entanto, 

todas essas empresas são empreendimento estrangeiros que têm lidado com a atividade de 

geração de energia de fontes não renováveis em seus respectivos países.  

 Segundo o IPEA (2018), o aumento do uso de energia de fontes renováveis é fruto dos 

acordos internacionais para reduzirem o aquecimento global e o uso de combustíveis fósseis, 

por serem os maiores poluidores do planeta. Diante disso, as comissões relacionadas ao meio 

ambiente vêm discutindo a necessidade de os países possuírem uma agenda de desenvolvimento 

sustentável.  

 A Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas 

define como deve ser o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual sem 

comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. É o chamado 

desenvolvimento Sustentável, que não esgota os recursos para o futuro, tendo o objetivo de 
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harmonizar dois objetivos, o desenvolvimento econômico e a conservação ambiental (SILVA, 

2014). A energia eólica é uma fonte de energia que tem se expandido no Brasil e no exterior 

pelo fato de ser fonte renovável, assim, muitas empresas têm buscado os países de clima tropical 

que possuem uma ventilação propícia para a produção desse tipo de energia. 

 Como afirma Silva (2014), os combustíveis fósseis, como petróleo e carvão, contêm alta 

qualidade de carbono, usado para alimentar a combustão. As energias renováveis são aquelas 

que vêm de recursos naturais e que são naturalmente reabastecidas, ou seja, que se recriam pela 

própria natureza, como, por exemplo, as energias solar e eólica. A energia eólica é a 

transformação da força do vento em energia útil, tal como na utilização de geradores para 

produzir eletricidade, moinhos de vento para produzir energia mecânica ou velas para 

impulsionar veleiros. Atualmente, a palavra “energia” tem sido bastante utilizada e discutida 

em meio às preocupações com o esgotamento dos recursos energéticos e na busca de soluções 

renováveis para esses problemas. Energia renovável é uma expressão usada para descrever uma 

ampla gama de fontes de energia que são disponibilizadas na natureza de forma cíclica 

(COSTA; PRATES, 2005). 

 Em virtude da sua dimensão continental e suas condições naturais, o Brasil vem se 

destacando na produção de fontes de energias renováveis, desde a energia eólica até a solar. 

Hoje, no ranking mundial, o Brasil é o oitavo país em produção de energia eólica, segundo o 

Global Wind Statistic – 2017, documento anual com dados mundiais de energia eólica 

produzido pelo Global Wind Energy Concil (GWEC). Os números apontam para um 

crescimento da matriz de energia eólica no Brasil. O segmento já é responsável por 8,3% da 

energia produzida neste país. 

            O Brasil até então não investia em fontes de energias renováveis, passando a adotar esse 

modelo mediante o esgotamento dos combustíveis fósseis no país. A política brasileira de 

energia eólica só se deu mediante as condições favoráveis e os estudos realizados, que 

comprovaram que o país é propício a produzir energia eólica (COSTA; PRATES, 2005). 

           Na visão de Silva (2014), o mercado e os custos da energia eólica têm favorecido a 

expansão do uso dessa fonte, por ser mais barata de produzir que a energia elétrica. Por isso, o 

mercado de energia eólica tem crescido tanto nos países desenvolvidos como nos países do Sul. 

O investimento em energias renováveis, como a eólica, teve início em meados dos anos de 

1990, nos países desenvolvidos. No Brasil, o investimento teve início nos anos de 2010, época 

em que era pouco explorada, em comparação aos dias de hoje. Segundo Tomasquim (2016) os 

fatores favoráveis ao uso da energia eólica são diversos, sendo de ordem técnica, econômica, 

ambiental e política. O aumento do uso de energia renovável eleva os preços dos combustíveis 
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fósseis no mercado internacional, reconhecendo-se a necessidade de redução das emissões de 

gases de efeito estufa, visando às metas do protocolo de Quioto. 

 Segundo Silva (2014), o território brasileiro vem sendo palco de especulação cada vez 

maior por parte das empresas que se dedicam à produção de energia “limpa”. Porém, é preciso 

que o Brasil crie uma legislação rigorosa com relação a essa exploração, para que não se note 

prejuízo para o país e sua população. Os países subdesenvolvidos vêm se destacando na 

produção de energia renovável, principalmente os países do continente americano, como Brasil, 

Venezuela, Colômbia, Argentina, entre outros. As políticas de energias renováveis têm se 

expandido em virtude da crise energética de combustível fósseis, o que faz com que não exista 

outra alternativa a não ser investir em energias renováveis (PRATES,2018). 

            Quem fica com o maior lucro são as empresas multinacionais que se dedicam à 

exploração das fontes de energia renovável nos países citados. Os donos das terras são os que 

recebem os menores valores de royalties com relação à produção e à exploração dessa fonte em 

seus respectivos municípios e na região explorada. É preciso ter cuidado para não repetir, com 

a exploração das fontes renováveis, os mesmos erros notados na exploração de petróleo no 

território brasileiro, a qual traz grandes prejuízos ao meio ambiente e à população que vive nas 

áreas geográficas exploradas, que são as menos beneficiadas com a exploração dos recursos 

naturais (SILVA, 2014). 

            A produção de energias alternativas encontra-se em expansão por todo o território 

brasileiro, desde a crise energética nos anos de 2001 e 2002. Com a criação do PROINFA, 

houve um novo impulso, devido às mudanças de matriz energética, atingindo-se em 2013 uma 

potência instalada de 1888 MW, correspondendo a 1,56% da capacidade total do país. Essa 

expansão vem só aumentando por todo o território. As energias alternativas distribuem-se da 

seguinte forma pelas regiões brasileiras: Nordeste 75,0 Potencial (GW) - Sudeste 29,7 Potencial 

(GW) - Sul 22,8 Potencial (GW) - Norte 12,8 Potencial (GW) - Centro Oeste 3,1 Potencial 

(GW), sendo a potência total do Brasil 143,5 Potencial (GW) (SILVA, 2014). 

 Segundo Costa e Prates (2016) essa expansão vem ocorrendo em quase todos os países 

do mundo, tanto os países ricos, do Norte, como os países do Sul, em desenvolvimento. 

Segundo Prates (2018), o Nordeste tem se destacado em produção de energia renovável, 

ocupando a primeira posição no país. Nesta região, a produção envolve os estados como 

Pernambuco, Piauí e Ceará, até 100 (MW); e Rio Grande do Norte, em cidades como 

Guamaré/RN, com 152 potência (MW). Rio do Fogo/RN, Areia Branca/RN e Serra do Mel 

geram 253 MW. 
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            No município de Areia Branca, na comunidade de São Cristóvão, as empresas que têm 

atuado é a IBERDROLA empresa essa espanhola termo esse do resultado da fusão das empresas 

hidroelétrica Espanhola (drola) e a Iberduero (iber), originado em 1992 segundo IBERDROLA 

(2011).  Nova energia é significado do termo NEOENERGIA (2011) que pertencem ao mesmo 

grupo. Ambas têm explorado a energia eólica no território da Costa Branca, expandindo-se por 

todo estado do Rio Grande no Norte. Empresa IBERDROLA essa controlada por um grupo 

espanhol sendo considerada entre as cinco maiores empresas do mundo em energias renováveis 

sendo líder mundial em energia eólica. Já a NEOENERGIA é um grupo brasileiro administrado 

pela IBERDROLA que comprou suas ações. Para se entender a dinâmica da implantação dos 

parques eólicos no cenário político nacional, é preciso voltar-se ao passado vivido pelo Brasil 

no ano de 2001, no final do governo de Fernando Henrique Cardoso, quando se buscou a 

contratação de empresas de energia eólica no país, por meio do Programa Emergencial de 

Energia Eólica segundo a Resolução do CONOMA N °279 de 2001 (CONAMA, 2001). 

            A crise energética que vive o mundo, sobretudo o Brasil, com baixo índice de chuva, 

tem permitido as quedas na produção de energia elétrica. Devido à baixa dos reservatórios para 

produção de energia não tem restado outra alternativa para o Brasil senão investir em energias 

renováveis. As fontes de energias renováveis são uma das alternativas para o desenvolvimento 

tecnológico do país, já que a cada dia se produzir energia tem se tornado difícil devido aos 

desafios em virtude da escassez de água das bacias hidrográficas do Brasil (SILVA, 2014). 

 O governo brasileiro, em virtude da crise energética no país, tem criado políticas 

energéticas voltadas para as fontes renováveis, desde a eólica até a solar. Por isso, têm ocorrido 

leilões e concessões para as empresas estrangeiras explorarem essas fontes no país. Hoje o 

Brasil já ocupa o oitavo lugar no mundo no ranking da produção de energia eólica, 

ultrapassando o Canadá (TOMASQUIM, 2006). 

          Segundo Silva (2014) o governo brasileiro tem oferecido concessões às empresas, como 

isenção de impostos aos estados e municípios, notando-se como contrapartida o compromisso 

assumido pelas empresas de gerar empregos e renda aos estados. As leis ambientais têm 

também facilitado esses empreendimentos em nossos territórios. 

 Prates (2018) aponta o fato de que as empresas exploradoras de fontes renováveis de 

energia muitas vezes trazem danos ao meio ambiente e às comunidades tradicionais com o 

discurso de desenvolvimento e progresso para os estados.  

            A energia eólica, segundo Meirelles (2014), é vista hoje como uma fonte que tem 

crescido nos países que têm condições favoráveis para esse tipo de exploração em suas 

localidades territoriais. Há o interesse dos proprietários de terras que recebem um valor bruto 
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para permitirem a instalação das torres em suas terras, porém, esquecem-se dos danos causados 

ao meio ambiente e dos impactos em suas comunidades, tanto de ordem ambiental como 

humana.  

          Os países desenvolvidos cada vez mais acumulam espaço para explorarem os recursos 

renováveis, enquanto os países subdesenvolvidos ficam na periferia devido à falta de recursos 

e de tecnologias para competir com as empresas multinacionais exploradoras das fontes 

energéticas (SANTOS, SILVEIRA, 2000).  

 Os espaços que têm esses recursos vêm só complementar as disputas territoriais dos 

países ricos contra os países emergentes. Esses espaços unem e separam ao mesmo tempo, como 

frutos de uma política econômica excludente que busca sobre tudo os próprios interesses de 

mercado. Não há preocupação com a parcela mais pobre desses países produtores das fontes de 

energias renováveis (SILVA, 2014). 

           As explorações das fontes energéticas renováveis têm repetido o mesmo modelo de 

exclusão que ocorreu com os países que exploravam os recursos naturais não renováveis, como 

por exemplo, o carvão e o petróleo, durante a primeira Revolução Industrial no final do século 

XVIII (MEIRELES, 2014). 

          Segundo Santos e Silveira (2000), o mundo todo vem passando pelo processo de 

mudanças em suas políticas relacionadas ao meio ambiente, em virtude das conferências 

ambientais, que vêm ocorrendo desde o protocolo de Quioto, em que cada país foi convidado a 

refletir sobre uma nova mudança de paradigma que vive a sociedade. Um dos motivos dessas 

mudanças é a grande crise econômica e ambiental que assola os grupos hegemônicos que 

disputavam o poder econômico e espacial, como os Estados Unidos, a União Europeia e os 

países Asiáticos, que são chamados a reduzirem os efeitos de gás carbônico no planeta, 

contribuindo para a redução do efeito estufa e do aquecimento global.  

 

A complexidade dos processos físicos merece ser adequadamente 

considerada, da mesma forma que as relações sociais e as desigualdades que 

dela emergem. As interações entre estruturas físicas e social e as relações 

desiguais de poder influenciam o uso e acesso aos recursos naturais e fazem 

da noção de território categoria fundamental na discussão da questão 

ambiental. O território reflete a diferente especialização dos processos de 

modernização (SANTOS; SILVEIRA, 2000, p. 20).  

         

            Conforme Santos e Silveira (2000), os territórios são espaços de relações de poder, onde 

os homens disputam seus espaços agregados às relações de reprodução. As políticas ambientais 

tomadas envolvem todos os grupos que vivem naquele território marcado pelo processo de 
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mudança e ruptura de padrões de comportamentos vividos em sociedade. Sendo assim, os países 

são chamados a refletirem sobre suas políticas públicas para geração de energia limpa, para que 

venham a preservar o meio ambiente. 

          Segundo Rodrigo (2016) há uma necessidade de revisão do processo de formulação e 

execução das políticas energéticas tal como vem sendo abordada, desde a legislação dos 

recursos hídricos e a instituições de comitês de bacia até a criação de reservas extrativistas como 

unidades de conservação de uso direito. Deve-se preservar essas unidades de conservação 

diante do avanço do capitalismo que as vem destruindo.   

           Acselrad, Melo e Bezerra (2009) acreditam que o mundo vem sendo marcado por 

conflitos territoriais que teriam como a principal causa as fontes de energia não renováveis, o 

que ocorre desde a década de 1970. Os países têm despertado o interesse de expandir sua fonte 

de energia, uma vez quem não têm fontes em abundância, o que dificulta o desenvolvimento 

econômico e tecnológico. 

 Meireles (2014) afirma que as energias tidas como renováveis, principalmente a eólica, 

têm se destacado no Brasil, especificamente no litoral brasileiro, em que as condições naturais 

têm favorecido a produção. Porém, é preciso que o governo brasileiro crie leis rigorosas que 

venham regularizar a exploração de fontes energéticas no território brasileiro, além de órgãos 

de fiscalização do governo, para que se reduza ainda mais a agressão ao meio ambiente.  

 Silva (2014), explica que desde a Segunda Guerra Mundial o mundo tem passado por 

uma grande crise ambiental em virtude das bombas atômicas lançadas sobre a terra, sendo assim 

agredindo o meio ambiente e causando a morte de milhões de seres humanos, que muitas vezes 

não tiveram nada a ver com as disputas de poder entre os polos econômicos, Estados Unidos e 

União Soviética, que disputavam espaços territoriais e são ricos em recursos naturais.  

 Segundo Pacheco (2006), ao longo do processo histórico da sociedade, os países 

desenvolvidos têm buscado um crescimento econômico desenfreado, acarretando, assim, o 

efeito estufa e o aquecimento global. Porém, a ONU, em conjunto com vários grupos de países, 

tem feito tratados internacionais sobre o meio ambiente para adotar políticas ambientais, afim 

de reduzir impactos ao meio ambiente e evitar a devastação ambiental, sem paralisar a atividade 

econômica. É preciso produzir bens, mercadorias e alimentos para vivermos, no entanto, é 

também necessário preservar a natureza. Com isso, foram criados vários acordos e tratados 

internacionais, desde o século XX, que regulamentam a relação entre sociedade e meio 

ambiente. 

            Segundo Silva (2014), os principais acordos ambientais foram: a conferência sobre 

Meio Ambiente Humano, realizada em 1972, em que ocorreu a primeira reunião da ONU 
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dedicada exclusivamente a esse assunto, realizada em Estocolmo, na Suécia; a segunda 

conferência, organizada no Rio de Janeiro, em 1992, recebeu o nome de Rio +20. Vários outros 

encontros e discussões evocaram os problemas ambientais. A ONU tem debatido essa 

preocupação ambiental aliada ao desenvolvimento econômico, ou seja, crescimento e 

sustentabilidade, durante a assinatura do protocolo de Quioto em 2005, na Rússia, que já debatia 

a redução das queimadas de combustível fósseis nos países, pois era preciso que os países 

crescessem, porém com equidade entre economia, desenvolvimento humano, preocupação com 

o meio ambiente e desenvolvimento sustentável (VEIGA, 2010). 

           “O conceito de desenvolvimento sustentável foi enunciado pelo Relatório Brundtland 

preconiza a satisfação das necessidades da geração atual, levando em conta, ao mesmo tempo 

as gerações futuras” (FROEHLICH, 2012, p.16). As organizações já debatiam a questão da 

sustentabilidade atrelada ao desenvolvimento econômico sem prejuízos para as futuras 

gerações. Era preciso que as políticas econômicas respeitassem o meio ambiente, de modo que 

os países procurassem se desenvolver pensando nas futuras gerações do planeta.  

 Veiga (2010), já debatia a questão da sustentabilidade em cinco dimensões que devem 

integrar as estratégias do desenvolvimento: social, econômica, ecológica, espacial e cultural. 

No entanto, visando-se o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável e humano da 

sociedade presente e futura, “há uma necessidade de uma redução das profundas diferenças das 

condições de vida entre as camadas sociais ricas e pobres, por uma distribuição de renda mais 

justa dos bens produzidos pela sociedade” (SACHS, 2000 Apud FROEHLICH, 2012, p. 16).  

 Para Froehlich (2012) o desenvolvimento territorial está ligado a fenômenos 

econômicos, sociais e políticos. O primeiro aspecto privilegia os sistemas econômicos locais, 

buscando um desenvolvimento da cadeia produtiva local de forma sustentável, contemplando 

todas as classes interessadas nesse tipo de economia. O segundo aspecto está mais voltado para 

os acontecimentos sociopolíticos contemporâneos diversos que contribuem para o 

fortalecimento das economias locais e região com seus atores. Ou seja, “o desenvolvimento 

sustentável é também, de certa forma, tributário da noção de localidade, no entanto, o foco para 

o local é anterior à crescente conscientização em curso do modelo atual” (FROEHLICH, 2012, 

p. 17).  

         Conforme Froehlich (2012), esse modelo de desenvolvimento foi adotado a partir da 

experiência francesa em que se buscava alternativa para o desenvolvimento da região e das 

potencialidades de cada área geográfica, de forma sustentável e com equidade entre os grupos 

sociais produtores locais e região. Uma sociedade em conjunto tem mais possibilidade de 

crescimento econômico, político e social, na medida em que busca alternativas para o 
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crescimento sustentável da região e das localidades produtoras, seja qual for sua cultura 

econômica. 

 Segundo Froehlich (2012), o termo desenvolvimento foi mais debatido na década de 

1980, em virtude da crise econômica, principalmente na França, buscando valorizar as 

potencialidades locais desses territórios como fonte de matéria-prima, com vistas para o 

desenvolvimento econômico e humano das populações em torno dessas áreas. Para o mesmo 

autor, os movimentos sociais deram contribuições para o desenvolvimento das economias 

locais, valorizando as culturas tradicionais e os conhecimentos dos grupos associados na busca 

de um desenvolvimento sustentável. Outro fator importante foi o apoio da sociedade civil aos 

grupos, incentivando e valorizando os conhecimentos locais. 

 Segundo Silva (2014), o Brasil, nos últimos anos, tem aumentado a produção 

tecnológica, acarretando assim o consumo energético no país de combustível fósseis e, com ele, 

o aumento dos impactos ambientais. Por outro lado, tem-se também criando projetos nacionais 

pensando no desenvolvimento, no entanto, esquecendo-se os locais onde estão os recursos 

naturais e nos quais vivem pessoas que deles sobrevivem e por vezes são excluídos dos projetos 

e políticas públicas. Por isso, a governança ambiental a nível nacional, regional e global é 

fundamental para alcançar a sustentabilidade ambiental e o desenvolvimento sustentável 

(MOURA, 2016). 

 No Brasil têm-se expandido as fontes de energias renováveis em virtude das políticas 

energéticas de incentivo do governo, para as empresas multinacionais que exploram essas 

fontes de energias, como a solar e a eólica. Muitas dessas empresas ganham isenção de impostos 

federal, estadual e local para se instalarem nos locais propícios à produção energética. É preciso 

pensar no desenvolvimento econômico, porém, o aspecto humano deve seguir também 

melhorando, tanto no que diz respeito ao índice de desenvolvimento humano quanto à renda 

per capita da população do país, das regiões e dos estados em particular (BRASIL, 2002). 

          Uma vida justa se constrói com a distribuição das riquezas justas, sem discriminação e 

concentração de riquezas nas mãos de pequenos grupos, que vivem da exploração das minorias 

para manterem suas riquezas. Ao longo da história brasileira, a população tem passado por um 

processo de exploração dos recursos naturais, de forma que somente um grupo é privilegiado, 

vivendo da exploração humana (ACSELRAD; MELLO; BEZERRA, 2009).  É preciso que a 

sociedade se una para prevenir esse tipo de exploração, para que a história da colonização 

exploratória não se repita no Brasil. A população não pode permitir que a história do século 

XVI venha se repetir no século XXI devido aos interesses dos países desenvolvidos que 

exploram as fontes de recursos naturais em nosso país (SILVA, 2014). 
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 O crescimento da população e da produção não deve levar a humanidade a ultrapassar 

a capacidade de regeneração dos recursos e de absorção de dejetos, pois isso levaria a sociedade 

a um colapso com o esgotamento dos recursos naturais do planeta. (VEIGA, 2010). 

          Na concepção de Veiga (2010) o consumo não deve ultrapassar a capacidade que têm os 

recursos de se regenerar pela própria natureza, pois o uso irresponsável pode levar a sociedade 

ao esgotamento dos recursos naturais, causando assim um caos ao meio ambiente e à sociedade.  

 “A sustentabilidade ambiental é baseada no duplo imperativo ético de solidariedade 

sincrônica com a geração atual, e de solidariedade diacrônica com as gerações futuras”. 

(VEIGA, 2010, p. 18). Portanto, deve-se promover a sintonia entre o social, o econômico, o 

ecológico e o desenvolvimento econômico entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos, 

garantindo a harmonia entre a sociedade e a natureza. Para Veiga (2010), as ações seriam de 

curto prazo, levando ao crescimento ambientalmente e socialmente benéfico que não prejudica 

o meio ambiente e a sociedade, extinguindo o crescimento cruel, ao longo da história humana, 

ao custo de elevada destruição territorial. 

 A Agenda 21, principal documento produzido durante a Conferência das Nações Unidas 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), ocorrida em 1992 no Rio de Janeiro, já 

determinava vários pontos com relação à preservação e conservação dos recursos naturais, que 

são: a Convenção da Biodiversidade; a Convenção da Desertificação; a Convenção das 

mudanças Climáticas; a Declaração de princípios sobre as Florestas; a Carta da Terra, entre 

outros. Estes são documentos que fazem recomendações com relação aos cuidados com o meio 

ambiente. O Brasil é um dos países que possui uma quantidade significativa de leis voltadas 

para a preservação ambiental, porém essas leis não vêm sendo cumpridas (VEIGA, 2010). 

 

2.4. As políticas energéticas renováveis no território do Nordeste brasileiro  

 

 Segundo Silva (2014), a expansão da energia eólica no país tem impulsionado o setor 

industrial, principalmente as fábricas de aerogeradores que estão operando ou sendo planejadas 

no Brasil. A produção de torres tem se expandido pelo país, devido à popularização da energia 

eólica dentro do próprio território brasileiro, aquecendo a economia nesse setor. 

 A região Nordeste, segundo o Plano Nacional de Energia (PNE) criado em 2015, possuía 

a população de aproximadamente 51 milhões de habitantes, número considerado expressivo 

comparado aos países da Europa que são produtores desse tipo de energia, como a Espanha. 

Segundo o Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE), a região Nordeste chegará, em 2020, 

a ter uma população em torno de 57 milhões de pessoas (SILVA, 2014). 
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 Prates (2018) explica que o estado do Rio Grande do Norte tem se destacado no país por 

ser um dos estados brasileiros que mais têm produzido energia eólica no país. Quanto aos 

impactos ambientais, são diversos em nosso território, desde o desmatamento, extinção da 

fauna, poluição visual e sonora até impactos culturais na vida dos moradores das comunidades 

tradicionais. Tem se percebido uma distribuição dos recursos naturais de forma desigual pela 

própria natureza, como também a má distribuição dos recursos adquiridos por meio dos 

impostos, pois nem todos têm sido beneficiados com essas fontes energéticas, gerando assim 

uma desigualdade na distribuição de recursos (SILVA,2014).  

 No Rio Grande do Norte, segundo o Centro de Estratégias em Recursos Naturais e 

Energias Renováveis (CERNE), a estimativa é que o setor tenha recebido nos últimos cinco 

anos mais de R$ 4 bilhões em investimentos. A expectativa é que a capacidade produtiva anual 

do estado ultrapasse 5 GW nos próximos quatro anos. O ritmo de crescimento do setor tem 

gerado efeitos no estado, principalmente na economia, devido aos empregos temporários 

gerados nas localidades em que é explorada a energia eólica. Porém, o reflexo positivo não tem 

sido visível em todos os sujeitos que vivem nessas áreas (PRATES, 2018). Atualmente, o Rio 

Grande do Norte possui 151 parques eólicos instalados, conforme apresentado pela ANELL 

(2018) na Figura 9. 

 

 Figura 9 – Distribuição dos parques eólicos pelo território do Rio Grande do Norte, 2018 

 

   

Fonte: ANEEL (2018). Elaborado por Osvaldo da Cunha, 2018.      
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 Conforme Meireles (2011) a energia eólica possui vantagens e desvantagens em sua 

produção, principalmente para o meio ambiente, apesar de ser uma das fontes de energia 

renovável que menos agride ao meio ambiente. A energia eólica oferece uma energia limpa, 

sustentável e renovável, o que garante um compromisso com o meio ambiente e o futuro da 

humanidade, embora não sejam descartados os impactos ambientais e sociais causados pela 

produção desta.  

 A Lei N. º 10.080, de 14 de julho de 2016, que regula a exploração de energia eólica e 

a solar em território Potiguar tem como base a Resolução do CONAMA N. º 462/2014, que 

normatiza os procedimentos para esse tipo de atividade econômica no Brasil, tomando como 

referência para os restantes dos estados brasileiros. A legislação orienta para os procedimentos 

e os cuidados para os impactos ambientais que se poderão causar ao meio ambiente e às 

comunidades produtoras com esse tipo de atividade econômica por meio da exploração dos 

ventos para produção de energia eólica em solo potiguar. As instalações seguem legislações 

federal, estadual e municipal que orientam todo procedimento de exploração dessa atividade, 

que vai desde os licenciamentos ambientais para exploração até as instalações de 

empreendimentos nos locais (BRASIL, 2014). 

 A partir da Lei N. º 10.438/2002 do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de 

Energia Elétrica (PROINFA), o estado do Rio Grande do Norte busca regularizar a produção 

de energia eólica em seu território por meio do Projeto de Lei N. º 112/2015, que institui a 

Política Estadual de Incentivo ao aproveitamento da Energia Eólica e Solar. Também há a Lei 

N. º 10.163, de 21 de fevereiro de 2017, que criou a Política de Geração Distribuída com 

Energias Renováveis (GDER), ou seja, o estado regulamentou o potencial do mercado eólico e 

também analisa a parte da compensação ambiental e social conforme o Decreto de N° 

4340/2002, que regula o licenciamento Ambiental e as compensações nas comunidades por 

estarem inseridas em uma área produtora de energias renováveis, no caso a eólica, como uma 

política territorial energética (RIO GRANDE DO NORTE, 2015, 2017).  

 Conforme a Resolução do CONAMA N. ° 462/2014, os licenciamentos dos 

empreendimentos de produção de energia eólica são acompanhados pelos estados que 

desenvolvem esses tipos de atividades. No caso do Rio Grande do Norte, o licenciamento é 

acompanhado pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA), que 

toma como referência a legislação brasileira que regula a exploração desse tipo de atividade 

econômica no país. Os municípios são subordinados aos órgãos federais e estaduais, que 

concedem os licenciamentos ambientais às empresas para explorarem as fontes de energias 

renováveis e não renováveis no país. Segundo a resolução, os mesmos apresentam somente os 
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estudos de Impacto Ambienta (EIA) e o seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental 

(RIMA), que são documentos técnicos multidisciplinares com objetivo de realizar avaliação 

ampla e completa dos impactos ambientais junto ao IDEMA para obter o licenciamento 

Ambiental. 

Meireles (2011) explica que os parques eólicos e a forma como têm sido instalados no 

litoral Nordestino vêm causando impacto ambiental em área de Dunas, como desmatamentos, 

alterações na fauna e estabilização do solo, como também conflitos nas comunidades por causa 

dos prejuízos econômicos, principalmente nas famílias que vivem do turismo, além de mudança 

na rotina dos moradores. Um dos fatores que têm motivado impactos é a forma como as 

empresas vêm sendo instaladas sem ouvirem as comunidades, além de não respeitarem as 

questões fundiárias nesses territórios, gerando conflitos entre empresa e moradores. 

 Conforme Meireles (2011) e Freitas (2016), os estudos vêm comprovando a 

problemática com relação aos empreendimentos no litoral Nordestino. Temos como referência 

o estudo realizado por Brannstron (2015) no município de Acaraú no estado do Ceará, o qual 

comprovou a desarticulação da dinâmica costeira nessas localidades. Na concepção de Gorayeb 

(2016) essas comunidades não estão sendo ouvidas nem consideradas com relação à política 

governamental energética eólica que vem sendo implantada, principalmente com relação aos 

direitos de posse sobre a terra dos moradores, os quais vivem, muitas vezes, a mais de 30 anos 

na mesma localidade. 

 Gorayeb e Brannstron (2015) citaram em seus estudos vários conflitos fundiários, 

impactos ambientais na área das Dunas, falta de esclarecimento aos moradores sobre o projeto 

eólico e os impactos negativos com a instalação desses parques eólicos nas comunidades 

costeiras. A comunidade de São Cristóvão não está distante dessa realidade, na medida em que 

os moradores da comunidade têm passado por esses mesmos desafios com relação à instalação 

do parque eólico em área de Dunas, que recentemente foi aprovada como uma APPs pelo 

Decreto n° 27.695 de 21 de fevereiro de 2018, integrando as dunas do Rosado, que abrangem 

Porto do Mangue e Areia Branca/RN. 

 Conforme Meireles (2011) e Freitas (2016), esses parques eólicos têm causados diversos 

impactos nessas comunidades, que vão desde os impactos ambientais à ruptura na rotina dos 

moradores que vivem nessas áreas e em sua maioria são agricultores, pescadores e marisqueiras 

que sobrevivem da exploração dos recursos naturais. Mendes (2015), em seus estudos voltados 

para a Lagoa do Xavier, em Camocim, comprovou que o barulho do motor dos aerogeradores 

pode ser considerado também como um impacto ambiental. O mesmo também é comprovado 
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pelos estudos de Gorayeb e Brannstrom (2015), que percebem a irritabilidade dos moradores 

devido aos ruídos oriundos dos aerogeradores. 

         Hofstaetter e Pessoa (2015) explicitam o surgimento de muitos movimentos de 

resistências com relação às instalações dos parques eólicos, que vão desde as lideranças locais 

até as organizações sociais, o que ocorreria devido aos impactos ambientais e às mudanças em 

suas paisagens locais, ocasionando poluição visual, além de conflitos entre moradores e os 

donos dos empreendimentos eólicos. Na visão de Freitas (2016), a energia eólica está associada 

à sustentabilidade do planeta na produção energética, porém, frequentemente é esquecida a 

questão da fauna e a expulsão das aves nessas localidades que têm sofrido alterações em seus 

territórios, nos quais têm sido instalados tais empreendimento. 

 

2.5 Legislação aplicada à produção energética no Brasil 

 

 Para Silva (2014) ao longo da história brasileira, a matriz energética do país vem 

passando por vários processos históricos devidos à transformação tecnológica que vive o 

mundo desde o final do século XVIII com a primeira Revolução industrial. Busca-se 

desenvolver as matrizes energéticas como hidráulica e energia elétrica, que são as fontes de 

energias não renováveis, já as energias renováveis como a eólica e a solar vêm sendo 

incentivadas por várias legislações.  

 No Brasil, o governo instituiu a Resolução CONAMA N. º 462/2014, que estabelece 

procedimentos para o licenciamento ambiental de empreendimentos de geração de energia 

elétrica a partir de fonte eólica em superfície terrestre. No seu Antigo 3°, esta Resolução 

estabelece critérios e procedimento para o licenciamento ambiental de empreendimentos de 

geração de energia elétrica a partir de fonte eólica em superfície terrestre. Essa resolução em 

seu texto faz várias restrições para que os empreendimentos sejam instalados no território 

brasileiro, as quais vão desde os estudos e relatórios sobre impactos ambientais, como o EIA e 

o RIMA, até audiências públicas. Nos termos da legislação vigente, os empreendimentos 

eólicos que estejam localizados (BRASIL, 2014). 

 

I-Em formações dunares, planícies fluviais e de deflação, mangues e demais 

áreas úmidas; 

II-No bioma Mata Atlântica e implicar corte e supressão de vegetação 

primária e secundária no estágio avançado de regeneração, conforme 

disposição da lei n°11.428, de 22 de dezembro de 2006; 
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III-Na Zona Costeira e implicar alterações significativas das suas 

características naturais, conforme dispõe a Lei N. º 7.661, de 16 de maio de 

1988;           

 

 Esse documento destaca várias restrições a serem cumpridas pelas empresas que 

trabalham com empreendimento eólico em território brasileiro, exigindo a caracterização das 

comunidades tradicionais onde serão instalados os parques eólicos, conforme Decreto n° 

6.040/2007, sendo terras indígenas e territórios quilombolas, determinando a distância entre 

estes e o empreendimento (BRASIL, 2007). 

 

2.6 Compensação ambiental 

 

 A Lei N. º 9.985, de 18 de julho de 2000, que trata da compensação ambiental dos 

empreendimentos não vem de encontro com a Comunidade de São Cristóvão, que é uma 

comunidade tradicional formada por pescadores, agricultores, comerciantes, funcionários de 

empresas privadas, servidores públicos e aposentados, entre outros. Esses habitantes têm vivido 

as consequências das empresas de produção de energia em seu território, que traz várias perdas 

ambientais, como a destruição da vegetação nativa na área das Dunas, perda da flora, fauna, 

perda silvestre, poluição visual e o barulho das torres junto aos moradores mais próximos do 

parque (BRASIL, 2000). A comunidade ainda não recebeu nada como compensação pelas suas 

perdas e prejuízos causados ao meio ambiente pelas empresas IBERDROLA e NEOENERGIA, 

que exploram a energia eólica. 

Segundo Acselrad, Mello e Bezerra (2009), ao longo da história brasileira o país vem 

sendo objeto de especulação financeira por grupos estrangeiros. Essa história parece vir se 

repetindo hoje, no final do século XXI, por meio da exploração dos recursos naturais que tem 

sido fonte de renda e sustento para várias famílias que residem em comunidades tradicionais, 

tirando do extrativismo sua única fonte de renda e sobrevivência junto com suas famílias, que 

vivem da caça, da pesca e da agricultura. É preciso que essas comunidades tenham o direito à 

terra para sobreviverem, o que seria uma questão de direito e justiça social. Na concepção de 

Acselrad, Mello e Bezerra (2009), as leis devem estar a serviço dos grupos menos favorecidos, 

que são cada vez mais excluídos da sociedade, e não a serviço dos grandes latifundiários do 

país, que cada vez mais têm sido beneficiados pelos recursos naturais, sobretudo por terem a 

posse de terras.  

As leis têm sido construídas para atender a um pequeno grupo da sociedade que vem 

sendo beneficiado ao longo da história desse país. O sistema capitalista tem dado as regras do 
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jogo na sociedade. O Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica 

(PROINFA), conforme o Decreto N. º 5.025, de 2004, foi o maior incentivador das fontes 

renováveis de energia no Brasil. Desde então vem se expandindo no país a produção de energias 

renováveis, como a biomassa, a energia eólica e a solar. Tais investimentos têm ocorrido devido 

à crise energética causada pelos baixos reservatórios de água em suas cabeceiras (BRASIL, 

2004). 

O governo brasileiro tem investido em fontes de energia renováveis em virtude das 

condições do país, que tem grande potencial para a produção destas, principalmente a eólica, 

que vem se expandido por todo território brasileiro, indo deste o norte até a região sul, com 

ênfase na região nordeste, a maior produtora do país, devido a suas condições naturais 

favoráveis (SILVA, 2014). 

Portanto, conforme o decreto acima citado, observa-se os diversos fatores que têm 

possibilitado a produção de energia eólica, que são: (i) potencial eólico, (ii) diversificação 

regional da matriz de geração elétrica, (iii) diversificação das fontes de geração elétrica, (iv) 

aumento da participação das fontes renováveis nesta matriz, (v) tendência de aumento do 

consumo de energia elétrica no subsistema da região Nordeste, (vi) alto índice de perdas no 

referido subsistema e (vii) oportunidade de redução das desigualdades sociais no Brasil. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 Coleta de dados 

 

            Neste capítulo serão apresentados os procedimentos metodológicos abordados no 

estudo, como a tipologia utilizada. Tomou-se como base as leis que regulam a atividade de 

produção de energia alternativa, de forma particular, a energia eólica no país, bem como 

documentos que tratam da instalação dos empreendimentos eólicos, a exemplo do 

licenciamento ambiental. Além disso, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, utilizando como 

fontes de dados dissertações, teses, artigos e livros que discutem a temática em questão. 

Nesta pesquisa optou-se pela adoção da abordagem qualitativa que, segundo Godoy 

(1995), tem como preocupação fundamental o estudo e análise do mundo empírico em seu 

ambiente natural, valorizando o contato direto e prolongado do pesquisador com o ambiente e 

a situação estudada. O autor ainda afirma que a pesquisa qualitativa tem o pesquisador como 

instrumento fundamental e o ambiente natural como fonte direta dos dados. Mesmo o estudo 

tendo caráter qualitativo, utilizou-se também da abordagem quantitativa, a fim de contribuir 

para um melhor esclarecimento do conteúdo. A pesquisa quantitativa tem como objetivo a 

garantia precisa de resultados, evitando distorções de análise e interpretação. Esse tipo de 

pesquisa é usado, principalmente, em estudos descritivos, traduzindo opiniões e informações a 

fim de classificá-las e analisá-las (RICHARDSON, 1999). 

A pesquisa tomou como referencial os estudos de Meireles (2011), Gorayeb (2016), 

Brannstrom (2017) que discutem as instalações de parques eólicos nas áreas litorâneas e os 

conflitos fundiários em áreas de Dunas no Nordeste brasileiro, voltando-se principalmente para 

as fontes de energias renováveis. Também foram consultados os estudos de Acselrad (2004), 

que se debruçam sobre os conflitos ambientais em comunidades tradicionais no Brasil e as 

políticas dos recursos naturais. Além dos estudos de Pasqualetti (2011), ao investigar os 

motivos da rejeição aos parques eólicos em comunidades tradicionais. Como também as 

políticas de gestão dos territórios desde 2003, em espaços rurais. Além das políticas de 

governança implantadas nesses locais. O município de Areia Branca (RN) faz parte do 

Território da Cidadania Açu/Mossoró. Assim, a comunidade de São Cristóvão4, por estar 

inserida nesse território  é reconhecida como uma comunidade tradicional. 

                                                             
4 O Decreto N. º 6040/2007, que estabelece a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e 

Comunidades Tradicionais define como grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que 

possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais que são 
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Gorayeb e Brannstron (2016), por sua vez, abordam a expansão dos parques eólicos no 

litoral do Nordeste brasileiro, observando transtornos causados às comunidades que residem 

nessas áreas, tidas como comunidades tradicionais, cujos habitantes não têm tido seus direitos 

respeitados como moradores das terras, mesmo vivendo nesta área bastante tempo. Alguns são 

expulsos das suas próprias terras para dar espaço ao capital especulativo que busca somente o 

lucro de mercado, sem valorizar as famílias que possuem histórias nessas comunidades 

tradicionais. 

           Como técnicas de coleta de dados foram adotadas a observação in loco, a aplicação de 

questionário semiestruturado com perguntas abertas e fechadas, análise de documentos e 

entrevistas estruturadas. A pesquisa bibliográfica e documental, bem como a pesquisa de 

campo, teve início no ano de 2017 e os dados foram coletados até junho de 2018. Inicialmente 

foi realizada a leitura da literatura que discute o tema: Energia eólica no litoral nordestino, em 

pequenas comunidades tradicionais. Em seguida deu-se início à busca por documentos 

pertinentes à pesquisa e ocorreram as visitas à área de realização do estudo, ou seja, a 

comunidade de São Cristóvão para realização de observação in loco.  

            Em junho de 2017 houve o primeiro contato com a comunidade, onde foi observada a 

rotina dos moradores e o cotidiano. As observações foram anotadas em um diário de campo e 

as visitas ocorreram semanalmente.  

            A pesquisa documental, de forma mais específica, ocorreu entre os meses de março e 

abril de 2018, nos quais foram analisadas as licenças ambientais e as declarações de ocupação 

do solo que são expedidas pela Prefeitura Municipal de Areia Branca (PMAB) anualmente. 

Como também o licenciamento ambiental expedido pelo Instituto de Desenvolvimento Meio 

Ambiente (IDEMA), para as empresas NEOENERGIA e IBERDROLA, junto à prefeitura 

Municipal de Areia Branca e a Gerência do Meio Ambiente (GMA). Além da Lei Municipal de 

N. º 1.195/2011, fornecida pela Câmara Municipal do referido município, responsável por 

regular esse tipo de atividade (ANEXO B).  

 Outro órgão que contribuiu para a pesquisa foi o Cartório de Ofício Único de Notas e 

Registros do município de Areia Branca. Neste se encontram todos os registros dos processos 

dessas firmas que exploram a atividade da produção de energia renovável no município e os 

contratos entre a empresa e os donos dos terrenos. Assim, toda a documentação utilizada para 

                                                             
formados por Quilombolas, pescadores e Seringueiros. Nessa direção, a comunidade de São Cristóvão, que tem 

na pesca artesanal a sua principal atividade econômica, é considerada nessa pesquisa como tradicional devido a 

suas características como comunidade. 
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análise nesta pesquisa foi solicitada junto aos órgãos competentes, por meio de ofícios 

fornecidos pela Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Geografia (PPGEO) da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), destinados aos órgãos competentes, 

conforme APÊNDICES F, G e H.  

 Além disso, foi realizada a aplicação de questionários socioeconômicos: moradores, 

comerciantes e agentes públicos. (APÊNDICE C) junto aos moradores de São Cristóvão. O 

questionário pertence ao tipo semiestruturado, composto de perguntas abertas e fechadas, e foi 

aplicado entre os meses de janeiro e abril de 2018. Adotou-se como critério para aplicação do 

questionário ser morador há mais de cinco anos e, consequentemente, ter vivenciado o processo 

de instalação do parque eólico na comunidade, ter mais de 18 anos e ter disponibilidade para 

responder às perguntas.  

Foram aplicados também 20 questionários (APÊNDICE A) junto a 10 comerciantes 

locais e circunvizinhos, visando a identificar as contribuições do parque eólico para o 

desenvolvimento da economia local e as possíveis melhorias nas vidas dos moradores. Além da 

realização de 10 entrevistas estruturadas (APÊNDICE B) junto aos agentes públicos que 

participaram das sessões que discutiram o processo de instalação do parque na comunidade de 

São Cristóvão, como presidente de colônia, sindicatos rurais, associações, secretários da 

administração, secretário do meio ambiente e o gerente administrativo responsável pela 

empresa eólica em São Cristóvão. Foram seguidas orientações da Resolução N. º 466, de 12 de 

dezembro de 2012, que regula esse tipo de pesquisa, garantido o respeito com os participantes 

e sua dignidade, sem expor sua identidade, destacando somente as iniciais dos nomes (BRASIL, 

2012). 

Cabe ressaltar que os questionários e as entrevistas foram realizados após a assinatura 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido5 (APÊNDICE E). Quanto à tabulação e análise 

dos dados documentais, dos questionários e da entrevista, foram realizadas nos meses de maio 

e junho de 2018. Os dados foram tabulados e calculados no programa Excel 2013 para se 

verificarem as variáveis mediante as respostas dos entrevistados.  

Portanto, a pesquisa buscou identificar as contribuições do parque eólico para a melhoria 

na qualidade de vida da comunidade, além das políticas públicas energéticas aplicadas para o 

desenvolvimento territorial e sustentável na comunidade estudada. Buscou-se assim registrar 

os diversos discursos dos autores envolvidos no processo de implantação do parque eólico.  

 

                                                             
5 Conforme a Resolução N. º 466, de 12 de dezembro de 2012. Considerando o respeito pela dignidade humana e 

pela devida proteção aos participantes das pesquisas científicas envolvendo os seres humanos. 
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3.2 Caracterização do local de estudo 

A área de estudo específica a comunidade de São Cristóvão, situado no município de Areia 

Branca, no estado do Rio Grande do Norte. Suas coordenadas são 4° 55” ‘30” de latitude Sul e 

36° ‘56 30” de longitude Oeste, com uma altitude média de 48m, e uma unidade territorial de 

9,72/Km conforme dados do IBGE (2016). Segundo dados da sinopse por setores do IBGE 

(2016), a população residente é de 663 habitantes. O povoado possui uma extensa faixa de areia 

que contorna as suas praias, apresentando, também, densidade relativa de residências de 

veraneio em suas margens. Situada na mesorregião Oeste Potiguar, a comunidade faz fronteira 

com Costa Branca, no estado do Rio Grande do Norte6, na porção setentrional; limitando ao 

Oeste com a comunidade de Redonda e ao leste com a praia de Ponta do Mel. 

 

Figura 10- Mapa de Localização do parque eólico na área das dunas, São Cristóvão 

 

 

Fonte: IBGE (2015); GOOGLE (2015). Elaborado por Hermínio Sabino de Oliveira,2019. 

                                                             
6 Costa Branca é o jargão turístico dado a uma região no estado do Rio Grande do Norte. Essa região se localiza 

no centro e oeste do estado e possui uma geografia plana. Seu nome é uma referência as paisagens locais, com a 

predominância das dunas e das salinas com imensos morros brancos. Baseia-se no turismo de massa e também no 

turismo histórico. Fazem parte desse pólo: Angico, Galinhos, Pendências, Apodi, Grossos, Areia Branca, 

Guamaré, porto do Mangue, ITAJÁ, São Bento do Norte, Assú, Lages, Caiçara do Norte, Macau, Mossoró, São 

Rafael, Carnaubais e Tibau. AREIA BRANCA-RN, Plano Diretor,2006. 
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             O parque eólico foi instalado nas áreas de dunas, sua paisagem é caracterizada por uma 

vegetação caatinga, clima semiárido típica do sertão, como xique-xique, carnaúba, oiticica e 

vegetação rasteira segundo o plano diretor (AREIA BRANCA,2006). Segundo dados da 

ANNEL (2017), quanto ao aspecto natural, a região possui solo arenoso, área de dunas móveis 

e dez aerogeradores eólicos em torno das dunas, como mostra a (Figura 11). 

 

 Figura 11 – Parque nas áreas de Dunas, São Cristóvão, 2018 

 

 

                    Fonte: Osvaldo Cunha,2018.  

 

O parque eólico em área de dunas móveis, como mostra a Figura 11, acaba por ocasionar 

desmatamento para colocar aerogeradores fixos sobre as dunas e a abertura de estrada para que 

se tenha acesso ao parque. Os moradores e turistas são impedidos de circularem em torno dessa 

área causando transtorno aos turistas e moradores que vivem do turismo local. Esse mesmo 

desafio foi constatado por Gê (2018) os conflitos ambientais causados por empreendimento 

eólicos provocando a extinção da fauna e flora na Reserva de Desenvolvimento Sustentável 

Ponta do Tubarão. 

A maioria da comunidade é formada por pescadores artesanais que sobrevivem 

exclusivamente da pesca, marisqueiras, agricultores, comerciantes, funcionários públicos e 

aposentados. Uma parte significativa dos moradores apresentam um nível de escolaridade 

baixo, conforme observou Monteiro (2018) em sua pesquisa, ao relatar que 45% da população 

de São Cristóvão não possui nem o ensino fundamental completo, além de 14% não possuir 
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nenhuma instrução. Questões que vêm de encontro aos dados obtidos nesta pesquisa, uma vez 

que foi possível identificar que 59% não concluiu o ensino fundamental.  

Essa comunidade mantém sua cultura e tradição religiosa em torno da devoção a seu 

padroeiro São Cristóvão. As principais atividades econômicas são a pesca artesanal, a 

agricultura e o artesanato. Quanto ao turismo, ainda é uma atividade pouco explorada e nos dias 

atuais é possível observar restaurantes e pousadas fechados. Não se observa interesse por parte 

do poder público e da iniciativa privada em investir no turismo local, que poderia potencializar 

a economia para geração de emprego e renda na comunidade. 

Os espaços urbanos são a Igreja católica de São Cristóvão, que nomeia a comunidade, 

um posto de saúde, uma escola do ensino fundamental I, uma pequena praça central e uma 

creche voltada para a educação infantil, além de mercearias e bares. Os alunos que terminam o 

fundamental I são encaminhados para dar continuidade a seus estudos na comunidade de 

Redonda, para cursarem o fundamental II. Quando concluem o fundamental II, vão para Areia 

Branca fazer o ensino médio e os que pretendem cursar o nível superior de ensino se destinam  

à cidade de Mossoró/RN, na maioria das vezes. 

A Figura 12 destaca a igreja da capela de São Cristóvão, que é o cartão postal de 

referência da comunidade, destacando-se a cultura religiosa dos moradores com relação à fé em 

seu padroeiro. A igreja é o primeiro ponto de passagem que dá acesso à comunidade e à praia. 

 

 Figura 12 – Igreja católica São Cristóvão, 2018 

 

 

Fonte: Osvaldo da Cunha, 2018. 

 

             As políticas territoriais que trouxeram para a comunidade de São Cristóvão a expansão 

nas fontes de energia renováveis não deram origem a uma infraestrutura voltada para melhoria 
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da vida da população local. O que se observa na comunidade é um verdadeiro descaso, a 

exemplo da quadra de esporte, na Figura 13, que deveria servir para a prática de esporte e lazer 

dos jovens, e, no entanto, se encontra em estado de degradação. 

 

 Figura 13– Quadra de esporte, São Cristóvão, 2018 
 

 

 
                    Fonte: Osvaldo da Cunha,2018. 

           

     Um outro fator preocupante que foi ocasionado também com a implantação dos parques 

eólicos foi a especulação imobiliária. Destaca-se na Figura 14, a construção de um condomínio 

na área de acesso à praia. Esse aspecto foi observado por Gê (2018) na Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável Ponta do Tubarão, com a instalação do parque eólico estimulou 

os conflitos imobiliário na comunidade. 
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Figura 14– Construção do condomínio, São Cristóvão, 2018 

 

 

 
                         Fonte: Osvaldo da Cunha,2018. 
 

Após as instalações desses empreendimentos, tanto em São Cristóvão, como também 

em Ponta do Mel, vem ocorrendo um estímulo pela questão imobiliária na comunidade. O 

município de Areia Branca/RN, tem recebido nesses últimos tempos a especulação imobiliária 

em virtude das empresas que têm se instalado em torno dos empreendimentos eólico e solar. 

           A imagem de satélite, Figura 15, apresenta a localização do município de Areia Branca, 

além das comunidades circunvizinhas que fazem limites geográficos com a comunidade de São 

Cristóvão e a distribuição dos parques eólicos nas comunidades. As imagens abaixo mostram 

que as políticas energéticas vêm se expandindo por todo território do município. Embora tragam 

menos impactos ambientais, esses empreendimentos geram impactos culturais na vida dos que 

residem as áreas produtoras. Essas regiões vêm sendo há décadas exploradas pela produção 

energética do país, como a Petrobrás e as empresas produtoras de energias eólica e a solar, entre 

outras. 
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Figura 15 – Mapa de localização dos parques eólicos nas comunidades rurais, Areia Branca, 

2017 

 

     
Fonte: ANEEL (2017); GOOGLE (2017). Elaborado por Osvaldo da Cunha, 2018. 

  

Ao observar a imagem de satélite da Figura 15, percebe-se que o parque eólico foi 

instalado em torno das dunas na comunidade de São Cristóvão, que é uma área de zona costeira 

no litoral potiguar, hoje reconhecida também como uma APP, através do Decreto Estadual N. 

º 27.695, de 21 de fevereiro de 2018, que tem como objetivo proteger a diversidade biológica, 

disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. 

Ao instalar esse parque na localidade, houve todo um desmatamento da área em torno das dunas 

e o desmatamento da plantação de cajueiro em torno da área. Também se nota a retirada de solo 

para instalação das torres. O que leva a comunidade a viver um desafio ambiental originado 

pelas fontes de energias renováveis. 

Dentro da perspectiva do teórico Passos (2011), que discute o conjunto da problemática 

ambiental no quadro da natureza e da sociedade, o mundo tem vivido essa crise ambiental, 

como também as disputas territoriais em virtude do modelo econômico que tem sido imposto 

na sociedade atual. Hoje o município de Areia Branca/RN tem vivido o mesmo desafio, que já 

foi comprovado na comunidade de São José, da qual foi retirada uma família que morava a mais 
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de 20 anos na região. Ocorrem também conflitos entre moradores, empresa eólica e a 

FACENE7, a chamada grilagem de terras, conforme Monteiro (2018). 

 

Figura 16 – Mapa de localização do parque eólico na área das dunas, São Cristóvão, 2017 

 

 

Fonte: ANNEL, (2017); Google (2017). Elaborado por Osvaldo da Cunha, 2018. 

 

Percebe-se que o município está tomado por parques eólicos em torno do seu território 

geográfico como mostra a figura 16. Os aerogeradores modificaram toda a paisagem natural, 

causando uma verdadeira poluição visual. Além disso, mudaram a rotina das comunidades, que 

estava atrelada somente à caça, à pesca, à agricultura e ao turismo. Alguns deixaram suas 

atividades econômicas como pesca e agricultura em busca de oportunidades de emprego, 

embora temporárias e representando um trabalho pesado, por não se tratar de mão-de-obra 

qualificada. 

                                                             
7 Esse conflito está associado à disputa pela posse de terra entre moradores e a Faculdade de Enfermagem e de 

Medicina Nova Esperança (FACENE), que se diz proprietária das terras. Segundo os moradores, eles são donos 

dessas terras há mais de 20 anos. Hoje se encontra esse processo na vara do trabalho em Mossoró/RN, pela posse 

desses terrenos, pelo processo N. º 59500-67.1994.5.21.00011 (RT), expedida pela 1° Vara do Trabalho na 

Comarca. 
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No entanto, é importante ressaltar que o foco da pesquisa concentra-se nas dimensões 

das políticas territoriais implantadas na comunidade de São Cristóvão a partir da instalação do 

parque eólico na comunidade, entre o poder público e a iniciativa privada. Bem como as 

possíveis contribuições para geração de emprego, renda e a melhoria da qualidade de vida dos 

seus moradores, por meio de programas sociais com ênfase no processo de inclusão social da 

população que reside em torno da comunidade.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Políticas públicas, desenvolvimento territorial e a implantação do Parque Eólico    

 

Dentro do contexto de políticas energéticas no território brasileiro, busca-se a 

compreensão da política territorial na comunidade estudada, além de identificar como foram 

desenvolvidas e como andam as ações na comunidade de São Cristóvão, sob a luz da Lei n° 

10.438/2002 do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas Renováveis (PROINFA). No 

estado do Rio Grande do Norte, há a Lei n° 112/2015, que institui a Política Estadual de 

Incentivo ao Aproveitamento da Energia Eólica e Solar (IAEES), bem como a Lei N. º 10.163, 

de 21 de fevereiro de 2017, que criou a Política Estadual de Geração Distribuição com Energias 

Renováveis (GDER), regulamentando a política energética estadual.  

Essas leis também regulamentam o mercado eólico potencial no estado. Um outro 

documento que foi usado para essa análise foi o Decreto Federal de N. º 4340/2002, que regula 

o licenciamento ambiental e as compensações nas comunidades. Embora saibamos que a 

comunidade de São Cristóvão é de pequeno porte, a mesma não foi contemplada com a 

compensação ambiental. O decreto mencionado acima afirma que essas comunidades, por 

estarem inseridas em uma área produtora de energias renováveis, no caso a eólica, devem ser 

contempladas com as compensações ambientais. No caso da comunidade de São Cristóvão, não 

houve essa compensação por parte da empresa nem pelo poder público à comunidade. 

Outra dimensão analisada foi a política de governança, Moura (2016) discute esse 

conceito como a soma de todas as esferas civis, governos municipais, estaduais, federais e os 

conselhos como peça chave para distribuição dos recursos naturais entre os grupos envolvidos, 

de modo que todos participam com voz e vez. Busca-se também compreender o processo 

político que norteou o processo de instalação do parque eólico na comunidade de São Cristóvão 

entre as esferas públicas e a sociedade civil nas falas das pessoas envolvidas no processo. 
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Nessa direção, observou-se que uma obra prometida pela empresa e o município por 

meio das medidas de compensação, embora sabemos que as compensações só ocorrem em caso 

de grande empreendimento. No entanto, segundo os representantes durante a audiência pública 

entre os representantes de associações, prefeitura e a empresa IBERDROLA a estrada foi uma 

das propostas acordada entre os moradores e as associações na audiência pública, que segundo 

os moradores seria a via de acesso à comunidade de São Cristóvão (FIGURA 17), porém, não 

foi concretizado conforme acordado, já que a estrada não se encontra calçada, como é possível 

observar na Figura 17. 

 

 Figura 17 – Via de acesso, São Cristóvão, 2018 

 
 

 
                       Fonte: Osvaldo da Cunha,2018.  
 

No caso da comunidade de São Cristóvão, o acordo ficou nas palavras como mostra a 

Figura17, pois até hoje não houve o registro em ata da reunião entre o poder público e as 

associações, fato que inviabiliza a comunidade a cobrar a compensação acordada entre o poder 

público, poder legislativo e a sociedade civil, inclusive a construção da estrada.        

 Nessa direção, em pesquisa realizada utilizando o portal da transparência do município 

de Areia Branca (RN), buscou-se identificar quais seriam os programas sociais direcionados 

para a população do município. Porém, nem todas as famílias se encaixam no perfil exigido 

para serem beneficiadas por tais políticas. Os programas identificados foram: Programa Bolsa 

Família; Programa Minha Casa, Minha Vida; Bolsa Verde; Programa de Apoio à Conservação 

Ambiental; Programas de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI); Programa de Fomento às 

Atividades Produtivas Rurais; Carteira do Idoso; Aposentadoria para Pessoa de Baixa Renda; 
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Programa Brasil Carinhoso; Programa um Milhão de Cisternas; Telefone Popular; Carta Social; 

Pro-Jovem Adolescente; Tarifa Social de Energia Elétrica; Passe Livre para Pessoas com 

deficiência; Isenção de Taxas de Concursos Públicos.               

            No entanto, em relação aos programas sociais supracitados, segundo os moradores da 

comunidade de São Cristóvão, somente os Programas Bolsa Família, um Milhão de Cisternas 

e o Programa de Atividade Produtiva beneficiam a população, além do PRONAF e do Seguro 

Defesa do Pescador, que oferece o benefício dos pescadores. Os entrevistados destacam que 

são assistidos por Programas Sociais do Governo Federal e não do Governo do Estado nem da 

esfera municipal. 

Tabela 4 – Programas de Inclusão Social na comunidade de São Cristóvão,2018. 

Fonte: Osvaldo da Cunha, pesquisa de campo, (2018). 

  

           Identificaram-se como beneficiários do Bolsa Família e Seguro Pesca 40, Pronaf 6, 

Cisternas 16 e Luz para Todos 18. Conforme pesquisa de campo ao observar os dados da Tabela 

4, observa que existem somente os programas Sociais do Governo Federal para os moradores 

dessa comunidade. Percebe-se uma ausência de investimento do poder municipal e da empresa 

IBERDROLA em conjunto com a NEOENERGIA, que têm a função social de compensar a 

comunidade por estar explorando uma fonte de energia renovável como a eólica, o que, na fala 

dos moradores, não tem ocorrido. Nessa direção, ficam algumas indagações: Quais são os reais 

benefícios em termos de medidas mitigatórias, responsabilidade socioambiental ou mesmo de 

oferta de emprego trazidos para a comunidade, a partir da instalação do parque eólico? Como 

o poder público municipal tem revertido para comunidade possíveis recursos financeiros, 

oriundos da receita fiscal, no âmbito municipal, a partir da instalação do empreendimento eólico 

na comunidade de São Cristóvão?  

Percebe-se a falta de investimento do poder público e privado na comunidade de São 

Cristóvão, que vai desde a falta de estrutura das escolas, posto de saúde e calçamento, até a via 

de acesso à comunidade. As políticas públicas nessa comunidade, ao longo da sua história, estão 

atreladas ao Governo Federal, sendo que os governos estaduais e municipais têm tido 

   

   

Programa sociais Famílias beneficiarias % 

Bolsa Família/Seguro pesca 40 50% 

Pronaf 06 7% 

Cisterna 16 20% 

Luz para todos 18 23% 

Total 80 100% 
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dificuldade inclusive para dar continuidade aos programas voltados para o desenvolvimento 

territorial dos seus municípios, alegando a falta de recursos financeiros. Apesar do município 

ser ricos em recursos naturais não tem um retorno para vida dos moradores de São Cristóvão. 

Moura (2016) defende que as comunidades devem ser beneficiadas com essas potencialidades 

encontradas em seus territórios por parte do Governo e das empresas que exploram esses 

recursos naturais. 

É notório que os governos municipal e estadual encontram obstáculos para proceder 

melhorias, devido à falta de verbas para financiar esses programas, principalmente nos 

territórios mais pobres. Os municípios não podem parar nas suas limitações, e sim, devem 

buscar o potencial econômico da sua cidade, seja o turismo, a pesca, as salinas ou as fontes de 

energias renováveis e as não renováveis que são instaladas em seus territórios, como é o caso 

do município de Areia Branca. 

Para participar de programas sociais governamentais, é preciso que os municípios 

estejam desenvolvendo as atividades mencionadas acima em sua comunidade. Além desses 

Programas sociais do Governo Federal, o município ainda possui indústrias como as salinas, 

Petrobrás, empresa voltada à energia solar e uma fábrica, instalada em Ponta do Mel, para 

produção de aerogeradores, que serão exportados para todo o país, absorvendo essa mão-de-

obra para o mercado de trabalho. O município tem tido o seu potencial econômico mais 

aproveitado, porém, será preciso fazer uma política de planejamento e desenvolvimento 

econômico e de inclusão social para a população. As entrevistas realizadas e documentos 

analisados irão mostrar como andam a política territorial em torno da comunidade de São 

Cristóvão. 

            Agra Neto (2015), em sua pesquisa apresenta a expansão das políticas energéticas no 

Brasil e particularmente no Rio Grande do Norte, voltando-se para as fontes de energia 

renováveis, por meio das quais essas empresas vêm sendo beneficiadas para expandirem as 

fontes com promessa de progresso para os estados e os municípios, os quais têm aberto mão 

dos impostos. No entanto, sabemos das condições naturais do Nordeste. Como afirma Meireles 

(2011), esse tipo de empreendimento tem contribuído para o crescimento econômico dos 

estados, porém, tem causado alguns impactos ambientais e sociais na vida dos moradores, 

principalmente para as comunidades tradicionais que vivem no litoral nordestino e têm recebido 

esses empreendimentos em suas localidades. 

O município ainda aprova leis para isenção de impostos para as empresas que se 

instalarem em Areia Branca, acarretando assim ainda mais exclusão social gerada pela má 

distribuição dos recursos naturais em seu município. A comunidade de São Cristóvão tem 
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vivido o desafio da redução de impostos produzida por uma política econômica excludente e 

geradora da desigualdade social nesses país. O próprio município, em conjunto com a Câmara 

Municipal, aprovou a lei municipal que diminuiu a arrecadação do ISS, de 5% para 3% onde o 

município abre mão dos 5% que são garantidos por lei. Já o Projeto de Lei de 

N.°1.195/2011(BRASIL, 2011) a mão-obra contratada não pode ser inferior a 30% a pesquisa 

constatou somente 14% de mão-de-obra contratada pela empresa IBERDROLA. 

Segundo Miranda e Tibúrcio (2013), a política brasileira de desenvolvimento territorial 

para o meio rural tem como um de seus pilares a ampliação da gestão e do controle social pelos 

atores sociais que formam esse território. O que percebemos na verdade foi a vinda de vários 

trabalhadores de outros estados e de outros municípios para ocupar vagas de empregos que 

deveriam ser ocupadas por pessoas da região. Embora saibamos da necessidade de mão-de-obra 

qualificada para atuarem nesse tipo de atividade econômica. 

            Segundo a Secretária de Gestão Ambiental de Areia Branca, a empresa não apresentou 

uma proposta de compensação para a comunidade conforme o Decreto 6.040, de 7 de fevereiro 

de 2007, que institui a Política Pública Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos povos e 

comunidades tradicionais (BRASIL, 2007). Por isso, a importância do município em deixar isso 

determinado dentro do projeto de compensação para as comunidades, de maneira que as 

mesmas não fiquem no prejuízo com relação a compensação por parte da empresa para poderem 

explorar esse tipo de atividade econômica nos municípios. 

           A governança ambiental, conforme Moura (2016) para que ocorra, deve ser colocada 

como um conjunto de noções que venham favorecer as políticas ambientais no país, 

principalmente nesse contexto histórico que o Brasil tem atravessando, sem uma preocupação 

com um controle social na distribuição de recursos naturais. Por isso, a necessidade da criação 

dos conselhos para que as decisões sejam tomadas de forma coletiva, de modo a atender os 

interesses da coletividade, não somente de um grupo, como vem ocorrendo ao longo da história 

do Brasil. Diante dessa realidade, a política de governança se coloca como mediadora de 

conflitos, como ferramenta para contribuirmos para o contexto social em que vive o país. 

 

4.2 Análises do processo de implantação do parque eólico e discussões dos atores 

envolvidos 

 

A Lei Municipal Complementar N. º 1.195/2011, dispõe sobre a redução da alíquota do 

Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza (ISS) 5% para 3% (três por cento) as empresas 
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prestadoras de serviços participantes de Projetos de Instalação de Parques de Energia Eólica no 

Município de Areia Branca e dá outras providências (ANEXO B). 

 

O Art.4°, para efeito de avaliação e aprovação das solicitações baseadas na 

presente Lei N. º 1.195/2011, serão os projetos analisados de acordo com as 

seguintes condições; 

 I – Considerável desenvolvimento econômico para o Município 

 II – Alcance Social 

 III – Efeito multiplicador da atividade; 

 IV – Previsão de receita anual de prestação de serviços tributáveis em Areia 

Branca; 

 V – Percentual de contratação de mão-de-obra no Município de Areia Branca 

não      inferior a 30% (trinta por cento). 

 

            O projeto de lei supracitado exige pouco das empresas eólicas em relação ao retorno 

para a população do município não seja inferior a 30% da mão-de-obra seja local, deixando que 

70% dos possíveis contratados sejam de outros municípios, estados ou até mesmo de outros 

países. É notório que essas empresas causam prejuízos ao município, de ordem ambiental, 

econômica, cultural e social, para as comunidades que possuem essas fontes de recursos 

naturais, tanto não renováveis como renováveis, além da redução de impostos, fortalecendo o 

capital e gerando a exclusão social da sua população menos favorecidas.  

A legislação acima citada não faz nenhuma menção de proteção ao meio ambiente e 

recuperação das áreas degradadas com esses empreendimentos. Embora se trate da produção 

de uma fonte de energia renovável, a produção eólica pode causar transtornos à população, já 

observados nos trabalhos de Gê (2018) e Monteiro (2018), entre os quais têm destaque a 

poluição visual e a migração das aves, e a morte da vegetação nativa, que são prejuízos 

irreparáveis ao meio ambiente e à população que reside nessas áreas produtoras, principalmente 

os agricultores, caçadores, pescadores que vivem do extrativismo, como em São Cristóvão. 

Observa-se que parte da população vive da coleta de caju em torno das dunas, agricultura, pesca 

e pecuária. No que diz respeito ao documento de licenciamento ambiental, foi possível verificar 

que este foi emitido pelo IDEMA, conforme pode ser observado abaixo. 

 
 

 Licenciamento Ambiental: Nome do empreendimento: MEL-II-Comunidade   

de São Cristóvão/Ponta do Mel Energia Renovável     

S/A.CNPJ:12.107.032/0001-70; Licença Ambiental: n° 2015-

094564/TEC/RLS-0335 -  validade até:12/02/2021 (IDEMA, 2015)8. 

 

                                                             
8 Informação obtida a partir da placa fixada no local do empreendimento Na Comunidade de São Cristóvão. 
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              Essa licença foi emitida pelo IDEMA para a exploração da energia       eólica em São 

Cristóvão, no município de Areia Branca (RN). Porém, esse parque eólico está junto com o de 

Ponta do Mel, por isso, é chamado de Mel II. A licença foi autorizada em 2015 para a empresa 

Agro Energia do Norte S/A explorar a energia eólica nessa área de Dunas, na comunidade de 

São Cristóvão, por um período de cinco anos. No entanto, todo os anos os empresários renovam 

essas licenças junto ao IDEMA e em seguida as apresentam à Secretaria de Meio Ambiente. 

Além da Declaração de Ocupação de Solo, junto à secretaria de meio ambiente, para poder 

explorar a atividade. A Licença Ambiental fornecida pelo IDEMA para instalação do parque 

eólico na comunidade evidencia: Empreendimento: Mel II-Energia Renovável S/A, CNPJ: 

12.107.032/0001-70, com Licença Ambiental n° 2016-103127/TEC/RLO-0336, validade até 

02/03/2022. 

Com base em documentos fornecidos pela Prefeitura Municipal de Areia Branca, 

durante solicitação por meio do Ofício N. º 036/2018, a Gerência Ambiental do município, a 

qual forneceu declarações de ocupação do Uso do Solo na área do empreendimento na 

comunidade de São Cristóvão, chamada de Mel II, demonstra-se que a empresa Agro Energia 

do Norte S/A, CNPJ N. º 09.008.307/0001-03, é a responsável pela exploração da energia eólica 

na comunidade de São Cristóvão e Ponta do Mel. Ela administra os dois parques nas referidas 

comunidades. Ainda segundo as declarações apresentadas, todas as documentações estão em 

conformidade com o Plano Diretor do município de Areia Branca e o projeto de Lei N. º 

1.037/2006, que trata da legislação aplicável ao uso e à ocupação do Solo do município, 

conforme o Art.17 – que trata das zonas de interesse industrial do produto interno bruto (AREIA 

BRANCA, 2006). 

O plano Diretor do município de Areia Branca/RN e o projeto de Lei N. º 1.037/2006 

foram elaborados quando o município ainda não tinha recebido esses empreendimentos de 

energia renovável. Por isso, há a necessidade de uma revisão para que os documentos venham 

a se adequar à nova legislação ambiental vigente, tanto a nível estadual como federal, além de 

garantir a permanência dessas comunidades nas áreas e a preservação dos recursos naturais. 

           Com base no documento, fornecido pelo Cartório de Ofício Único de Notas e Registros 

de Areia Branca, foram realizados registros de firmas que têm se instalado no município para 

explorarem as fontes de energias renováveis. Os contratos para permissão da exploração de 

recursos energéticos renováveis vão desde a energia eólica até a energia solar. As liberações 

para atuarem são fornecidas pelo IDEMA às empresas, sendo sua maioria empresas 
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estrangeiras, conforme observado nos contratos fornecidos pelo cartório de notas de Areia 

Branca/RN, apresentados no ANEXO C. 

Portanto, procura-se entender como ocorreu a participação da população local em 

relação à aprovação do empreendimento na comunidade. Buscou-se localizar a Ata da audiência 

pública que aprovou a instalação do parque eólico. Todavia, esse documento não foi encontrado 

e, segundo o Ofício N. º 036/2018, emitido pela Câmara Municipal de Areia Branca em 04 de 

abril de 2018, que tratou do assunto, ficou constatado que a audiência não ocorreu na Câmara 

Municipal de Areia Branca e sim nas dependências do Hotel Costa Atlântico, localizado na 

cidade de Areia Branca e foi uma promoção da empresa responsável pela instalação do parque 

eólico.  

O documento acrescenta ainda que a ata da referida audiência foi de responsabilidade 

da própria empresa, ou seja, ela realizou o registro da audiência e ficou de posse do documento, 

de acordo com as informações cedidas pelo Sr. Ruidenberg Ferreira Souto Filho, Presidente da 

Câmara Municipal de Areia Branca /RN. 

 Em entrevista, a secretária da Colônia dos Pescadores (Z- 33) na comunidade de São 

Cristóvão relata em sua fala: 

 

“Eu participei da reunião promovida pela empresa eólica, para tratar da 

instalação do parque na comunidade de São Cristóvão, segundo a palestrante 

da empresa esse empreendimento não causaria impacto na área das Dunas nem 

na comunidade. Em contrapartida a comunidade teria alguns benefícios: como 

a construção da estrada, geração de emprego para os moradores e 

desenvolvimento. Porém, um grupo de estudantes da UERN, do curso de 

Gestão Ambiental e de outras associações se posicionou contra devido os 

impactos ambientais que iria ocorrer tomando como exemplo; o estado do 

Ceará em uma comunidade tradicional. No final não houve votação se a 

comunidade aprovava ou não, nós da associação não fizemos ATA, o evento 

era da empresa junto com a prefeitura, no entanto, só houve uma audiência 

pública promovida pela empresa com a comunidade e os conselhos. ” 

(A.P.F.O, 2018). 

 

No relato de A.P.F.O (2018), fica evidente que os preparativos para a audiência pública 

que aprovou a instalação do parque foram promovidos pela própria empresa, o que vem a 

corroborar com o documento fornecido pela Câmara Municipal de Areia Branca. De a acordo 

com o discurso da secretária da colônia dos pescadores, a empresa Iberdrola apresentou o 

discurso que iria trazer benefício para a comunidade e desenvolvimento econômico, sem gerar 

impacto ambiental e social aos moradores. Segundo Meirelles (2011), esses empreendimentos 

instalados na região nordeste principalmente em zonas costeiras têm gerado impactos nas 

comunidades. Não houve transparência por parte da empresa aos presidentes das associações e 
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sindicatos na comunidade de São Cristóvão. Não se observou, também, compensação ambiental 

e social para a comunidade. Esses mesmos desafios também têm sido vivenciados pelos 

moradores da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta do Tubarão (RDSEPT) 

conforme Gê (2018). 

Em pesquisa realizada por Gê (2018) na RDSEPT, verificou-se que na ocasião da 

instalação do parque eólico naquela localidade, os empreendimentos eólicos tentavam de forma 

célere facilitar a instalação de aerogeradores nos municípios de Macau e Guamaré. De acordo 

com o autor, por se tratar de uma unidade de conservação, o Conselho Gestor da RDSEPT 

deveria participar como peça fundamental durante o processo de decisão, entretanto, isso não 

ocorreu, e os conselheiros (as) afirmaram não existir documentação comprobatória que 

autorizasse a implantação dos parques eólicos na região. Naquele momento só existia a 

autorização da emissão de licenças ambientais. Todavia, os empreendimentos eólicos foram 

instalados sem o aval do Conselho Gestor da Reserva, o qual não reconhece o posicionamento 

de aceitação dos empreendimentos.  Sendo assim, o Órgão Gestor da RDSEPT não respeitou 

as decisões do Conselho Gestor da RDSEPT, uma vez que a deliberação dos empreendimentos 

eólicos não foi validada.  

No caso da comunidade de São Cristóvão, observa-se que apesar de ter ocorrido a 

audiência pública, a empresa foi a responsável por conduzir a discussão, como pode ser 

constatado por meio do relato do presidente da Colônia de Pescadores (Z-33). F. B. S (2018), 

relatou em sua fala: 

 

“Eu participei da audiência pública ocorrido lá no hotel Costa Branca, 

promovido pela empresa IBERDROLA para tratar das instalações do parque 

eólico na comunidade de São Cristóvão, na ocasião foi apresentada pela 

empresa à comunidade. Foram apresentados os empregos que seriam gerados 

para os moradores, promessa que seria construída contenção de via para 

população passar para ter acesso a comunidade com a retirada das Dunas e a 

construção da estrada em conjunto com a Prefeitura Municipal de Areia 

Branca. No entanto, isso não ocorreu”. (F.B.S, 2018). 
 

Segundo, F. B. S. (2018), “foi também apresentado aos presentes na audiência a criação 

de um fundo, no qual mensalmente seria depositado uma quantia para o município gerenciar os 

recursos naturais e os projetos de preservação ambiental da comunidade”. No entanto, o 

entrevistado acrescenta que até os dias atuais nada foi depositado. Quando questionado sobre o 

cumprimento das propostas realizadas pela empresa durante a audiência, F. B. S. (2018) 

menciona que, “somente os empregos temporários para os de mão-de-obra não qualificados foi 

cumprindo”. Os demais empregos foram ocupados por trabalhadores de outros estados ou 
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municípios, ou seja, a mão-de-obra qualificada é externa à comunidade. No entendimento do 

entrevistado supracitado, a instalação do parque eólico na comunidade de São Cristóvão não 

foi positiva. 

           Na entrevista realizada com o engenheiro agrônomo da Secretária de Agricultura do 

município, que também participou da audiência, observa-se:  

 

“Eu participei sim, as propostas eram os empregos, a via de acesso a 

comunidade que era a estrada, contenção das Dunas e a criação de viveiro de 

muda, porém, não houve porque o município não tinha o fundo ambiental para 

que fosse depositado esses recursos nessa conta bancária. No entanto, o 

município perdeu esses recursos, porém, com relação ao meio ambiente 

nenhuma proposta da empresa. A instalação do parque foi boa para prefeitura 

e os donos dos terrenos, pois a mesma arrecadada os impostos como o ISS, 

ICMS e os donos dos terrenos que recebem os royalties que é em torno de 

300.000,00 mil reais desse recurso natural. Eu avalio como negativo, por 

exemplo: desmatamento, poluição visual das torres eólica nas áreas das 

Dunas, extinção da fauna e flora. O município tem um conselho municipal do 

meio ambiente, porém, é inativo não funciona. O pior que não temos uma 

documentação que prova tudo isso, como ATA, Licenciamento entre outros. 

Temos somente a declaração de uso e ocupação do solo. Com relação a ATA 

isso, deve estar com a prefeitura” (S.D.D.M, 2018). 

 

Conforme o engenheiro agrônomo S. D. D. M (2018), os empregos que foram oferecidos 

aos moradores da comunidade de São Cristóvão foram todos temporários e somente durante o 

período de instalação do parque eólico na comunidade, inclusive os trabalhos pesados, devido 

ao fato de que o município não possui mão-de-obra qualificada. O depoimento do engenheiro 

agrônomo vem de encontro com a fala do Gestor responsável pela subestação da energia eólica 

na comunidade. Os impactos com a energia eólica envolveram, segundo o mesmo, a fauna, 

flora, colisão das aves e expulsão de espécies do local para outras regiões. Em seu discurso, o 

engenheiro afirma que a instalação do parque foi somente boa para a prefeitura que aumentou 

sua arrecadação de impostos e para os donos das terras que recebem os royalties em torno de 

300.000,00 reais por mês. Monteiro (2018) afirma em seu trabalho que o que tem motivado as 

disputas pelas posses dos terrenos na comunidade de São Cristóvão são os valores econômicos 

repassados pela empresa IBERDROLA para os proprietários dos terrenos.  

           Outro ponto destacado por S. D. D. M (2018) é que o Conselho Municipal de Meio 

Ambiente não funciona para poder fiscalizar essas empresas que têm ocupado o território com 

a exploração das energias renováveis no município de Areia Branca/RN. Portanto, na verdade 

não há, nesses casos, uma política de governança com relação à exploração dos recursos 
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naturais. Na entrevista realizada com o presidente do sindicato rural do município de Areia 

Branca/RN, J. V. relatou em sua fala: 

 

 “Eu participei na época me posicionei a favor, porém, hoje não vejo nenhum 

benefício para aquela comunidade. Os empregos todos temporários, o viveiro 

de muda não saiu nem a estrada. O setor da agricultura não recebeu nenhum 

incentivo da empresa para melhorar a vida dos agricultores daquela 

comunidade. O parque contribuiu foi para dificultar a vida das pessoas que 

viviam da caça, da agricultura e extrativismo principalmente quem produzia 

caju naquela área próxima as dunas devido o pó que colocaram na estrada que 

dá acesso a comunidade. Antes os agricultores, pescadores podia passar 

próximo àquela área circulava entre as dunas para trabalharem, no entanto, 

hoje não pode porque os guardas não permitem. Com relação aceitação 

somente dois grupos foram contrários que foram os estudantes e algumas 

pessoas que viram representando os moradores das comunidades tanto de 

Redonda, Ponta do Mel e São Cristóvão” (J. V. C., 2018). 

 

 

                Na visão do Presidente do Sindicato Rural J. V. C (2018), a instalação do parque eólico 

na área das dunas não foi positiva para os pescadores e agricultores, pois trouxe prejuízos 

principalmente para quem sobrevive dessas atividades extrativistas, uma vez que os mesmos 

tiveram que buscar outras fontes de renda. Os empregos foram todos temporários e muitos não 

se encaixavam naquele tipo de atividade. O viveiro de muda não saiu, nem mesmo a estrada.  

Os grupos que se posicionaram contra suas palavras não tiveram o poder de decisão. As 

pessoas estavam impressionadas com o desenvolvimento econômico e a geração de emprego e 

renda. Na verdade, os benefícios não ocorreram na comunidade de São Cristóvão. Como afirma 

Acselrad (2004), as comunidades tradicionais vivem esses conflitos em virtude da ganância 

pelo poder econômico que tem privilegiado somente um pequeno grupo social que reproduz a 

desigualdade social entre os grupos sociais que vivem nessas áreas. Esse mesmo fato ocorreu 

na RDSEPT, discutida por Gê (2018). 

Na entrevista com a Secretária de Gestão Ambiental entre os anos de 2011-2016, M. J. 

J. B. S. R., destaca-se em sua fala: 

 

“A empresa não cumpriu suas propostas como o viveiro de muda não saiu nem 

a via de acesso somente os empregos temporários. Hoje a comunidade vive 

grandes desafios como a questão da água e o acesso que ainda ficou pior 

devido a não contenção das Dunas. Agora conflitos de terras gerados pelo 

parque eólico devido o dinheiro que são repassados para os donos dos 

terrenos. Portanto, quando cobrávamos os mesmos viam pedirmos a máquina 

do município para retirar a areia. A única contribuição da empresa foram 

doações de algumas mudas para semana do meio ambiente e alguns recursos 

para ação social nada mais. Ainda pedimos um plano por parte da empresa 

pelo menos para contenção das Dunas nem isso a mesma tinha. O assessor 
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jurídico em uma reunião com a gestão sugeriu ao gestor que colocasse na 

justiça, porém, não tínhamos ata nem nada registrado sobre a compensação 

para comunidade”. (M. J. J. B. S. R., 2018). 
 

Conforme a Secretária de Gestão Ambiental do município de Arei Branca, M. J. J. B. S. 

R. (2018), que durante sua gestão acompanhou todo processo de instalação do parque eólico 

em São Cristóvão, foi a empresa quem organizou e realizou todas as audiências públicas para 

dar procedimento à aprovação do parque na comunidade e os presidentes de sindicatos, 

presidentes de associações e a sociedade civil aprovaram a instalação do parque e a empresa se 

comprometeu com a parte de compensação social e ambiental para a comunidade devido aos 

impactos provocados pela instalação. Todavia, os compromissos assumidos não foram 

cumpridos na totalidade, sendo realizadas somente algumas formações para professores, no 

intuito de discutir o combate à prostituição no município, relacionada ao turismo, além de que 

foram ofertados empregos temporários. Já a via de acesso à comunidade, que deveria ser 

realizada em conjunto com a Prefeitura, não saiu da promessa e o viveiro de mudas acordado 

também não foi implementado. Parte dessas compensações acordadas referiam-se à retirada da 

areia das dunas que avançam pela estrada que dar acesso a São Cristóvão. Recai sobre a 

prefeitura o dever de fazer esse serviço com que a empresa tinha se comprometido. A secretária 

acrescenta que em uma reunião com a Prefeita do município, um assessor jurídico sugeriu 

acionar os caminhos judiciais para realização das medidas compensatórias, mas o município 

não tinha a ata de reunião, por isso desistiram. 

 Na entrevista realizada com a atual Secretária de Gestão Ambiental, G. C. M. S., 

verificou-se que ela também não havia participado da audiência, conforme o relato em sua fala: 

 

“Eu não participei da audiência más tenho acompanhado algumas ações da 

empresa IBERDROLA no município onde tenho tido contato com Dr. Thiago 

que é o responsável pela gestão daquele parque naquela comunidade. Hoje a 

contribuição da empresa para o município até agora foi a reforma da casa do 

ancião e a distribuição de muda para o município durante a semana do meio 

ambiente. Essas foram as contribuições deles até agora desde desse período 

que estou à frente da gerência. Eu tenho tomado conhecimento das 

dificuldades daquela comunidade de São Cristóvão como conflito de terras 

com a FACENE, além dos desafios dos moradores, pescadores e agricultores, 

mas a gerência não pode fazer nada porque não tem recursos próprios’. (G. C. 

M. S., 2018). 
 

 Na fala da Secretária G. C. M. S. (2018), evidencia-se somente a reforma da casa do 

ancião, a distribuição de muda e os conflitos entre moradores e a empresa FACENE. Com 

relação à compensação social, somente a casa do ancião em Areia Branca foi implantada. Porém 
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essa casa não fica na comunidade de São Cristóvão para atender os idosos da comunidade. 

Ainda segundo a Secretária, a empresa realiza distribuição de muda na semana do meio 

ambiente. Fora isto não se observa nenhuma outra ação ambiental. Na visão da mesma, a 

empresa foi um ponto positivo para o município, porém teve seus pontos negativos, como 

impactos ao meio ambiente. Com relação a outras propostas, como a via de acesso à 

comunidade e a implantação do viveiro de mudas, a empresa não cumpriu. 

Na entrevista realizada com o Presidente (entre 2015 e 2016) da Câmara Municipal de 

Areia Branca/RN, J. S. G. N., vereador entre 2009-2012, 2013-2016, registrou-se em sua fala: 

 

“A empresa apresentou uma proposta de compensação para a comunidade que 

seriam os empregos, a via de acesso, viveiro de muda, além de um fundo que 

seria depositado em uma conta para recuperarem as áreas degradadas do meio 

ambiente. Segundo o representante da empresa iria mudar a vida dos 

moradores que moravam naquela área. Um ponto negativo foi para os 

agricultores que viviam da agricultura, da caça e da pesca foram impedidos de 

se movimentarem na área das Dunas. Portanto, vejo como algo positivo para 

o município foi arrecadação dos impostos no município como ISS, ICMS e a 

geração de empregos temporários e o desenvolvimento econômico durante as 

instalações. Com relação as obras de compensação somente a parte social que 

foi a casa do ancião para o município. Entre a empresa e a prefeitura não tenho 

conhecimento de nenhum projeto de geração de emprego renda para os 

moradores. Quanto aos impactos ambientais não vejo danos ao meio ambiente. 

Quanto a registro de ATA não temos porque o evento foi promovido pela 

própria empresa naquele local” (J. S. G. N., 2018). 

                

 O presidente da Câmara, J. S. G. N. (2018), afirma em sua fala que participou da 

audiência pública no hotel Costa Atlântico como presidente do poder legislativo, sendo essa 

audiência promovida pela empresa IBERDROLA. A empresa apresentou algumas propostas de 

compensação para a comunidade e o município de Areia Branca/RN. Por exemplo, o 

recolhimento do ICMS e o ISS, além do desenvolvimento econômico para a economia do 

município. Na sua fala, o presidente deixa claro que a instalação foi positiva para o município 

com relação ao desenvolvimento econômico. Porém, com relação às obras de compensação, 

somente houve a construção da casa do ancião. Já com relação ao meio ambiente, o entrevistado 

não tem conhecimento de nenhuma compensação além da contenção das dunas, a via de acesso, 

o fundo ambiental para recuperarem as áreas degradadas e a criação de um viveiro de muda. Na 

fala do próprio presidente, percebemos o descaso das empresas com a comunidade, uma vez 

que os interesses econômicos falam mais alto. Os mesmos não pensavam sobre os conflitos que 

a comunidade poderia vivenciar. 
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No discurso do ex-presidente da Câmara Municipal do município de Areia Branca/RN, 

não se evidencia uma preocupação com o meio ambiente nem uma política de desenvolvimento 

sustentável para essa comunidade, de modo a garantir um meio de sobrevivência para os 

moradores. A maior preocupação está atrelada ao poder econômico, com o único objetivo de 

explorar os recursos naturais sem haver uma justiça social e uma política de governança que 

atendesse aos direitos de todos os grupos envolvidos nesse processo. 

As propostas foram apresentadas, porém não foram cumpridas. A empresa envolveu 

todos os atores necessários para legitimarem a implantação do parque nas áreas das dunas de 

São Cristóvão. No entanto, a Lei Federal de Nº 279/2001 estabelece que devem haver as 

compensações ambientais e sociais nas comunidades onde são instalados esses 

empreendimentos. Da mesma forma ocorreu na RDSEPT. Segundo Gê (2018), a empresa 

procurou seguir somente as orientações que instituem esse tipo de atividade econômica em uma 

área de preservação ambiental, conforme a Resolução do CONOMA 01/86, art.2° inciso XI, 

que dispõe sobre a obrigatoriedade de realização do EIA/RIMA e audiências públicas para 

usinas de geração de eletricidade de qualquer natureza com potencial instalado acima de 10MW 

(BRASIL,1986). Na entrevista com o dono de um mercadinho, F. S. C., tem-se, em sua fala: 

 

“O parque eólico ajudou nas vendas muito pouco, pois foi um período curto. 

Depois parou tudo, hoje quem sustenta o nosso comércio são os aposentados, 

pescadores, agricultores. Quem saiu ganhando foram essas empresas mais a 

comunidade não. Esses parques prejudicaram foi o homem do campo que não 

tem mais nem espaço para criarem as ovelhas, o gado, agricultura e a colheita 

do caju naquelas áreas próximas a pista. Eu não vejo nenhum programa para 

o homem do campo entre empresa e a prefeitura” (F. S. C, 2018). 

             

 Ao analisar a fala da senhora F. S. C. (2018) suas palavras vêm reforçar os indicadores 

da pesquisa de Monteiro (2018), com relação ás contribuições do parque eólico para o 

fortalecimento da economia local. Segundo Monteiro, 56% dos entrevistados responderam que 

não houve nenhuma contribuição para o fortalecimento da economia local, somente os 

empregos temporários. Os parques prejudicaram os criadores de ovelha e os agricultores que 

viviam da colheita do caju onde estão localizados. O discurso de F.S.C. (2018) vem reforçar as 

ideias defendidas por Acselrad (2004), as quais fazem menção aos conflitos ambientais em 

comunidades tradicionais ocasionados pela exploração dos recursos naturais nas referidas 

comunidades. Na entrevista realizada com uma dona de um restaurante, M. V. S. S, obteve-se 

a seguinte declaração: 
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“No início foi muito bom o meu restaurante vendia muito, tinha até 

funcionário hoje meu restaurante acabou, ou seja, fechou isso foi só no início, 

era bom que tivessem continuado, pois estava ajudando muita gente como os 

trabalhadores como também a nós comerciantes. A empresa era para continuar 

contratando mais pessoas, eles me disseram que era só durante o período da 

instalação do parque eólico” (M. V. S. S., 2018). 

              

 Outro relato que fortalece os discursos anteriores com relação às contribuições dos 

parques eólicos para o desenvolvimento econômico da comunidade é o de M. V. S. S. (2018), 

segundo o qual as contribuições para o desenvolvimento da economia foram somente durante 

o processo de instalação, com os empregos temporários. Hoje, o restaurante da entrevistada, 

localizado na comunidade de Redonda, se encontra fechado devido à falta de clientes. 

          Na entrevista realizada com a dona de um mercadinho em Ponta do Mel, M. G. P., foi 

observado em sua fala: 

 

“Em meu comércio só foi bom no início agora está tudo parado as empresas 

dispensaram os trabalhadores da comunidade. Esses parques não mudaram a 

economia local foi uma coisa passageira. O maior beneficiado foi a prefeitura 

e o estado com arrecadação dos impostos. Enquanto a população fica aí sem 

ter nenhum retorno, porém, era para estar gerando emprego como eles 

prometeram a comunidade. Eu não vejo nenhum programa de 

desenvolvimento para a comunidade. Já ao meio ambiente o desmatamento 

foi grande nessas áreas onde estão os parques. No entanto, nenhuma dessas 

áreas foram recuperadas. Um ponto negativo foi a morte das espécies, das 

aves, répteis, animais e as disputas pela posse dos terrenos” (M. G. P., 2018). 

 

           O discurso da senhora M. G. P. (2018), moradora da comunidade de Ponta do Mel, 

proprietária de um mercadinho e de uma padaria, vem reforçar o que os demais comerciantes 

afirmaram com relação ao desenvolvimento econômico com a chegada dos parques eólicos na 

comunidade de São Cristóvão e circunvizinhas, ou seja, as instalações não trouxeram nenhum 

benefício para as comunidades locais. Somente causou-se desmatamento, expulsando as aves e 

répteis, além da poluição visual, das disputas de terras entre moradores antigos e outros que se 

dizem donos dos terrenos locais. As palavras de M. G. P. (2018) vêm reforçar as ideias 

defendidas por Fadigas (2001) com relação aos impactos ambientais trazidos pelas 

implantações dos parques eólicos nas áreas litorâneas do nordeste brasileiro. 

 Na entrevista realizada com uma ex-aluna da UERN do curso de Gestão Ambiental, da 

comunidade de Ponta do Mel, que participou da audiência pública, R. R. S. C., foi confirmado 

em sua fala: 

 

“Primeiro ouviram a comunidade sobre as necessidades dos mesmos, depois 

disseram que eram a via de acesso, empregos para os jovens mais 
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oportunidade de trabalho. Tudo isso, foi incluído na parte de compensação da 

comunidade como também um viveiro de muda para gerarem renda para a 

comunidade. Todas essas propostas não saíram como a via de acesso que foi 

uma proposta entre a prefeitura e a empresa mais a prefeitura nunca entrou 

com a sua contrapartida segundo a gerência. Por isso, a obra não saiu. Durante 

a fala nós falamos que esse tipo de projeto na área das Dunas não seria viável, 

porém, os mesmos disseram que as leis ambientais permitem esse tipo de 

empreendimento.  Falamos dos impactos tanto ao meio ambiente como na vida 

dos moradores da comunidade. No entanto, somente dois grupos que não 

estavam de acordo que eram um representante da associação dos moradores e 

os estudantes da UERN. Hoje não vejo nenhum programa entre empresa e a 

comunidade que viessem contribuir para qualidade de vida dos moradores. 

Quanto ao meio ambiente toda essa área que vai desde a comunidade de São 

José até Ponta do Mel foi desmatada em torno de 15km de área da caatinga. 

Isso gerou bastante impacto ambiental e social aos moradores principalmente 

conflitos de terras entre a empresa FACENE e os moradores que se diz dona 

dos terrenos” (R. B. C. S., 2018). 

                 

 De acordo com a fala da ex-aluna da UERN que participou da instalação do parque 

eólico na comunidade de São Cristóvão, a empresa IBERDROLA apresentou o projeto de 

instalação do parque eólico durante a audiência pública. Todavia, a empresa não apresentou 

proposta de compensação para a comunidade. Os representantes da empresa somente afirmaram 

que iriam contribuir para o desenvolvimento econômico do município e das comunidades onde 

fossem instalados esses empreendimentos. No entanto, a sociedade civil, os presidentes de 

sindicatos rurais e das colônias, em conjunto com os alunos da UERN, cobraram a compensação 

ambiental e social pela exploração do território. Os mesmos pediram às pessoas que fizessem 

suas falas sobre as necessidades das suas comunidades. Em São Cristóvão pediram a via de 

acesso, recuperação da área em torno das dunas, entre os demais compromissos estabelecidos 

por parte das empresas. 

            No entanto, notou-se apenas a geração dos empregos temporários, pagamento do ISS 

para prefeitura e outros impostos para o estado. A compensação não saiu, nem a ambiental nem 

a social, apenas a construção da casa do ancião em Areia Branca/RN. Tudo isso vem de 

encontro com os estudos de Monteiro (2018) sobre a Comunidade de São Cristóvão e dos de 

Gê (2018) sobre a Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Ponta do Tubarão, 

principalmente no que diz respeito ao aspecto da política de instalação de ambos os parques 

eólicos. Uma vez que a própria empresa não apresentou nenhuma proposta voltada para o 

desenvolvimento territorial das comunidades. Em entrevista realizada com o Presidente da 

Associação do Conselho Comunitário dos Moradores, J. A. N., foi discutido que: 

 

“A empresa traria benefício para a comunidade. Com relação as propostas 

poucas foram cumpridas somente poucos empregos temporários e alguns 
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trabalhos nas escolas na área social para combaterem a prostituição com 

relação ao turismo. Quanto ao aspecto do desenvolvimento a economia foi 

viável até as instalações dos parques. Já aos impactos ambientais houve o 

desmatamento, abertura de estradas, poluição visual e impacto no solo.  A 

prefeitura abriu mão da taxa de ocupação de solo e redução do ISS. A empresa 

não possui   nenhum programa de desenvolvimento Sustentável para economia 

nem para vida dos moradores. Porém, a Petrobrás tem com as marisqueiras na 

área social um programa de inclusão social. Porém, já a IBERDROLA, após 

as instalações dos parques as pessoas foram demitidas. Quanto a mão-de-obra 

de manutenção vem toda de fora porque na   comunidade não tem mão-de-

obra qualificada. Com relação as atas não temos nada registrado. Portanto, 

considero os parques eólico como positivo, no aspecto econômico para 

economia local no início das instalações. Com relação ao meio ambiente isso 

sim, ocorreu os impactos ambientais vejo como ponto negativo 

principalmente com relação ao desmatamento e poluição visual da paisagem” 

(J. A. N., 2018). 

             

 Segundo a fala do presidente da associação dos moradores, J. A. N. (2018) que 

participou da audiência pública promovida pela empresa IBERDROLA no hotel Costa Branca, 

a própria empresa não mencionava a compensação ambiental e social para as comunidades. Um 

acontecimento semelhante foi notado nos estudos de Gê (2018) na Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável de Ponta do Tubarão. A questão da compensação só foi abordada devido à cobrança 

dos segmentos sociais presentes no hotel Costa Branca, uma vez que os mesmos apresentaram 

as necessidades das suas comunidades.  

             Essa realidade vem atingido outras comunidades no litoral do Nordeste que tem vivido 

esses mesmos conflitos territoriais, ambientais e econômicos como é o caso da instalação de 

um parque eólico em campos de Dunas na comunidade tradicional do Cumbe, no município de 

Aracati, estado do Ceará interferido no modo de vida da comunidade principalmente no lazer e 

atividades do turismo como afirmam (CHAVES, BRANNSTROM, SILVA,2017). 

            A comunidade de São Cristóvão tem vivenciado esses conflitos, após a chegada do 

Parque eólico na comunidade, devido suas instalações terem sido em área de Dunas. Onde tem 

tirado a liberdade dos moradores de circularem livremente em sua comunidade principalmente 

nas áreas das Dunas que não é mais permitido o acesso nem dos moradores nem dos turistas ao 

local. 

 O presidente da associação dos moradores avalia como um ponto positivo as instalações 

dos parques nas comunidades, no que diz respeito ao aspecto econômico. Porém, com relação 

ao meio ambiente destaca como ponto negativo principalmente o desmatamento das áreas de 

ocupação dos parques eólicos e a poluição visual, além da falta de uma política de 

desenvolvimento sustentável para a comunidade e os moradores. O discurso do presidente 

dialoga com as ideias de Moura (2016), que discute a necessidade de uma política de 
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Governança Ambiental para os territórios brasileiros que possuem um bom potencial com 

relação às reservas naturais, para que assim, não ocorra uma política de injustiça ambiental 

produtora da desigualdade social. O próprio Acselrad (2004) vem debater essa questão nas 

comunidades tradicionais ao pensar sobre as políticas públicas voltadas para os aspectos 

ambientais, evitando assim os conflitos entre as empresas e os moradores. 

 Na entrevista realizada com o responsável pela empresa IBERDROLA eólica de C. S. 

C. D. R. G., foi informado que: 

 

“Nossa empresa não tem agredido o meio ambiente, pois esta é acompanhada 

por uma assessoria ambiental que semestralmente vem ao parque verificar se 

tem algum dano ambiental como ruído, danos na fauna, flora e resíduos no 

solo. Durante esses cinco anos que sou responsável só ocorreu até agora um 

vazamento de óleo em uma aerogerador e não chegou nem ao solo, somente 

na área do concreto onde está firmado os aerogeradores. Outro órgão é o 

IDEMA que também acompanha e fiscaliza se tem algum impacto ambiental. 

A via de acesso a empresa não prometeu fazer estrada nem tirar a areia das 

Dunas que impede o acesso a comunidade. Isso ficou na responsabilidade da 

prefeitura. Os presidentes de associações podem trazer a ATA da audiência 

que isso não ficou acordado entre a empresa, prefeitura e a comunidade. Hoje 

a empresa IBERDROLA, não possui nenhum programa social com a 

comunidade, pois o que competia a empresa já foi cumprido com o município. 

Agora temos dois vigilantes na empresa que é um de Redonda, outro de Porto 

do Mangue e uma auxiliar de serviço também de redonda. As únicas 

atividades que temos aqui na empresa são os trabalhos de manutenção que são 

trabalhadores de outros estados, porque aqui não temos mão-de-obra 

qualificada, por isso, somos obrigados a contratarmos de outros estados” (C. 

S. C. D. R. G., 2018). 
 

O senhor C. S. C. D. R. G. (2018), gestor responsável atualmente pela empresa 

IBERDROLA e NEO ENERGIA, afirma que não participou das audiências públicas, mas, o 

gerente anterior passou todas as informações referentes ao processo de instalação do parque 

eólico em São Cristóvão. O gestor, quando foi indagado com relação à compensação, afirmou 

que foram realizadas ações no que diz respeito à compensação social em algumas instituições 

sociais do município de Areia Branca. Com relação ao aspecto ambiental, sempre fazem doação 

de mudas durante a semana do Meio Ambiente em conjunto com a Gerência do Meio Ambiente 

do município. De acordo com a fala do mesmo, uma maior compensação ambiental não ocorreu 

por parte da empresa IBERDROLA porque a empresa não tem provocado impacto ambiental 

na comunidade de São Cristóvão.  

 Monteiro (2018) já fazia um alerta sobre a questão de a comunidade não receber a 

compensação por parte da empresa IBERDROLA. Na fala do próprio gerente é visível que a 

empresa não possui nenhuma política de geração de emprego e renda para os moradores em 
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conjunto com a prefeitura de Areia Branca/RN. Veiga (2010) debate a necessidade de uma 

Política de Desenvolvimento Sustentável nos territórios, para que não se comprometa o meio 

ambiente e o futuro das gerações, principalmente as mais jovens que virão. Cruz (2016) aborda 

esse mesmo desafio vivido no Rio Grande do Norte, no município de Serra de Santana. Nota-

se a presença de impactos ambientais nessas áreas ambientais, como desmatamento, poluição 

visual, expulsão das aves e os conflitos gerados pelas implantações dos parques eólicos na 

comunidade. 

Por fim, segundo entrevista realizada com os moradores, observou-se que quando 

questionados se teriam participado das discussões que antecederam as instalações do parque 

eólico, 71% das pessoas ouvidas afirmam que não e apenas outras 29% dizem que sim. Como 

se pode observar na figura 18.  

 

Figura 18 – Moradores que participaram das discussões sobre a instalação do parque na 

comunidade, São Cristóvão, 2018 
 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 

 

Esses dados, apresentados com base nas entrevistas, vêm confirmar o que foi dito pelos 

representantes de associações locais e do poder público, evidenciando que apenas uma parcela 

da população participou dessas discussões. A população foi representada por alguns segmentos, 

como os presidentes de sindicatos, associações dos moradores e o presidente de colônia dos 

pescadores. A empresa buscou cumprir o que exige a Resolução do CONAMA N. º 462/2014. 

Portanto, a empresa envolveu toda sociedade civil, o poder executivo e o legislativo, de modo 

que participassem da audiência pública e aprovassem a instalação do empreendimento, 

legitimando-o, como explicam Acselrad, Mello e Bezerra (2009). 
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4.3. As concepções dos moradores locais sobre a instalação do Parque Eólico em São 

Cristóvão   

  

A partir dos questionários aplicados com os 80 moradores de São Cristóvão, foi possível 

traçar o perfil dos entrevistados na comunidade. Assim, verificou-se que em relação ao nível de 

escolaridade, os entrevistados, na sua maioria, não possuem o ensino fundamental completo. 

Segundo dados coletados, segue a porcentagem dos moradores por grau de escolaridade: ensino 

fundamental incompleto 57%, o ensino fundamental completo 14%, ensino médio incompleto 

7%, ensino médio completo 21%, curso superior 1% conforme a Figura 19. Esses dados 

corroboram com aqueles encontrados por Monteiro (2018) na comunidade de São Cristóvão. 

 

Figura 19 – Grau de escolaridade dos moradores, São Cristóvão, 2018 

 
 

 
Fonte: pesquisa de campo,2018. 

 

No gráfico da Figura 19 se destaca o baixo nível de escolaridade dos moradores dessa 

comunidade, sendo que 56% não chegaram a concluir nem o ensino fundamental, o que retrata 

uma verdadeira ausência de políticas públicas voltadas para a educação dos jovens dessa 

comunidade. Isso foi comprovado durante a própria pesquisa de campo na comunidade, em que 

foi possível observar que está só oferece aos jovens o primeiro segmento do ensino 

fundamental, embora saibamos que a educação é um direito de todos, garantido pela 

constituição de 1988. No entanto, a lei federal por vezes não se cumpre. O que fortalece o 

processo de exclusão social dos moradores, justamente com um modelo econômico produtor 

da desigualdade social. 
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Segundo dados do IBGE (2016), 45% da população do município de Areia Branca tem 

uma renda per capita de até ½ salário mínimo, o que mostra a real situação desempregada da 

população. O IDH municipal, em 2016, era de 0,682, o que é considerado um índice baixo 

comparado à riqueza dos recursos naturais desse município. Analisando os dados da pesquisa 

de campo, os indicadores vêm retratar a atual realidade que esses moradores vivem, como o 

desemprego, analfabetismo, fome e insegurança. Em relação ao gênero dos entrevistados na 

comunidade de São Cristóvão, observa-se que 52% são do sexo feminino e 48% do sexo 

masculino. No que se refere à faixa etária, como se percebe na Figura 20, 49% possuem idade 

entre 31 a 40 anos, 27% entre 20 a 30 anos, 16% entre 51 a 60 anos e apenas 8% entre 41 a 50 

anos.No entanto, esses dados vem de encontro com os de Monteiro (2018) em sua pesquisa de 

campo em São Cristóvão. 

 

Figura 20 – Faixa etária dos moradores entrevistados, São Cristóvão, 2018 

 
 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2018 

 

A figura 20, mostra que os moradores estão em idade propícia a desenvolverem suas 

atividades para qualquer mercado de trabalho, com exceção os da faixa etária dos 60 anos. 

Durante a pesquisa, observou-se que muitos dos habitantes não são pescadores, sendos assim, 

uma mão-de-obra ociosa sem qualificação profissional que poderia estar trabalhando e 

contribuindo para renda familiar. Porém, os empregos gerados pela instalação dos 

empreendimentos energéticos eram todos temporários. 

Outro ponto que chamou atenção na pesquisa de campo realizada na comunidade de São 

Cristóvão foi que 79% ganham somente um salário mínimo, 12% meio salário, 5% dois salários 

e 4 % três salários. Isso antes das instalações do parque eólico. Observa-se que esses dados são 
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preocupantes, principalmente em uma comunidade em que se situa uma grande produtora de 

fontes de energias não-renováveis e renováveis. A reprodução da desigualdade social se dá 

dentro do próprio território, onde não se tem uma política de geração de emprego e renda para 

os moradores. Apesar de ser uma comunidade rica na produção de recursos naturais, percebe-

se que os benefícios desses recursos ficam nas mãos de um pequeno grupo social que detém o 

poder de gerenciá-los.  

Nessa direção, buscou-se verificar a opinião dos entrevistados sobre se houve melhoria 

na renda após a instalação do parque eólico. Todos os entrevistados mencionaram que não 

ocorreu nenhuma mudança significativa, o que pode ser observado, já que mudanças são quase 

inexistentes, pois evidenciam-se apenas empregos temporários que não trouxeram uma 

estabilidade econômica para os moradores da comunidade de São Cristóvão. Segundo Mendes 

(2016), esse é o grande problema dos empreendimentos instalados em comunidades 

Tradicionais com a proposta de melhorar a vida dos moradores. Conforme o Decreto N. º 

6.040/2007, que institui a política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 

Comunidades tradicionais, os direitos dessas comunidades são garantidos por lei, porém, os 

órgãos como IDEMA têm fechado os olhos para as leis que determinam a compensação, tanto 

ambiental como social, para tais comunidades (BRASIL, 2007). 

O estudo de caso realizado por Cruz (2016), que trata dos impactos da instalação de 

parques eólicos nas comunidades urbanas e rurais da Serra de Santana-RN, destaca os impactos 

sociais na geração de emprego, renda e infraestrutura do município diante da falta de 

investimento do setor público, principalmente quanto às políticas públicas com relação às obras 

de compensação por parte da empresa, além dos impactos econômicos, ambientais e sociais na 

vida dos moradores, após a chegada do parque eólico. Quando questionados sobre a geração de 

empregos a partir da instalação do parque eólico, todos os entrevistados responderam que se 

tratava de empregos temporários. Esse dado levanta o questionamento sobre as contribuições 

em termos de geração de empregos locais. O que se observa em trabalhos semelhantes, a 

exemplo de Gê (2018), é que os empregos permanentes são restritos e poucos habitantes locais 

ocupam esses cargos.    

A partir das observações realizadas, foi possível constatar que nenhum habitante local 

evidentemente saía para trabalhar no parque eólico em São Cristóvão, mas sim para o campo, 

a pesca, o comércio, os serviços públicos em posto de saúde, escola e creche. Além disso, 

observou-se estudantes pegando ônibus para ir estudar na comunidade de Redonda e nas 

cidades de Areia Branca e Mossoró, o que evidencia que a instalação do parque eólico não tem 

contribuído para dinamização da comunidade em relação à oferta de novas vagas de emprego. 
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 A comunidade de São Cristóvão não está fora do contexto em que vivem as 

comunidades tradicionais no litoral nordestino, comparando-a ao que descrevem as análises de 

Meirelles (2011), que tem estudado o litoral nordestino e percebido esse tipo de 

empreendimento e seus impactos ambientais, sociais, culturais e econômicos. Ao longo do 

processo de instalação do empreendimento, o município e as comunidades ainda não receberam 

as compensações garantidas por lei. Nota-se, por meio das entrevistas, que a comunidade e a 

população ainda não foram beneficiadas com nenhuma obra de compensação. Segundo os 

relatos, não existe nenhuma política territorial desenvolvida ao longo desse processo de 

funcionamento da empresa IBERDROLA E NEOENERGIA para a comunidade em conjunto 

entre empresa e a prefeitura.  

No que diz respeito à origem dos trabalhadores que atuam no parque eólico, é possível 

observar na Figura 21 que 53% destes vêm de outros estados, como Ceará, Piauí e Bahia, 

enquanto os outros 33% são do Rio Grande do Norte. Apenas 14% são moradores de Areia 

Branca.  

 

Figura 21 – Origem dos trabalhadores do parque eólico, São Cristóvão, 2018 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 

 

Ao analisar a Figura 21, com relação à origem dos trabalhadores, percebe-se que o 

número de empregos gerados pela instalação do parque eólico na comunidade de São Cristóvão 

é muito pouco em virtude da necessidade de uma mão-de-obra qualificada, pois as pessoas da 

comunidade não foram preparadas para atuarem nesse empreendimento, sendo os moradores 

agricultores, pescadores e pastores de ovelhas. Os empregos gerados pelo empreendimento 

abrangem uma mão-de-obra especializada, apesar dos empregos temporários. Essa afirmação 

vem confirmar a afirmação de Monteiro (2018) durante o seu trabalho realizado na comunidade, 

em que observa a falta de uma política de planejamento voltada para os moradores, pois, apesar 
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dos sete anos de instalação do parque eólico em São Cristóvão, a realidade local ainda não 

mudou. Hoje na verdade, após concluírem as instalações do parque, só restam três operários, 

uma ASG e dois vigias. Esse dado é confirmado pela própria gerência da empresa e deveria ter 

sido deixado claro nas audiências públicas. 

Quando questionados se o parque eólico havia mudado rotina da comunidade, 61 % dos 

entrevistados afirmam que não e 39 % afirmaram que sim. Todavia, é importante ressaltar que 

a instalação do parque mudou sim a rotina dos moradores, como a alteração do acesso à praia, 

devida à construção do condomínio, pois os pescadores têm que fazer outro contorno para ter 

acesso à praia e aos seus barcos, conforme foi mostrado na Figura 15. 

Em relação à ocupação dos entrevistados, conforme a Figura 22, observou-se que 36% 

são pescadores, 31 % são marisqueiras, 14% são agricultores, 14% funcionários públicos e 10% 

trabalham no setor privado. Percebe-se que a maioria desenvolve atividades extrativistas e 

dependem diretamente do uso equilibrado dos recursos naturais para sua sobrevivência.  

 

4.4 principais conflitos socioambientais entre moradores e empresa 

 

 Figura 22– Profissões dos entrevistados, São Cristóvão, 2018 

 
Fonte: Pesquisa de campo,2018. 

 

Ao analisar a Figura 22, que destaca as profissões dos entrevistados que moram na 

Comunidade de São Cristóvão, nota-se que os que sobrevivem das atividades extrativistas 

foram os mais prejudicados, principalmente os agricultores, que sobreviviam da agricultura por 

meio da exploração de vegetais como as plantações e colheitas de caju, conforme mencionado 

pelo presidente do sindicato rural de Areia Branca/RN. Outros prejudicados foram os criadores 

de gados e ovelhas, pois os animais, soltos na pista, não têm onde pastar. Isso também é debatido 
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por Monteiro (2018) em sua pesquisa de campo em São Cristóvão, como também por Gê (2018) 

na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Ponta de Tubarão. Os impactos gerados 

modificaram a vida das comunidades tradicionais que sobrevivem dessas fontes de renda. Como 

afirma Acselrad (2004), os conflitos ambientais em virtude da exploração dos recursos naturais 

promovem as injustiças ambientais para atender os interesses do capitalismo selvagem. 

Na visão de Meirelles (2011), a expansão das fontes de energia eólica pelo litoral 

nordestino tem ocorrido de forma assustadora e os desafios causados pelos impactos às 

comunidades são alarmantes, causando impactos nas vidas das comunidades tradicionais e seus 

habitantes, que atuam como agricultores, pescadores e marisqueiras, que retiram do 

extrativismo sua única fonte de renda para manterem suas famílias. A compensação tem que 

ocorrer, pois figura na lei federal que regula esse tipo de empreendimento em comunidades 

tradicionais. Não é cabível que os menos favorecidos paguem mais uma vez pelo processo de 

exploração econômica neste país. 

Quando foram questionados se observavam alguma mudança em relação ao crescimento 

populacional, ou seja, se havia crescido o número de moradores na comunidade após a 

instalação do parque eólico, ou se eles notavam alguma mudança em relação à economia local, 

todos os entrevistados mencionaram que não observam nenhum crescimento da população na 

comunidade, bem como em relação à economia local. No que se refere à especulação 

imobiliária em São Cristóvão, após a chegada do parque eólico, 62% dos entrevistados afirmam 

que não tem ocorrido nenhuma especulação e 38% dizem que sim, têm observado o aumento 

da especulação imobiliária na comunidade.  

Um outro item questionado durante a pesquisa foi se os moradores tinham algum 

conhecimento se as Dunas em São Cristóvão fazem parte do Patrimônio Natural do Brasil. 

Apenas 20% responderam que sim, enquanto 80% desconheciam a informação. As Dunas de 

São Cristóvão fazem parte do Patrimônio Natural brasileiro, que são áreas da natureza com 

características próprias, pertencendo a um ecossistema natural com suas características 

ambientais próprias, como fauna e flora, que devem serem preservadas ambientalmente. 

Quando questionados se o parque tem incomodado os moradores com o barulho dos 

motores, a maioria dos entrevistados (89%) afirmam não haver incômodo com relação aos 

ruídos dos aerogeradores. Apenas 11% dos entrevistados afirmaram que o barulho causa 

incômodo. No entanto, essas respostas sofrem variação de acordo com a localização das 

residências, uma vez que foram ouvidas pessoas mais próximas das instalações do parque e 

outras mais distantes. Questionados se é permitido que os moradores locais circulem ao redor 

do parque eólico, ou na área circunvizinha 58% dos entrevistados afirmam que não e outros 
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32% afirmam que sim. Na verdade, não é permitido de maneira nenhuma a circulação dos 

moradores nem de turistas nas áreas das dunas que antes recebiam bastante visitantes. Hoje, a 

comunidade perdeu o que era explorado como uma atividade turística da comunidade de São 

Cristóvão, segundo os entrevistados.    

Meireles (2011), já chamava atenção da sociedade para os impactos negativos das 

empresas que lidam com a produção de energia eólica, afetando o espaço natural, 

principalmente nas dunas, como também na fauna e flora, sem falar na rotina das comunidades 

que recebem esse tipo de empreendimento. Embora saibamos que a energia eólica é uma fonte 

de energia renovável, esta tem seus impactos no cotidiano das comunidades tradicionais. Outro 

fator importantíssimo é o da questão imobiliária, que tem aumentado nessas comunidades após 

a chegada dos parques eólicos, gerando em muitos casos conflitos devidos ao recebimento dos 

royalties para implantarem seus parques em terrenos dos proprietários locais.     

Buscou-se ainda saber se os moradores acreditavam que a instalação do parque eólico 

iria contribuir para melhorar a vida na comunidade. Dos entrevistados, 70% mencionaram que 

sim. Apenas 30% não acreditavam que a atividade econômica traria benefícios para vida dos 

moradores. Os moradores acreditavam que o parque eólico iria gerar empregos permanentes 

que, por sua vez, proporcionariam uma vida com estabilidade financeira. Essa esperança 

baseava-se, em grande parte, nas promessas da empresa, que afirmavam que se iria contribuir 

para a melhoria de vida da comunidade. Segundo os habitantes, a mesma informação foi 

propagada pelas pessoas que participaram das audiências públicas com a empresa 

IBERDROLA.  

Em relação à utilização dos serviços públicos oferecidos pela comunidade, como 

escola e posto de saúde, 76% dos entrevistados dizem utilizarem e outros 24% mencionaram 

que não utilizam esses serviços na comunidade, conforme apresenta a Figura 23.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

Figura 23 – Utilização dos serviços públicos, São Cristóvão, 2018 
 

                                                                                                                                                     

 
 Fonte: Pesquisa de campo, 2018 

 

Nesta pesquisa, buscou-se identificar também o tempo de moradia dos participantes na 

comunidade de São Cristóvão, a fim de evidenciar se eles assistiram ao processo de instalação 

do parque eólico. Dos entrevistados, 64% afirmaram morar na comunidade desde períodos 

situados entre 11 e 15 anos, 22% de 6 a 10 e 14% de 15 a 20 anos. Percebeu-se que a maioria 

assistiu ao processo e às mudanças ocasionadas com a vinda do parque eólico (FIGURA 24).    

 

Figura 24 – Tempo de moradia dos entrevistados, São Cristóvão, 2018 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 

 

Quando questionados sobre a existência de conflitos entre os moradores e o parque 

eólico na comunidade, 40% dos entrevistados afirmam que não há conflitos, enquanto 21% não 

sabem informar e outros 39% afirmam que existem conflitos (FIGURA 25). 
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Figura 25 – Conflitos entre moradores e o parque eólico, São Cristóvão, 2018 

 

 
 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2018. 

 

Os principais motivos desses conflitos são, de acordo com os entrevistados, as 

oportunidades de trabalho na comunidade, advindas com a empresa IBERDROLA e a 

NEOENERGIA, na opinião de 65%. Para 15%, os conflitos ocorrem por causa de terras. Para 

20% dos entrevistados, há conflitos por recursos naturais para obter o lucro da propriedade com 

a ocupação dos parques em suas terras, conforme é apresentado na Figura 26. 

  

Figura 26– Principais conflitos entre a empresa eólica e os moradores, São Cristóvão, 2018 

 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 

    

           Tomou-se como parâmetro a pesquisa de Mendes (2016), intitulada “Parques eólicos e 

comunidades tradicionais no nordeste brasileiro: estudo de caso da comunidade de Xavier, 

litoral Oeste do Ceará”, a qual estabelece uma abordagem ecológica/participativa de 

comunidades nordestinas como Lagoa do Xavier, que viveu a mesma situação de conflito entre 

moradores e empresa eólica, após as instalações do parque eólico em área de Dunas. No entanto, 
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com relação aos serviços públicos, a localidade vivencia os mesmos desafios da comunidade 

de São Cristóvão, além da ausência de medidas compensatórias para a comunidade, tanto no 

aspecto ambiental como social, como por exemplo, a via de acesso à comunidade, que não 

ocorreu por parte da empresa e da gestão municipal.  

De acordo com o relato dos moradores, os conflitos existentes na Comunidade somente 

surgiram após a vinda do parque eólico para a comunidade, estabelecendo conflito pela posse 

das terras entre moradores e a própria FACENE e a exploração dos recursos naturais, sem trazer 

nenhum benefício para os moradores da comunidade de São Cristóvão. Não existe um programa 

de geração de renda entre a empresa IBERDROLA e a NEOENERGIA no município de Areia 

Branca/RN que seja voltado para geração de emprego e renda para a comunidade, de acordo 

com o presidente da associação dos moradores da comunidade, pois as mesmas são excluídas 

desses processos de programas que poderiam melhorar a qualidade de vida dos moradores.  

A empresa já está há sete anos instalada na comunidade e vem explorando essa fonte de 

energia renovável sem deixar nenhuma marca de serviços que beneficiem os moradores. As 

obras de compensação prometidas aos moradores em audiência não saíram. A comunidade 

deveria ter deixado esse acontecimento registrado em ata, porém, as associações e os conselhos 

não produziram registros. Nesse caso, há um conflito unicamente entre a palavra dos moradores 

e a fala da empresa. 

           As políticas públicas têm andado distante da comunidade, que poderia ter feito uma 

parceria entre o setor privado e o poder público, como afirma J. A. N (2018), para trazer obras 

de compensação, o que é um direito da comunidade de São Cristóvão. As associações confiaram 

nas palavras do representante da empresa e da gestora do município em 2011, que não 

cumpriram o acordo e a comunidade de São Cristóvão acabou ficando no prejuízo, segundo o 

presidente da associação dos moradores. 

            De acordo com dados coletados na pesquisa de campo na Comunidade de São Cristóvão, 

56% da população acima de 20 anos não tem nem o fundamental completo. Outro dado 

interessante tem relação com a renda dessas famílias: 76% sobrevivem com uma renda de um 

salário mínimo, 13% com meio salário mínimo e 70% não está inserida em nenhum programa 

social. Com relação aos conflitos, 39% disseram que estes ocorreram. Os dados nos levam a 

questionar se realmente houve inclusão social na comunidade, a qual tem um potencial 

econômico voltado para a produção de recursos naturais renováveis, porém, toda essa riqueza 

tem gerado ainda mais exclusão e desigualdade social. De acordo com os entrevistados, os 

empregos gerados pelo parque foram temporários e a vinda do parque para a comunidade 
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acabou por gerar conflitos entre os moradores e a empresa, pois os habitantes se sentiram 

lesados diante das propostas feitas e não cumpridas. 

            Segundo os relatos dos entrevistados que participaram da audiência pública, a 

comunidade foi somente ouvida, mas não tinha o poder de decisão sobre as ações. Deve haver 

uma articulação entre os conselhos de associações dos moradores, colônia dos pescadores, 

agricultores e marisqueiras, uma vez que não se tem o poder de decisão sozinho, devendo esta 

ser tomada em conjunto com a sociedade civil, para que se possa desenvolver benfeitorias para 

a comunidade, entre a empresa e o município. Com relação à instalação do parque eólico na 

área de dunas, segundo o relato da secretária da colônia dos pescadores A. P. S (2018), nem 

perguntaram se a comunidade aprovava ou não o parque na área das dunas de São Cristóvão, 

além de ter ocorrido somente uma audiência pública com os moradores e conselhos.  

 A comunidade de São Cristóvão é marcada por essa relação de poder, sendo que a 

mesma não tem tido voz nas discussões, pois até hoje a comunidade espera uma compensação 

ambiental por parte da empresa e da prefeitura municipal. Com isso, afirma-se que, “o território 

é definido como sendo um espaço de discussões, mas também revela as relações marcadas pelo 

poder” (MOURA, 2016, p.16). A comunidade na verdade foi a única prejudicada com a 

instalação do parque eólico. A empresa IBERDROLA e a NEOENERGIA são os únicos que 

estão sendo beneficiados pela exploração da energia eólica. Isso é visto de forma clara nesta 

comunidade, pois se evidencia que todos foram unidos com o único objetivo de buscar o 

desenvolvimento territorial econômico para a comunidade de São Cristóvão, sendo que só se 

atende aos interesses de um pequeno grupo que detém o poder econômico, ocorrendo assim 

uma concentração de renda nas mãos de um pequeno grupo sem nenhuma distribuição justa dos 

recursos naturais entre a empresa e a comunidade de São Cristóvão. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os países desenvolvidos e emergentes têm buscado as fontes de energia renováveis 

como uma das alternativas para substituírem as fontes de energias fósseis. Além da crise 

energética vivida pelo Brasil no ano 2001, no governo de Fernando Henrique Cardoso, não 

restou outra alternativa para o país, além de investir nas fontes de energias renováveis. Tal 

investimento é de suma importância para o desenvolvimento do setor energético e industrial no 

país, uma vez que proporciona o alicerce ideal para que o setor se desenvolva de maneira eficaz, 

fortalecendo, assim, o sistema energético brasileiro, potencializando o setor para o mercado 

energético. 

O Rio Grande do Norte tem se destacado nesse setor por ser um ponto geográfico 

favorável, além das condições naturais de vento para produção de energia eólica. Por isso, tem 

adotado esse modelo de expansão energética no litoral devido grande incidência de vento. O 

Rio Grande do Norte tem adotado essa política energética vem se destacando como o maior 

produtor de energia eólica do Nordeste, como também o maior produtor brasileiro. Hoje o 

estado passa a ter exatos 4.019 GW, a partir de 151 parques eólicos segundo o Diretor do 

CERNE (SANTOS,2019). 

A crise ambiental e o esgotamento dos combustíveis fósseis têm acarretado uma crise 

energética que tem levado os países a buscarem outras fontes de energias, que são às renováveis, 

como por exemplo, a energias eólica, solar e a biomassa. Nesse sentido, os Governos Federais 

e estaduais têm criado legislações para dar embasamento legal para explorarem esse tipo de 

atividade econômica no país. Sabemos, no entanto, que os empreendimentos de energia 

renovável têm gerado impacto ambiental e social nas comunidades que se deparam com esse 

tipo de atividade energética. 

A comunidade de São Cristóvão, localizada no município de Areia Branca na região 

oeste potiguar do Rio Grande do Norte, na microrregião de Mossoró-RN, tem vivenciando essa 

nova realidade desde o ano de 2011 com as implantações desses parques eólicos no litoral do 

município, que vão desde as comunidades de São José, Redonda, São Cristóvão, até Ponta do 

Mel. 

A comunidade de São Cristóvão tem vivenciado conflitos territoriais devidos à 

implantação do parque eólico ter sido feita em áreas de dunas móveis e por ser uma comunidade 

Tradicional formada por pescadores artesanais, marisqueiras, agricultores e pequenos 

comerciantes. A empresa trouxe o discurso de que a implantação dos parques eólicos 

possibilitaria o desenvolvimento econômico para as comunidades, como também a geração de 
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emprego e renda para os moradores. Foram prometidas compensações ambientais e sociais para 

os moradores. No entanto, nada disso aconteceu, somente alguns empregos temporários foram 

gerados durante o período de instalação dos parques eólicos. Desses trabalhadores, 

pouquíssimos eram da comunidade, pois a maioria veio de outros estados e municípios.  

Segundo relato do presidente da colônia dos pescadores, não houve nenhum 

investimento por parte da empresa além dos empregos temporários e algumas ações na área 

social voltada para reforma da casa do ancião na sede do município enquanto que os anciões da 

comunidade não foram contemplados com esse benefício social. 

Portanto, a pesquisa comprovou que as únicas fontes de renda dessa comunidade são as 

o extrativismo e a pesca, que têm sustentado os moradores. Outra fonte é o bolsa família, que 

complementa a renda das famílias, além de alguns aposentos de pessoas idosas que dinamizam 

a economia local. No entanto, os conflitos que esses moradores enfrentam vão desde falta de 

água, falta de infraestrutura nas estradas, conflito de terras entre a Faculdade de Enfermagem 

Nova Esperança (FACENE), que se diz dona da posse desses terrenos. Os moradores locais, 

dizem que são donos dos terrenos há mais de 20 anos. Os parques eólicos implantados nas 

comunidades Tradicionais só têm gerado impactos ambientais, sociais e conflitos na vida dos 

moradores. O discurso do desenvolvimento sustentável está cada vez mais distante da realidade 

para as comunidades. 

Sendo assim, umas das alternativas para superarem esses conflitos seriam: a demarcação 

dessas terras pelo Governo onde dava realmente a posse desses terrenos aos moradores, outro 

critério para receber essas terras terem nascidos na comunidade ou morarem a mais de 20 anos 

na localidade e sobreviver da exploração de vegetais. Outra medida seria a compensação 

ambiental e social por parte das empresas para as comunidades. Onde possam recuperarem às 

áreas degradas tanto da fauna, flora e silvestre. Além de políticas de geração de renda para as 

famílias que foram prejudicadas com a implantação do parque eólico, principalmente quem 

sobrevivia do extrativismo como da caça, pesca e pecuária. Portanto, a sustentabilidade que 

vem sendo discutida dentro da dimensão da territorialidade ficou no esquecimento, 

prevalecendo a ganância do capital, produzindo a desigualdade na distribuição dos recursos 

Naturais. Por isso, a uma necessidade urgente de se definirem essas compensações ambientais 

e sociais nessas comunidades tradicionais que tem sido vítima do capitalismo selvagem. 

Contudo, essa pesquisa não finaliza por aqui quem interessar-se por essa temática deve dá 

continuidade.  
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APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE A – MODELO DE QUESTIONÁRIO APLICADO AOS 

COMERCIANTES DA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO 

  

 

 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

Secretaria de Estado da Educação, da Cultura e dos Desportos – SECD 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PROPEG. 

Faculdade de Ciências Econômicas – FACEM 

Programa de Pós-Graduação em Geografia – PPGEO 

Mestrado Acadêmico em Geografia 

Rua Prof. Antônio Campos, s/n – Bairro Costa e Silva 

Fones: Telefone: (84) 3315.2094 CEP: 59.633-010 – Mossoró-RN. 

Home Page: http:/www.uern.br 

E-mail: ppgeouern@gmail.com; geografia@mestrado.uern.br 

 

QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA COM OS COMERCIANTES DA 

COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO 

 

1-Qual sua idade? 

a)19 a 26 b)30 a 39 c)40 a 50 d)51 a 60 e) 61 a 70 

 

2-Qual sua escolaridade? 

a) Ensino fundamental completo b) Ensino fundamental incompleto    

c) Ensino Médio    d) Ensino Superior 

 

3-Sexo: a) masculino       b) feminino 

 

4-Atividades Desenvolvidas na comunidade: 

   a) Supermercado     b) loja de construção c) frigorifico    d) loja   e) farmácia   e) restaurante 

 

5-A instalação do parque eólico na comunidade São Cristóvão contribuiu para o 

desenvolvimento econômico da comunidade?     

     

6-Você percebe alguns benefícios trazidos com a instalação do parque eólico na comunidade 

de São Cristóvão? Como geração de emprego renda e o dinamismo da economia local? 

mailto:ppgeouern@gmail.com
mailto:ppgeouern@gmail.com
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7-Em sua opinião quais os pontos positivos e negativos com a instalação do parque eólico ao 

meio ambiente nas áreas das Dunas de São Cristóvão?  

                                   

8-O Parque tem contribuído para preservação ambiental na comunidade de São Cristóvão Com 

relação ao meio ambiente e a preservação da natureza?    

                                                      

9-Você percebe alguns investimentos da empresa que tem trazido benefício para comunidade 

como infla estrutura de estrada e oportunidade de emprego para os moradores? 

 

10-Com a instalação do parque houve um crescimento populacional na comunidade em busca 

de oportunidade de trabalho?       

                           

11-Como você avalia a vinda do parque eólico para comunidade de São Cristóvão com relação 

ao dinamismo da economia local e do município de Areia Branca/RN? 

 

12-O poder público tem investido na comunidade com a chegada do parque na comunidade de 

São Cristóvão como: saúde, educação e segurança? 

 

13-A empresa tem dado oportunidade de trabalho para as pessoas que moram na comunidade 

de São Cristóvão ou a outras pessoas de outros municípios? 

 

14-Com a vinda do Parque eólico em São Cristóvão mudou a rotina dos moradores da 

comunidade? 
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APÊNDICE B – MODELO DE ENTREVISTA APLICADA AOS MEMBROS DE 

INSTITUIÇÃO COMO ONGs, SINDICATO DOS PESCADORES, AGENTES 

PÚBLICOS E SETOR PRIVADOS 

 

 

 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

Secretaria de Estado da Educação, da Cultura e dos Desportos – SECD 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE –UERN 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PROPEG. 

Faculdade de Ciências Econômicas – FACEM 

Programa de Pós-Graduação em Geografia – PPGEO 

Mestrado Acadêmico em Geografia 

Rua Prof. Antônio Campos, s/n – Bairro Costa e Silva 

Fones: Telefone: (84) 3315.2094 CEP: 59.633-010 – Mossoró-RN. 

Home Page: http:/www.uern.br 

E-mail: ppgeouern@gmail.com; geografia@mestrado.uern.br 

 

ENTREVISTA APLICADA AOS MEMBROS DE INSTITUIÇÃO COMO ONGs, 

SINDICATO DOS PESCADORES, AGENTES PÚBLICOS E SETOR PRIVADOS 

 

1-Você participou das discussões da instalação do parque eólico em São Cristóvão? Quais as 

propostas apresentadas pela empresa ao município e a comunidade com relação a exploração 

da energia eólica na comunidade que viessem beneficiar a cidade e a comunidade? 

 

2-Qual era o plano da empresa apresentado a comunidade com relação a exploração da energia 

eólica no município com suas instalações nas áreas das Dunas? 

 

3-Você observou algumas propostas apresentadas pela empresa ao município e a comunidade 

que beneficiária a comunidade que foram cumpridas? 

 

4) Como você avalia o parque eólico hoje na comunidade? Quais as contribuições trazidas para 

os moradores? 

 

5). Você tem percebido ao longo desse tempo alguns pontos negativos da empresa trazida ao 

município? Quais? 

 

6)  . Destaque alguns pontos positivos da empresa no município na comunidade. 

 

mailto:ppgeouern@gmail.com
mailto:ppgeouern@gmail.com


108 
 

7)  . Uma empresa vinda instalar em um município apresenta algumas condições ao gestor do 

município. Porém, o município entra com contraproposta. Você pode destacar algumas que 

tomou conhecimento. 

 

8)  . Quais os programas de políticas públicas voltados para o desenvolvimento da comunidade 

e dos moradores em parceria com os governos federal, estadual e municipal e a empresa eólica 

que explora esse recurso energético na comunidade de São Cristóvão? 

 

9) O município de Areia Branca faz parte do território da cidadania Açu Mossoró-RN, que é 

um programa do governo federal em parceria com o governo estadual e municipal e ONG para 

o desenvolvimento territorial das comunidades. Onde busca potencializar o município para o 

desenvolvimento, econômico, social e ambiental com políticas de desenvolvimento sustentável. 

Quais os programas existentes hoje na comunidade de São Cristóvão com relação a esse 

programa? 

 

10). Durante as discussões do comitê sobre a instalação do parque eólico em São Cristóvão 

foram debatidos que essa comunidade é uma área de preservação ambiental? Comente. 

 

11). Vocês têm isso registrados em atas os pontos que nortearam as discussões sobre as 

instalações do parque eólico em São Cristóvão? 

 

12)  . Quais os grupos que eram a favor e contra da instalação do parque eólico na Comunidade 

de São Cristóvão 

 

13)  . Destaque algumas ações desenvolvidas na comunidade por intermédio da empresa na 

comunidade       

 

 14). Quais eram os grupos que eram contrários a instalação do parque eólico em São Cristóvão? 
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APÊNDICE C – MODELO DE QUESTIONÁRIO APLICADO AOS MORADORES 

DA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO 

 

 

 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

Secretaria de Estado da Educação, da Cultura e dos Desportos – SECD 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 

Pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação – PROPEG 

Faculdade de Ciências Econômicas – FACEM 

Programa de Pós-Graduação em Geografia – PPGEO 

Mestrado Acadêmico em Geografia 

Rua Prof. Antônio Campos, s/n – Bairro Costa e Silva 

Fones: Telefone: (84) 3315.2094 CEP: 59.633-010 – Mossoró-RN. 

Home Page: http:/www.uern.br 

E-mail: ppgeouern@gmail.com; geografia@mestrado.uern.br 

 

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS MORADORES DA COMUNIDADE DE SÃO 

CRISTÓVÃO 

 

1). Qual é o seu grau de escolaridade? 

a) Ensino fundamental incompleto b) Ensino fundamental completo c) Ensino Médio 

 

2). Qual é o seu sexo? 

a) Masculino  b) feminino 

 

3). Qual sua idade? 

a) 20 a 30 anos b) 40 a 50 anos 

 

4). Os empregos gerados pelo parque eólico são: 

a) permanente  b) temporário 

 

5) A maioria dos trabalhadores do parque eólico são: 

a) município  b) de outros estados 

 

6) O Parque eólico mudou a rotina da comunidade: 

a) sim   b) não 

 

7). Qual era a renda da família antes do parque eólico chegar na comunidade? 

mailto:ppgeouern@gmail.com
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a). Um salário mínimo  b) Dois salários mínimos c) Três salários mínimos ou 

mais 

 

 8) Qual a Renda familiar hoje? 

a). Um salário mínimo  b) Dois salários mínimos c) Três salários mínimos 

 

9) A renda da família melhorou após a chegada do parque eólico na comunidade? 

a) sim   b) não 

 

10). Existem alguns programas desenvolvidos na comunidade em parceria com os moradores 

e o poder público? 

a) sim   b) não 

 

11) vocês participam de algum programa de incentivo a melhoria da renda familiar na 

comunidade? 

a) sim   b) não 

 

12)  Qual sua Profissão? 

a) pescador artesanal   b) comércio     c) funcionário público   d) marisqueira e) agricultor 

 

 13) Como você avalia instalação do parque eólico hoje na comunidade com relação ao          

crescimento econômico? 

 a) bom           b) razoável    c) ótimo     d) péssimo 

 

 14). Fazendo uma comparação antes da instalação do parque eólico na comunidade como 

você avalia hoje? 

a) ocorreu crescimento    b) regrediu    c) ocorreu um crescimento tímido 

 

15) A maioria dos trabalhadores do parque eólico São de Cristóvão? 

a) Areia Branca b) estado do RN c) outros estados do Brasil 

 

16). Com a instalação do parque eólico aumentou a especulação imobiliária da comunidade? 

a) sim   b) não 
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17). Existem algum conflito vivido entre moradores e o parque eólico? 

a) conflito de terras com a faculdade FACENE   b) conflito de terras com eólica  

c) conflito por causa dos empregos temporários d) conflito por causa dos recursos naturais 

 

18) A empresa poderia contribuir para melhoria da qualidade de vida dos moradores? 

a) sim   b) não 

 

19). Vocês têm conhecimento que a área das Dunas faz parte do patrimônio natural? 

a) sim   b) não 

 

20) O parque eólico tem incomodado os moradores como barulho dos motores? 

a) sim   b) não 

 

21). É permitido os moradores circular em torno do parque eólico? 

a) sim                         b) não 

 

22). Você sabe informar se houve participação dos moradores no processo de instalação do 

parque eólico na comunidade? 

a) sim   b) não 

 

23) A população foi a favor da instalação do parque eólico na comunidade? 

a) sim   b) não 

 

24) vocês acreditavam que a vinda do parque eólico iria melhorar a vida dos moradores? 

a) sim   b) não 

 

25). Vocês utilizam sempre os serviços públicos aqui na comunidade como o posto de saúde, 

escolas para os filhos e os programas sociais que são oferecidos na comunidade? 

a) sim   b) não 

 

26). Faz quanto tempo você mora na comunidade de São Cristóvão? 

a) 5 a 10 anos     b) 11a 15 anos    c) 16 a 20 ano 
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APÊNDICE D – MODELO DE ENTREVISTA REALIZADO COM O GESTOR DA 

EMPRESA IBERDROLA NA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO 

 

  ENTREVISTA REALIZADO COM O GESTOR DA EMPRESA IBERDROLA NA 

COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO/AREIA BRANCA/RN EM MAIO DE 2018 

 

1) Qual o Grau de sua formação? 

2) Qual sua idade? 

3) Qual a função que você exerce na empresa IBERDROLA? 

4) Quanto tempo faz que você trabalha na empresa Iberdrola, principalmente na 

comunidade de São Cristóvão?  

5) A empresa tem quantos operários trabalhando hoje na empresa Iberdrola em São 

Cristóvão? 

6) Você participou do processo de instalação da empresa Iberdrola em São Cristóvão? 

7) Quais as ações desenvolvidas pela empresa como geração de emprego renda por parte 

da empresa e a prefeitura de Areia Branca/RN para melhoria da vida dos moradores de 

São Cristóvão? 

8) Destaque as propostas de compensação oferecido pela empresa Iberdrola aos moradores 

durante o processo de implantação do parque eólico em São Cristóvão tanto ambiental 

como também social? 

9) A empresa IBERDROLA tem cumprido com o plano de compensação conforme a 

Resolução/ CONOMA n° 462, de 2014 que regula esse tipo de atividade no Brasil e o 

impacto ambientais nas áreas onde são exploradas essas fontes de energia como a 

eólica? 

10) A empresa tem repassado os impostos ao município de Areia Branca/RN, como ISS 

entre outros impostos para poderem explorarem esse tipo de atividade na comunidade 

de São Cristóvão? 

11) Como você avalia a comunidade de São hoje com a chegada do parque eólico na 

comunidade de São Cristóvão? 

12) O presidente de Associações dos moradores, presidente de sindicato Rural e colônia dos 

pescadores afirmam que a empresa Iberdrola não cumpriu com as propostas feita 

durante a audiência pública para os moradores e a comunidade de São Cristóvão. Você 

tem algum conhecimento sobre isso? 
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APÊNDICE E – MODELO DO TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Declaro, por meio deste termo, que concordei em ser entrevistado (a) e/ou participar da pesquisa 

de campo referente ao projeto de pesquisa intitulado: Novos Vento: A (RE) Produção 

Territorial a partir da Introdução do Parque eólico na Comunidade de São Cristóvão, 

Areia Branca (RN), coordenado pela Prof.ª Dra. Márcia Regina Farias da Silva. Declaro ainda 

que, estou ciente que tal Relatório irá dar origem a uma Dissertação de Mestrado Acadêmico 

em Geografia desenvolvido pelo discente: Osvaldo da Cunha, afirmo que aceitei participar por 

minha própria vontade, sem receber qualquer incentivo financeiro ou ter qualquer ônus e com 

a finalidade exclusiva de colaborar para o sucesso da pesquisa. Fui informado (a) dos objetivos 

estritamente acadêmicos do estudo, que, em linhas gerais identificar a dinâmica de instalação 

das políticas públicas territoriais e as contribuições para vida dos moradores da comunidade da 

praia de São Cristóvão-Areia Branca (RN), após a instalação do parque eólico.  

Minha colaboração se fará de forma anônima, por meio de descrever o tipo de abordagem 

neste caso um questionário semiestruturadas, com perguntas abertas e fechadas. O acesso e 

a análise dos dados coletados se farão apenas pelo (a) pesquisador (a) e/ou seu (s) orientador 

(es) / coordenador (es). Fui ainda informado (a) de que posso me retirar desse (a) estudo / 

pesquisa / programa a qualquer momento, sem prejuízo para meu acompanhamento ou sofrer 

quaisquer sanções ou constrangimentos. 

Atesto recebimento de uma cópia assinada deste Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, conforme recomendações da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

(CONEP). Em caso de dúvida a respeito da pesquisa, poderá perguntar de forma direta ao 

então pesquisador Osvaldo da Cunha, no endereço: Rua Neide Maria da Silva/Bairro 

Aeroporto I- Mossoró-RN ou pelo telefone (84) 98891-5850 

 

São Cristóvão,16 de janeiro de 2018 

_______________________________________ 

Assinatura do pesquisador 

________________________________________ 

Assinatura do (a) participante 
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APÊNDICE F – MODELO DO OFÍCIO Nº 012/2018 – MAG/PPGEO/FACEM  

 

                   

 

 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

Secretaria de Estado da Educação, da Cultura e dos Desportos – SECD 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 

Pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação – PROPEG 

Faculdade de Ciências Econômicas – FACEM 

Programa de Pós-Graduação em Geografia – PPGEO 

Mestrado Acadêmico em Geografia 

Rua Prof. Antônio Campos, s/n – Bairro Costa e Silva 

Fones: Telefone: (84) 3315.2094 CEP: 59.633-010 – Mossoró-RN. 

Home Page: http:/www.uern.br 

E-mail: ppgeouern@gmail.com; geografia@mestrado.uern.br 

Ofício N. º 012/2018 – MAG/PPGEO/FACEM                   Mossoró, 14 de março de 2018. 

Ao Sr. Ruidenberg Ferreira Souto Filho 

Presidente da Câmara Municipal do Município de Areia Branca 

Assunto: Cópia da ATA da Audiência Pública sobre a instalação do Parque Eólico de São 

Cristóvão 

Prezado Senhor, 

 Com os nossos cumprimentos, vimos por meio deste solicitar uma cópia da ATA da 

Audiência Pública sobre a instalação do Parque Eólico na comunidade São Cristóvão. A 

presente solicitação tem a finalidade de aquisição de informações e dados que subsidiarão a 

dissertação de Mestrado Intitulada: “NOVOS VENTOS A (RE) PRODUÇÃO TERRITORIAL 

A PARTIR DA INTRODUÇÃO DO PARQUE EÓLICO NA COMUNIDADE DE SÃO 

CRISTÓVÃO, AREIA BRANCA (RN). Salienta-se que a pesquisa possui fins acadêmicos e 

será realizada pelo discente do curso de mestrado em Geografia, Osvaldo da Cunha, matrícula 

0112017-05, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 

 Desde já, agradecemos à atenção e disponibilidade, 

                                                            Atenciosamente, 

 

_____________________________________ 

Prof.ª. Dr. ª Márcia Regina Farias da Silva 

Coordenadora do Mestrado em Geografia 

Portaria nº0098/2017-GR/UERN 
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APÊNDICE G – MODELO DO OFÍCIO Nº 013/2018 – MAG/PPGEO/FACEM   

 

                  

 

 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

Secretaria de Estado da Educação, da Cultura e dos Desportos – SECD 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 

Pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação – PROPEG 

Faculdade de Ciências Econômicas – FACEM 

Programa de Pós-Graduação em Geografia – PPGEO 

Mestrado Acadêmico em Geografia 

Rua Prof. Antônio Campos, s/n – Bairro Costa e Silva 

Fones: Telefone: (84) 3315.2094 CEP: 59.633-010 – Mossoró-RN. 

Home Page: http:/www.uern.br 

E-mail: ppgeouern@gmail.com; geografia@mestrado.uern.br 

Ofício N. º 013/2018 – MAG/PPGEO/FACEM                  Mossoró, 14 de março de 2018 

 

A Sra. Gabriela Cynara Minora da Silva  

Gerência de Meio Ambiente do município de Areia Branca 

Assunto: Cópia do contrato firmado entre a empresa IBERDROLA e o município de Areia 

Branca, do Relatório de Impacto Ambiental e do contrato de Licenciamento Ambiental 

autorizado pelo IDEMA 

             Prezada Gerente, 

 Com os nossos cumprimentos, vimos por meio deste solicitar uma Cópia do contrato 

firmado entre a empresa Voltaire e o município de Areia Branca, do Relatório de Impacto 

Ambiental na comunidade São Cristóvão e do contrato de Licenciamento Ambiental autorizado 

pelo IDEMA para instalação do parque Eólico. A presente solicitação tem a finalidade de 

aquisição de informações e dados que subsidiarão a dissertação de Mestrado Intitulada: 

“NOVOS VENTOS A (RE) REPRODUÇÃO TERRITORIAL A PARTIR DA 

INTRODUÇÃO DO PARQUE EÓLICO NA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO, 

AREIA BRANCA (RN) ”. Salienta-se que a pesquisa possui fins acadêmicos e será realizada 

pelo discente do curso de mestrado em Geografia, Osvaldo da Cunha, matrícula 0112017-05, 

da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 

 Desde já, agradecemos à atenção e disponibilidade, 

Atenciosamente, 

 
_______________________________________ 

Prof.ª. Dr. ª Márcia Regina Farias da Silva 

Coordenadora do Mestrado em Geografia 

Portaria nº0098/2017-GR/UERN 
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APÊNDICE H – MODELO DO OFÍCIO Nº 018/2018 – MAG/PPGEO/FACEM 

 

 

 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

Secretaria de Estado da Educação, da Cultura e dos Desportos – SECD 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 

Pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação – PROPEG 

Faculdade de Ciências Econômicas – FACEM 

Programa de Pós-Graduação em Geografia – PPGEO 

Mestrado Acadêmico em Geografia 

Rua Prof. Antônio Campos, s/n – Bairro Costa e Silva 

Fones: Telefone: (84) 3315.2094 CEP: 59.633-010 – Mossoró-RN. 

Home Page: http:/www.uern.br 

E-mail: ppgeouern@gmail.com; geografia@mestrado.uern.br 

Ofício N. º 018/2018 – MAG/PPGEO/FACEM                   Mossoró, 10 de abril de 2018. 

 

Ao Sra. Giselda Chaves Barreto 

Tabeliã Ofício único de Notas e Registros do município de Areia Branca,RN 

Assunto: Registro do contrato firmado entre empresa IBERDROLA e a prefeitura para 

exploração da energia eólica no município de Areia Branca/RN. 

       Prezada Senhora, 

 Com os nossos cumprimentos, vimos por meio deste solicitar uma cópia do Registro do 

contrato firmado entre empresa IBERDROLA e a prefeitura para exploração da energia eólica 

no município de Areia Branca/RN. A presente solicitação tem a finalidade de aquisição de 

informações e dados que subsidiarão a dissertação de Mestrado Intitulada: “NOVOS VENTOS 

A (RE) PRODUÇÃO TERRORIAL A PARTIR DA INTRODUÇÃO DO PARQUE EÓLICO 

NA COMUNIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO, AREIA BRANCA (RN) ”. Salienta-se que a 

pesquisa possui fins acadêmicos e será realizada pelo discente do curso de mestrado em 

Geografia, Osvaldo da Cunha, matrícula 0112017-05, da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte. 

 Desde já, agradecemos à atenção e disponibilidade, 

 

Atenciosamente, 

 
_______________________________________ 

Prof.ª. Dr. ª Márcia Regina Farias da Silva 

Coordenadora do Mestrado em Geografia 

Portaria nº0098/2017-GR/UERN 
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APÊNDICE I – LISTA DOS PARTICIPANTES DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA 

A INSTALAÇÃO DO PARQUE EÓLICO EM SÃO CRISTOVÃO 

         

 Entidades participantes das audiências públicas e entrevistadas sobre a instalação do 

parque eólico em São Cristóvão, munícipio de Areia Branca (RN). 

 

1- Câmara Municipal de Areia Branca /RN, presidente da Câmara em 2011 

2- Cartório de Notas Ofício de Areia Branca/RN 

3- Empresa eólica Iberdrola – Gerente 

4- Escola Municipal São Cristóvão de Educação Infantil Fundamental I 

5- Ex-aluno da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte 

6- Farmácia Santa Lúcia – Ponta do Mel – Proprietária 

7- Gerência de Gestão Ambiental Meio Ambiente-Secretária em 2011 

8- Gerência de Gestão Ambiental Meio Ambiente-Secretária em 2017-2018 

9- Igreja de Santa Expedito – Representante da Igreja Católica 

10- Mercadinho São Sebastião em Ponta do Mel  

11- Mercadinho São Sebastião em Redonda 

12- Presidente da Colônia dos pescadores de São Cristóvão 

13- Presidente de associação dos moradores 

14- Presidente do Sindicato Rural de Areia Branca/RN 

15- Proprietária do Restaurante em ponta do Mel 

16- Proprietária do Restaurante em Redonda 

17- Secretária da Colônia dos Pescadores de São Cristóvão 
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ANEXOS 

ANEXO A – OFÍCIO Nº 036/2018 – CMAB 
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ANEXO B – LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR N. 1.195/2011 
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ANEXO C – REGISTROS DOS CONTRATOS DO CARTÓRIO OFÍCIO DE NOTAS 

DAS EMPRESAS EÓLICAS NO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA-RN 
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