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1 INTRODUÇÃO GERAL 

 

A universalização do acesso à eletricidade é ponto primordial à promoção dos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) no século XXI (ONU, 2015). Alcançá-

la se tornou um desafio do setor elétrico e um compromisso dos países com o 

desenvolvimento sustentável. Todavia, o exercício da sustentabilidade é um tema geral 

do desenvolvimento (SCHNEIDER, 2010; SARTORI; LATRONICO; CAMPOS, 2014). 

A sustentabilidade requer dos países a redução significativa do uso de fontes fósseis e a 

adesão às fontes renováveis de energia, o que exige um modelo de desenvolvimento de 

base tecnológica e econômica que impacte o mínimo possível o meio ambiente e garanta 

o bem-estar humano e a equidade social. 

Nesse contexto, a última década apresentou avanços quanto à garantia do acesso 

universal à energia elétrica. Segundo o Tracking SDG 7 - The Energy Progress Report 

2020 (BANCO MUNDIAL, 2020) entre 2010 e 2018, o número de pessoas sem acesso à 

eletricidade caiu de 1,2 bilhão para 789 milhões globalmente, representando uma redução 

de 25,92 %. 

Por outro lado, o total de pessoas no mundo sem acesso a tecnologias modernas 

de cocção manteve-se inalterado neste mesmo período, contabilizando o total próximo de 

3 bilhões. O relatório destaca que a taxa de ampliação do acesso a tecnologias limpas para 

cocção desacelerou a partir de 2012, uma vez que não acompanhou a taxa de crescimento 

populacional em algumas regiões do planeta.  

O progresso registrado é reconhecido, no entanto, a busca por energia moderna 

permanece sendo um desafio quando se trata de atender às necessidades das pessoas e 

países em situação de maior vulnerabilidade. O relatório Tracking SDG 7 - The Energy 

Progress Report 2020 evidencia a necessidade de promover esforços adicionais para 

assegurar o acesso universal à eletricidade e cocção limpa, como forma de alcançar o que 

determina o objetivo 7 do desenvolvimento sustentável (ODS) proposto pela Agenda 

2030: “assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia 

para todos” (UNITED NATIONS, 2015; BANCO MUNDIAL, 2020). 

Sem soluções sustentáveis e com o impacto da pandemia COVID-19, estima-se 

que 620 milhões de pessoas poderão continuar sem acesso à eletricidade em 2030 

(BANCO MUNDIAL, 2020). Para atenuar os problemas socioambientais, as fontes de 
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energias renováveis são indicadas como impulsionadoras das mudanças nos padrões de 

geração e uso de energia do século atual. Essas fontes foram citadas no relatório “Nosso 

Futuro Comum” das Nações Unidas, em 1987, que já alertava para necessidades de 

políticas de eficiência energética nos países em desenvolvimento (UNITED NATIONS, 

1987). 

Desde 1973, os preços do petróleo provam que o efeito multiplicador dos custos 

de energia não diminui o seu uso e, por consequência, estimula investimentos em novas 

fontes e tecnologias ambientalmente amigáveis para substituir ou complementar a 

demanda por combustível fóssil (HOBSBAWM, 2000). Nesse sentido, as fontes 

renováveis de energia têm possibilitado a quebra das fronteiras territoriais na busca de 

novas potencialidades regionais para sua implantação. Elas se tornam atrativas às 

atividades econômicas e fundamentais ao futuro do planeta quanto à garantia do 

abastecimento energético em bases sustentáveis (VECCHIA, 2010). 

Nas duas últimas décadas, diante da emergência mundial por uma economia de 

baixo carbono, as fontes renováveis têm ocupado proeminência e se constituído num dos 

requisitos essenciais para a sustentabilidade humana, frente às limitações e problemas 

decorrentes do acesso e uso de combustíveis fósseis. Na contramão da sustentabilidade, 

estão a possibilidade de exaustão, a desigual distribuição nos países e a degradação em 

múltiplas escalas, afetando a saúde humana e as condições ambientais (GOLDEMBERG, 

2015).  

A inclusão de fontes renováveis na matriz energética mundial vem sendo 

considerada importante para o desenvolvimento humano, principalmente para o ambiente 

rural (IPCC, 2011), mas sem muitas evidências das sustentabilidades socioespaciais 

proporcionadas às comunidades rurais. Goldemberg (2015) assinala que a geração de 

energia elétrica, a partir de fontes renováveis, tem um potencial significativo e pode trazer 

economias substanciais em comparação com um cenário baseado em energia fóssil e 

nuclear. 

Nesse sentido, sabe-se que a produção e o aproveitamento dos benefícios da 

energia renovável para todos os indivíduos, indistintamente, podem contribuir para a 

transformação, a emancipação e a prosperidade humanas, na perspectiva da Agenda 2030 

(UNITED NATIONS, 2015). Nessa perspectiva, destaca-se a discussão da difusão e 
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produção de energia a partir de fontes renováveis como garantia da promoção da 

sustentabilidade, conforme IPCC (2019).  

A oferta desse tipo de energia dá espaço à utilização de múltiplas fontes 

integradas, além de contribuir com a redução das emissões de gases de efeito estufa e 

mitigação da mudança climática. Contudo, existem lacunas na literatura de discussões 

sobre conexidade entre produção e geração de energia renovável e seus vínculos com 

ambientes e grupos humanos mais vulneráveis e pobres, na perspectiva do que apregoa a 

Agenda 2030. 

A Agenda 2030 contempla um plano de ação para as pessoas, para o ambiente 

vivencial em todos os rincões do planeta e para a prosperidade, por reconhecer que a 

erradicação da pobreza extrema em todas as suas formas e dimensões constitui um dos 

maiores desafios para a sustentabilidade humana (UNITED NATIONS, 2015). 

Sabe-se que a oferta de energia segura e confiável para os domicílios e o setor 

produtivo têm-se tornado, sem sombra de dúvidas, um fator basilar para a promoção do 

desenvolvimento humano e econômico do território, como expressão geográfica primária 

do poder social (SACK, 1986). O acesso à energia está diretamente interligado à 

possibilidade de aproximação com vários outros direitos públicos essenciais, como água, 

saúde, educação e segurança. 

Mesmo com todos os avanços e inovações resultantes do progresso tecnológico e 

globalizado, seus efeitos não alcançam todos os lugares e, consequentemente, tornam-se 

limitados para grandes parcelas da população, especialmente aquelas que vivem nos 

espaços rurais de países em desenvolvimento e subdesenvolvidos.  

Os avanços e inovações produzem transformações econômicas, mas sem 

resultados na homogeneização da estrutura produtiva agrícola, no meio rural do semiárido 

do Brasil. Ao contrário, a incorporação do progresso técnico é traduzida em grandes 

diferenciais de produtividade (MIRANDA; TIBÚRCIO, 2013). Tal desproporcionalidade 

se configura como um panorama de desigualdade, visto que uma seleta parte da população 

faz uso dos ditos avanços, enquanto um enorme contingente de cidadãos permanece com 

restrito ou nenhum acesso às transformações estruturais conquistadas. 

Em pleno século XXI, milhões de trabalhadores continuam vivendo em ambiente 

rural, onde a sobrevivência depende das atividades agropastoris realizadas com técnicas 

tradicionais de produção e uso de biomassa tradicional, como fonte de energia de baixa 
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eficiência, obtida através de manejo inadequado por falta de opção. Nesse ambiente, a 

agricultura é de baixa produtividade, com foco no atendimento às necessidades de 

subsistência e, portanto, fora da cadeia produtiva que abastece o mercado.  

Nesse mundo rural, as comunidades pobres vivem privadas de renda, de bens 

materiais e dos serviços de energia, embora muitos estudos a considerem como vetor de 

desenvolvimento. Em geral, esses estudos se apoiam nas condições técnicas da oferta e 

benefícios da eletrificação, faltando-lhes, em suas avaliações, a inclusão do poder de 

alcance dela para mudar essa cruel realidade.  

Goldemberg (2015) aponta a adoção das energias renováveis para buscar 

sustentabilidade e reduzir as inquietações nos chamados territórios opacos, ou seja, 

naqueles onde há pouca ou nenhuma densidade técnica, embora num mundo cujo meio 

geográfico cada vez mais é instigado pela técnica, ciência e informação (SANTOS, 1996). 

À medida que os territórios rurais são reconhecidos pelo vasto potencial de 

aproveitamento de recursos energéticos renováveis (sol, vento e biomassa), ganham 

importância para os usos corporativos pelos agentes hegemônicos, que não medem 

esforços para investimentos em projetos de geração de eletricidade. 

Em 2015, a Organização das Nações Unidas apresentou a nova Agenda 2030 para 

o Desenvolvimento Sustentável, definindo a meta 24 que é a de “dedicar recursos para o 

desenvolvimento das zonas rurais e à agricultura sustentável [...] nos países em 

desenvolvimento, particularmente nos países menos desenvolvidos” (ONU, 2015, p. 9). 

Uma vez em operação, os projetos energéticos ampliam a densidade técnica a 

certas porções do território rural, transformando-o em luminoso, com fluidez e atrativo 

aos capitais, atividades econômicas e tecnologias (SANTOS, 1996). A esse conjunto de 

inovações, um contrassenso emerge na medida em que os grupos populacionais rurais 

com severos problemas socioeconômicos e ambientais seguem sem acesso aos benefícios 

da eletricidade e, muitas vezes, são afetados diretamente pelos projetos. 

Essa dura constatação confirma que o aproveitamento dessas fontes renováveis 

não se coaduna com a promoção de um mundo livre da pobreza extrema, da fome e da 

doença, no qual a vida possa prosperar. 

A expansão do setor elétrico acompanha o aumento da demanda de energia em 

escala mundial. Isso impulsiona o desenvolvimento tecnológico e econômico, mas 

provoca grandes mudanças socioambientais com impactos no território, que é o suporte 
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físico das atividades de geração de energia (LECHÓN; DE LA RÚA; CABAL, 2018). 

Grandes projetos geram impactos significativos sobre as áreas geográficas e as 

populações locais e, em muitos casos, com consequências ambientais graves sobre os 

meios de sobrevivência (AGOSTINI; SILVA; NASIROV, 2017).  

Em se tratando de países em desenvolvimento, a expansão do setor tem 

intensificado os problemas socioeconômicos e ambientais de parte da população. A 

erradicação da pobreza passa por levar a todos os serviços fundamentais disponíveis pelo 

estágio de desenvolvimento alcançado pela sociedade (SILVA; ROSA, 2008). A pobreza, 

na ótica de alguns autores, não se resume apenas à falta de renda, mas envolve saúde 

precária, educação de má qualidade e vida com privação de sonhos e liberdades 

(BANERJEE; DUFLO, 2011; SEN, 2010).  

No entanto, reconhece-se a importância que as energias renováveis têm 

desempenhado na matriz energética diante das fontes fóssil e nuclear na atualidade. O 

aumento da oferta interna de energia elétrica tem se voltado, sobretudo, para o centro das 

atividades econômicas, sendo vital ao sistema produtor de bens e serviços. Pensá-la do 

ponto de vista econômico é fundamental, todavia, urge incluí-la no planejamento nacional 

como vital à promoção das capacidades e do bem-estar para toda sua população (SEN, 

2010).  

Desde o início dos anos de 1990, esforços nacionais na direção do aumento da 

participação das energias renováveis são feitos e seguem a tendência mundial de adesão 

às suas fontes, as quais se contrapõem à crise do petróleo, às demandas ambientais 

geradas pelo setor de energia e aos problemas climáticos derivados do aquecimento 

global.  

Em 2002, foi criado o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia 

Elétrica - PROINFA, que passou a incentivar o aumento da participação das fontes 

renováveis de energia, ou seja, eólica, biomassa e pequenas centrais hidrelétricas (PCH), 

na oferta nacional de energia elétrica. 

Dentre as energias renováveis, o aproveitamento da fonte eólica demonstra que 

esta tecnologia tem potencial para gerar quantidade considerável de eletricidade de forma 

bem distribuída no planeta. A energia eólica é considerada uma alternativa energética 

sustentável, não poluente e de relevante contribuição aos esforços globais de redução das 

concentrações dos gases de efeito estufa. Ela vem sendo difundida de forma contínua e 
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crescente no mundo, e de acordo com a IRENA (2020) os 10 maiores produtores de 

energia dessa fonte são: China (210,4 GW), Estados Unidos (103,5 GW), Alemanha (60,8 

GW), Índia (37,5 GW), Espanha (25,5 GW), Reino Unido (23,9 GW), França (16,2 GW), 

Brasil (14.5 GW), Canadá (13,4 GW), Itália (10,7 GW). 

Segundo o Sistema de Informações de Geração (SIGA) da Agência Nacional de 

Energia Elétrica (ANEEL, 2020b), em outubro de 2020, o Brasil conta com um total de 

972 empreendimentos eólicos totalizando 16.419 GW de potência fiscalizada.  

Nesse cenário, o estado do Rio Grande do Norte se apresenta como maior produtor 

nacional, contando com 168 empreendimentos, somando 4,57 GW de potência 

fiscalizada. Do conjunto de parques eólicos instalados no RN, a região do Mato Grande 

registrou 2,7 GWh de capacidade eólica em junho de 2020. 

A expansão da energia eólica no território brasileiro tem sido atribuída à presença 

de extraordinários ventos, custos competitivos de geração e benefícios técnicos de menor 

custo de instalação. No meio rural semiárido nordestino, a fonte eólica é explorada com 

vistas ao aumento da oferta de energia elétrica a ser disponibilizada pelo Sistema 

Interligado Nacional (SIN)1 e, sobretudo, em atendimento à expansão de mercados das 

empresas do setor eólico (TRALDI, 2014). Isso configura a mercantilização dos recursos 

e dos lugares, integrados por um sistema técnico, outorgando-lhe a especialização para 

novos usos do território, mediante intencionalidade e localização da sua produção 

(SANTOS, 2014).  

Segundo o Atlas Eólico do Estado (COSERN, 2003), o Rio Grande do Norte, em 

ordem de magnitude de ventos, tem três áreas significativas – Nordeste do Estado, Litoral 

Norte-Noroeste e Serras Centrais. A região do Mato Grande está situada na área Nordeste 

e seu espaço rural se tornou a mais importante arena de empreendimentos elétricos da 

fonte eólica no Estado. Essa condição se deve a sua localização em uma zona de 

predomínio dos ventos alísios, com grande constância e acentuada ocorrência de direções 

Sudeste e Leste. 

São 107 usinas instaladas no espaço rural do Mato Grande, pertencentes a distintos 

grupos que atuam no setor elétrico. Esses empreendimentos adentraram seu território com 

a promessa de desenvolvimento econômico e social, apoiada no discurso da oportunidade 

 
1 Coordena e controla todo o sistema de produção e transmissão de energia elétrica do Brasil, 

englobando as cinco regiões brasileiras. 
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de emprego e renda para pequenos agricultores, porém a prevalência tem sido para o 

arrendamento de parte da terra para a instalação de aerogeradores e de linhas de 

transmissão. 

Os aerogeradores exigem uma extensão considerável de terra, e essa necessidade 

tem viabilizado o arrendamento fundiário com a promessa redentora da renda fácil. 

Todavia, a região é historicamente caracterizada pela grande concentração fundiária, 

motivo da luta e conquista da terra por meio da reforma agrária. 

Na região do Mato Grande, constata-se que as famílias assentadas acessam a 

energia elétrica, entretanto, não existem políticas ou programas que se voltem para o 

binômio eletricidade-desenvolvimento rural. As famílias assentadas ocupam terras 

coletivas, portanto, inegociáveis. A maioria subsiste da agricultura de baixo impacto e de 

benefícios do governo, incluindo aposentadorias rurais, pensões e bolsas emergenciais 

obtidas por meio de transferência de renda. 

Assim, no mesmo espaço, ocorre a confluência entre parques eólicos e 

assentamentos rurais e, em sua interseção, um quadro de pobreza permanente, 

contrariando o conjunto de inovações advindas da rápida penetração da energia eólica e 

da magnitude do capital de empresas geradoras e comercializadoras de energia elétrica. 

Uma nova dinâmica socioeconômica e espacial se impõe na região, mas impactando de 

forma tangencial o território rural e suas comunidades. 

Nesse ambiente, os ventos sopram favoravelmente à conversão de eletricidade, 

assim como na direção da acumulação capitalista. A mesma direção não vem reduzindo 

as disparidades socioeconômicas no território que abriga a indústria eólica e, assim sendo, 

confirma que o papel da revolução técnico-científica se torna fundamental às 

necessidades imediatas do capital (BRAVERMAN,1987).  

Acreditar na possibilidade de produção elevada de energia limpa, aliando poder e 

seu consumo como indissociáveis e solução para todos os males, representa um erro 

político, pois é necessário pensar na equidade (ILLICH, 1975). A política de 

desenvolvimento do Estado incentiva a exploração do potencial eólico e cria um ambiente 

ideal para que as empresas logrem êxito. Os territórios atendem às demandas do capital 

lhes dando as condições para sua acumulação. As empresas contam com os recursos 

naturais e exército de trabalhadores pobres e excluídos, mas com as qualidades 

necessárias à acumulação (HARVEY, 2011). 
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Concomitante e baseado nos estudos de Vecchia (2010), a tendência em expandir 

o uso de energias renováveis dificilmente será evitada, assim como as políticas 

energéticas de longo prazo devem, por um lado, inibir externalidades negativas, como a 

poluição e, por outro, priorizar a descoberta de novas fontes, a redução do consumo e a 

mudança de estilos de vida perdulários, adotando o uso sustentável dos recursos naturais.  

No Brasil, as populações rurais têm sido incluídas nos programas governamentais 

de ampliação da oferta de eletricidade, o que reconhecidamente tem influenciado na 

qualidade de vida no campo, uma vez que seus benefícios são de grande importância para 

a fixação do homem no campo, geração de renda, melhoria na saúde e inclusão social.  

Contudo, tais benefícios só mudam essa face da pobreza, visto que o 

enfrentamento deste fenômeno vai mais além, demandando políticas públicas perenes e 

um planejamento adequado de ações, planos e programas orientados à sustentabilidade 

das populações rurais pobres que minimizem os problemas que causam a migração 

campo-cidade. As populações rurais do semiárido do país têm convivido, em seus 

espaços, com a pujança da indústria eólica versus experiências agrárias adquiridas com 

múltiplas dificuldades de natureza hídrica e de utilização de insumos modernos 

(SOARES et al., 2016).  

Desde o ano de 2010, a atividade eólica imprimiu um ritmo constante de 

crescimento na oferta de energia. Desde então, de um lado, o Mato Grande produz 

eletricidade da fonte eólica, consoante com o modelo ecologicamente sustentável, e do 

outro, grupos de pessoas se mantêm privados de renda e de oportunidades sociais.  

Nas duas últimas décadas, um novo panorama econômico se configurou no Estado 

do Rio Grande do Norte, em consequência dos processos de reestruturação econômica do 

território, vinculados às ações de mercado e obedientes à lógica global, em que o mais 

importante está no conteúdo e uso do território. Excepcionalmente, a indústria energética 

figurou nessa arrancada rumo à reestruturação produtiva como a redentora das forças 

econômicas do Estado e solução para os problemas socioeconômicos. 

O semiárido se apresentou como opção para os investimentos nos potenciais 

renováveis para geração de energia elétrica. De espaço de escassez para espaço de 

abundância, tendo o vento e o sol concebidos como aliados naturais rumo à empreitada 

do desenvolvimento econômico. Novas estratégias de acumulação e reprodução para o 
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Semiárido do Brasil, outrora sentenciado ao fracasso, foram criadas com vistas à sua 

internacionalização. 

Na paisagem rural do Estado, os parques eólicos onshore tiveram abrigo, 

compondo no mesmo território uma condição antagônica de nível técnico e social 

desiguais, pois, para a indústria eólica, o vento convertido em eletricidade se tornou um 

vetor de acumulação de capitais ao lado de famílias rurais acometidas de privações da 

pobreza e com pouca ou nenhuma perspectiva em superá-las. 

Nessa mescla de aproveitamento do recurso eólico e permanência do drama da 

pobreza, a indústria eólica se materializou de forma crescente e contínua no espaço 

geográfico dos melhores ventos para eletricidade. Esse espaço corresponde ao território 

rural do Mato Grande, que oferece um campo de pesquisa, sob a perspectiva de 

(des)conexão com a realidade socioespacial dos territórios por onde se expandem os 

parques eólicos. 

Apesar dos laços de proximidade geográfica, prevalece a lógica mercantil inerente 

ao capital monopolista, que prioriza a difusão de novas tecnologias para a conversão do 

recurso eólico em eletricidade, mas seu inverso se mostra como um difusor de 

desigualdades. Os resultados encontrados no estudo sugerem a inclusão de políticas de 

desenvolvimento social e econômica com fomento na redução da pobreza rural no 

semiárido.  

Por que insistir em pesquisar sobre o tema? Em primeiro lugar, insistir, resistir ou 

perseverar são partes da experiência humana, especialmente do pesquisador. Em segundo 

lugar, ver de perto, ao longo do trabalho de campo, as privações materiais de quem as 

enfrenta cotidianamente, apesar de dividir o território com os parques eólicos que 

ressignificaram a paisagem, através da modernização imperativa do setor elétrico. Os dois 

aspectos se alinharam à demanda por estudos que coloquem, nos mesmos trilhos, a 

energia e a pobreza em suas múltiplas dimensões.  

O contexto apresentado permite orientar a pesquisa a buscar respostas vinculadas 

à participação da energia eólica gerada na Região do Mato Grande, no que tange ao 

desenvolvimento rural. Para tanto, elege-se como ponto inicial a necessária reflexão sobre 

a ruptura com a concepção vigente de que o acesso à eletricidade é garantia de efetivas 

melhorias na qualidade de vida. Sendo, para tanto, necessário avaliar de que forma a 
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energia pode promover mudanças nas condições socioeconômicas no campo, incluindo 

os pobres no ciclo de produção familiar para o mercado. 

Nesse viés, a reflexão considera que energia tem a ver com as pessoas, com os 

indivíduos, com a sociedade. Enfim, tem a ver com todos que a utilizam para tornar a 

vida melhor. Assim, entende-se que é inevitável fazer as conexões teórico-empíricas entre 

energia eólica e suas múltiplas possibilidades de interações com o coletivo. As 

tecnologias são desenvolvidas para resolver problemas. Em espaços de coexistência entre 

abundância de recursos renováveis e pobreza, como no semiárido, o planejamento 

energético deve considerar educação, saúde, água e impactos ao meio ambiente, como 

fatores intrínsecos à pobreza. 

O binário energia e pobreza rural, apesar de ser tema recorrente, continua 

motivando a investigação. Dessa vez, a sustentabilidade se soma à investigação na busca 

das suas (des)conexões. Desse modo, preenche a lacuna de conhecimento sobre a energia 

renovável como promotora de sustentabilidade e redução da pobreza. A pesquisa tem 

como recorte espacial a região do Mato Grande no Rio Grande do Norte, com foco no 

território ocupado pelas empresas eólicas e assentamentos rurais. 

Diante do exposto, depreende-se que é impossível desassociar energia, pobreza e 

sustentabilidade. Do contrário, acabar-se-ia negando a possibilidade da promoção do 

desenvolvimento sustentável, que tem na sua mais nobre tarefa integrar natureza e 

sociedade. E nesse sentido, aqui a energia eólica, como vetor de bem-estar, balizou a 

pesquisa nos territórios vivenciais de populações vulneráveis, ameaçadas de transitarem 

da pobreza para a miséria. 

Segundo Santos (2013), a economia cria uma forma de organização no espaço, 

produzindo uma imagem positiva de desenvolvimento. Todavia, a forma que toma nos 

países periféricos é contrariada pela presença de segmentos pauperizados da população e, 

seguindo esse raciocínio, observa-se que, no Rio Grande do Norte, elevados 

investimentos em energia eólica conectam o Estado às escalas locais, nacionais e globais 

e propiciam a combinação da disponibilidade do território com o aproveitamento de seu 

potencial eólico. 

Contudo, essa combinação tem sido eficaz para o uso do território que propicia a 

acumulação de riqueza das empresas do setor, através da geração elétrica, onde encontra 

as condições locais para seus processos (SANTOS, 2008). Apesar disso, não tem sido 
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capaz de mudar as condições socioeconômicas da maioria da população, especialmente 

das famílias muito pobres, residentes em assentamentos rurais e que dividem com os 

parques eólicos o mesmo território na Região do Mato Grande no Estado.  

Assim, por se tratar de uma região pouco dinâmica e com a maioria dos 

trabalhadores marcados socialmente pela pobreza, a pesquisa foi orientada a captar 

elementos que possam aclarar o questionamento de como a energia eólica poderá 

contribuir para mudar essa condição. 

Nesse sentido, marcam os territórios a pobreza rural por um lado, e, por outro, um 

ciclo dinâmico gerado pela energia eólica. A partir dessa contradição, definiu-se a 

hipótese, cujo papel é buscar explicações para os fatos (GIL, 2016), em uma tripla 

afirmação: 

• A energia eólica produzida no Rio Grande do Norte, com acento na Região do Mato 

Grande, não influencia mudanças no bem-estar das famílias assentadas, pois o seu 

objetivo é orientado à geração e distribuição elétrica para o mercado; 

• A política energética em vigor, ainda não apresenta resultados sociais suficientes 

para diminuir os efeitos da pobreza rural no Semiárido;  

• As terras que circundam os assentamentos rurais da Região do Mato Grande são 

objeto de reordenamento territorial para a expansão contínua do aproveitamento de 

recursos renováveis, dentre eles a fonte eólica. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

A pesquisa busca analisar as (des)conexões entre a expansão dos parques eólicos 

como promotores de sustentabilidade e a permanência dos níveis de pobreza no 

semiárido, tomando como objeto espacial de pesquisa a região de Mato Grande, no estado 

do Rio Grande do Norte, Brasil. Para isso, verificou-se como a energia eólica repercute 

no processo de desenvolvimento rural, com foco na população assentada pela reforma 

agrária, considerando as condições socioeconômicas e ambientais.  

 

1.1.2 Objetivos específicos 
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• Entender os discursos teóricos em torno da relação entre a energia renovável e 

pobreza, com especial atenção no semiárido do Brasil; 

• Caracterizar a região do Mato Grande, considerando as especificidades 

territoriais dos municípios produtores de energia eólica; 

• Construir os mapas e figuras, evidenciando a fronteira geográfica de existência 

dos parques eólicos onshore e assentamentos rurais que integram a pesquisa; 

• Contextualizar energia e sua coexistência com pobreza e vulnerabilidade nos 

municípios produtores de energia eólica na região estudada; 

• Possibilitar os depoimentos das pessoas sobre as (des)conexões entre energia 

eólica, pobreza e sustentabilidade. 

 

1.2 ESTRUTURA DA TESE 

 

O percurso metodológico adotado segue o delineamento de uma pesquisa de 

abordagem qualitativa, consistindo em levantamento de referenciais teóricos, pesquisa 

documental, observações e entrevistas estruturadas individuais. A pesquisa se caracteriza 

como exploratória e descritiva, realizada por meio de levantamento e revisão da literatura 

conexa ao objeto de investigação (CHIZZOTTI, 2006; HAIR JÚNIOR et al., 2010).  

Este estudo foi desenvolvido seguido de coleta de dados secundários e pesquisa 

de campo para a qual se destacou, como prioritária, a observação direta do ambiente real 

do estudo empírico (MARCONI; LAKATOS, 2003; CERVO; BERVIAN; SILVA, 

2007).  

Para o êxito no alcance dos objetivos fixados, a presente tese está organizada em 

cinco capítulos e uma conclusão. Na Introdução, ou primeiro capítulo, são apresentados 

a contextualização do tema, o problema de pesquisa, a justificativa para realizar o trabalho 

e seus objetivos. 

O segundo capítulo (Conexões entre energia eólica, pobreza e sustentabilidade: um 

estudo sobre o avanço dos Parques Eólicos na Região do Mato Grande – RN) apresenta 

os aportes teóricos e a revisão bibliográfica concernentes ao objeto de estudo, os quais 

abordam os vínculos entre o aproveitamento dos recursos renováveis de energia, pobreza 

e sustentabilidade, necessários ao desenvolvimento da tese. 
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No terceiro capítulo (A política energética e apropriação dos recursos renováveis 

na área objeto de estudo: O Avanço dos Parques Eólicos Na Região do Mato Grande – 

RN), são tratados os determinantes da construção do território com aproveitamento 

eólico, considerando sua dinâmica sociedade-natureza e composição social, 

imprescindíveis na caracterização do objeto espacial de pesquisa.  

O quarto capítulo (O percurso do homem e do vento pelo e sobre o semiárido do 

Mato Grande – RN) apresenta, do início ao fim, o processo de trabalho no contexto da 

pesquisa. Do teórico ao empírico, o percurso metodológico propiciou a reflexão, a 

observação e a coleta de dados utilizados na investigação.  

O quinto capítulo, intitulado “As (des)conexões entre energia eólica, pobreza e 

sustentabilidade no semiárido rural da região do Mato Grande do Rio Grande do Norte”, 

consiste na parte chave do estudo, pois, nesse capítulo, os resultados da pesquisa são 

apresentados, interpretados e analisados. Ele contém as evidências do problema 

pesquisado e sua importância para o planejamento de políticas orientadas à 

sustentabilidade.  

A conclusão conduz à reflexão sobre o tema pesquisado e sua área de conhecimento. 

Como desfecho, declara as implicações da pobreza multidimensional em ambiente de 

natureza complexa, mas favorecido pela abundância de vento, que tem soprado mais a 

favor do grande capital e menos na direção do desenvolvimento socioambiental.  

A pesquisa inova no tocante à reflexão sobre energia e pobreza, avançando na 

discussão quanto ao desenvolvimento e à apropriação dos recursos energéticos 

renováveis, a exemplo da eólica, pois, por onde as empresas se espraiam, vivem 

populações com acesso à eletricidade, mas com severas dificuldades de superação da 

pobreza em todas as suas formas e dimensões socioeconômicas e culturais.  

O estudo explora o nexo da apropriação da riqueza frente ao discurso de 

sustentabilidade, uma vez que, ainda não são encontradas as evidências sobre mudanças 

sociais e econômicas em comunidades carentes. Nesse sentido, o estudo soma-se ao tema 

da pobreza energética, mostrando que só o acesso à energia não é garantia de sua 

supressão.  
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 2 CONEXÕES ENTRE ENERGIA EÓLICA, POBREZA E 

SUSTENTABILIDADE: UM ESTUDO SOBRE O AVANÇO DOS PARQUES 

EÓLICOS NA REGIÃO DO MATO GRANDE – RN 

 

Os desafios energéticos postos à humanidade não são novidade e os sistemas de 

energia abordam situações críticas em todos os lugares (ILLICH, 1975). Acreditar na 

possibilidade de altos níveis de energia limpa como solução para todos os males 

representa um erro político, pois é necessário pensar na equidade, o que significa aliar o 

poder e o consumo de energia como indissociáveis (HÉMERY; DEBEIR; DÉLEAGE, 

1993).  

Nessa linha de pensamento, que reconhece o campo de conhecimento da energia 

como vasto e múltiplo de significados, o presente capítulo embasa a pesquisa através dos 

seus aportes teóricos sobre os atrelamentos verificados entre o mercado de energia eólica, 

a pobreza e a promoção da sustentabilidade.  

No campo teórico-empírico, esse estudo traz à luz a realidade contemporânea da 

oferta de energia renovável, principalmente a energia eólica na região do Mato Grande-

RN, a partir do território e seu uso, repleta de contradições e desigualdades. O conceito 

de território usado é aquele apresentado por Santos (1996), que considera configurações 

territoriais, infraestruturas e meio ambiente como inseparáveis para explicar a dinâmica 

territorial realizada por seus agentes: empresas, instituições e pessoas.  

Esse conceito permite vislumbrar a produção de energia eólica na área objeto de 

estudo, não diferindo de outros espaços capitalistas mais desenvolvidos. Com a produção 

dessa nova atividade, o confronto entre o novo e o antigo transforma esse território em 

uma arena, num conjunto inseparável, solidário e contraditório de sistemas de objetos e 

ações que contribuem para a geração de novas dinâmicas, transformando-o em um 

“espaço de todas as pessoas, todas as empresas e todas as instituições, capazes de serem 

descritas como um sistema de objetos animados por um sistema de ações” (SANTOS, 

1996, p. 19).  

Apesar de sua força desigual, o território ganha novos conteúdos, e novas 

possibilidades de uso são estabelecidas, ainda que gerem acesso desigual para sua 

população (ABRAMOVAY, 2000).  
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2.1 BUSCANDO O NEXO ENERGIA E SUSTENTABILIDADE 

 

A conexão energia e desenvolvimento requer, cada vez mais, estudo e 

planejamento sobre os efeitos ambientais de nossa dependência dos combustíveis fósseis 

e a crescente busca por energia renovável (CALVERT; SIMANDAN, 2005; COSTA; 

SCHAEFFER; COHEN, 2006). A energia renovável é também uma área de interesse 

global para alcançar o desenvolvimento sustentável (CÎRSTEA et al., 2018). Todavia, 

seu caminho se tornou o desafio atual e “um dos mais generosos ideais surgidos no século 

passado. Só comparável ao, bem mais antigo, anseio por justiça social” (VEIGA, 2005, 

p. 4). 

A energia é um insumo essencial para o desenvolvimento socioeconômico. Com 

vistas ao bem-estar, seu acesso pode promover a integração de dimensões essenciais à 

vida humana, como educação, saúde, abastecimento de água, saneamento, processos 

produtivos e de subsistência, entre outros (ALMEIDA; SOUZA; MOUSINHO, 2013). 

Energia elétrica é também uma das aspirações das populações em situação de pobreza, 

que ainda dependem de fontes não comerciais, e pode conduzir à transição para um 

desenvolvimento mais equitativo e sustentável (SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

COMMISSION, 2005).  

A proeminência das fontes renováveis e a crescente participação delas na matriz 

energética mundial, com destaque para as fontes eólica e solar, têm respondido de forma 

satisfatória às mudanças recentes de paradigma no planejamento energético, para uma 

maior descentralização e diversificação da matriz (CALVERT; SIMANDAN, 2005). 

Nesse cenário, as fontes renováveis são apontadas como as opções viáveis e se 

apresentam como alternativas seguras, quando considerados a abundância de seus 

recursos e seus benefícios ambientais. A tendência em expandi-las mostra-se crescente, e 

as políticas energéticas de longo prazo devem inibir suas possíveis externalidades 

negativas e agregar, nos processos, os estilos de vida não perdulários (VECCHIA, 2010; 

FLÓREZ, 2012.).  

Referindo-se ao o uso da energia eólica no processo de desenvolvimento social e 

econômico de regiões mais pobres do Brasil, Vallim (2016) ressalta que nelas estão 

maiores potenciais de ventos e, consequentemente, as possibilidades de expansão desse 

setor. Contudo, os progressos alcançados não se aderem às necessidades reais das 
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comunidades rurais assentadas no entorno desses empreendimentos, uma vez que as 

privações têm permanecido entre as populações com pouca ou nenhuma perspectiva de 

superação da pobreza (SANTOS; SILVEIRA, 2001).  

Para Sen (2010, p. 334), não se pode subestimar as formidáveis realizações do 

sistema capitalista, pois “no desenvolvimento, a confiança das partes envolvidas pode ser 

um ingrediente importante para o êxito do mercado”. Desse modo, o êxito do mercado 

refletirá sobre a pobreza, de modo que “precisamos também considerar a vida e as 

capacidades dos cidadãos (SEN, 2010, p. 198). 

A expansão do setor elétrico acompanha o aumento da demanda de energia em 

escala mundial. O setor impulsiona o desenvolvimento tecnológico e econômico, mas 

provoca grandes mudanças socioambientais, com impactos no território, que é o suporte 

físico das atividades de geração de energia (LECHÓN; DE LA RÚA; CABAL, 2018).  

Grandes projetos geram impactos significativos sobre as áreas geográficas e as 

populações locais e, em muitos casos, com consequências ambientais graves sobre os 

meios de sobrevivência (AGOSTINI; SILVA; NASIROV, 2017). Em se tratando de 

países pobres, a expansão do setor energético tem intensificado os problemas 

socioeconômicos e ambientais de parte da população, que segue sem acesso aos 

benefícios da eletricidade.  

Entre 2010 e 2018, o número de pessoas sem acesso à eletricidade caiu de 1,2 

bilhão para 789 milhões no mundo, porém 3 bilhões (41% da população) recorrem a 

combustíveis de biomassa primitivos e poluentes para cocção de alimentos, conforme 

informado no relatório “Monitorando o ODS 7: Relatório de Progresso Energético 2018” 

(BANCO MUNDIAL, 2020).  

Os resultados econômicos se dissociam do conjunto social do território, uma vez 

que o crescimento é uma condição necessária, mas insuficiente para alcançar o bem-estar 

(SACHS, 2008). Sob alegação do crescimento alinhado ao meio ambiente, as pesquisas 

têm recorrentemente orientado a redução das assimetrias sociais. Apesar dos resultados 

de pesquisas recentes, permanece o descompasso entre crescimento econômico e 

diminuição da desigualdade. A abundância do vento e da pobreza no espaço que compõe 

o objeto deste estudo se opõe à estratégia de desenvolvimento global, que é a de satisfazer, 

simultaneamente, as necessidades da população e do mercado (HARVEY, 2009). 
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Os empreendimentos energéticos geram novas dinâmicas e novas centralidades 

em áreas de pobreza e estagnação com populações submetidas às precárias condições de 

vida (MIRANDA, 2009). Com o pretexto de fornecer boa vida à humanidade, Estado e 

empresas continuam buscando uma industrialização com fim no suprimento de energia, 

mas é fundamental que atores reconheçam essa pobreza como moralmente condenável, 

socialmente custosa e territorialmente marcante e a enfrentem com políticas públicas com 

vistas à sua erradicação (PECI; NERI, 2017).  

Ahlborg (2018), ao analisar projetos de energia renovável na Tanzânia, identificou 

a discrepância entre o discurso e o caminho para o desenvolvimento. Para essa conclusão, 

a autora destaca os estudos de (FERGUSON, 1994; LI, 2005; GREEN, 2014) para 

explicar as ambiguidades do desenvolvimento da indústria, quais sejam, de um lado a sua 

reprodução e, do outro, a permanência das ordens sociais atuais desiguais e intactas. 

Por seu turno, Brannstrom et al. (2018), tomando a realidade do Brasil como 

objeto de investigação, questionam: o desenvolvimento de energia eólica no Brasil é 

sustentável? Em resposta, os autores afirmam que o programa de energia eólica brasileiro 

foi uma resposta bem-sucedida do setor público-privado face à crise de fornecimento de 

eletricidade ocorrida em 2001. Por um lado, ampliou a oferta de energia elétrica de baixa 

emissão, no entanto não empreendeu uma alteração das assimetrias sociais nas 

comunidades carentes. Em alguns casos ampliou os impactos socioeconômicos e 

ambientais de grande monta – conflitos de terras, erosão dos meios de subsistência e 

respostas políticas que pouco contribuíram para a erradicação da pobreza.  

Para Costa, Schaeffer e Cohen (2006), a produção e uso de energia podem moldar 

a vida e organizar as sociedades humanas. Todavia, Riva et al. (2018) apontam, em seus 

estudos, que, em áreas rurais de países pobres, a relação eletricidade e desenvolvimento 

prioriza a macroeconomia e não insere a dimensão local.   

O estudo de Riva et al. (2018) salienta que há uma vasta literatura sobre os 

impactos e sustentabilidade das energias renováveis para eletrificação rural, mas com o 

foco no uso da eletricidade. A carência de evidências sobre mudanças sociais e 

econômicas em comunidades carentes não foram esgotadas. O estudo ainda identificou 

que, quando se trata do impacto do acesso à eletricidade, as dimensões econômica e social 

são consideradas separadamente.  
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Por sua vez, Pode e Diouf (2016) explicam como a eletrificação rural, obtida com 

a biomassa do arroz, foi incluída na política energética de Myanmar, no Sudeste da Ásia, 

através de subsídio à agricultura. O modelo de negócios proposto pela política de energia 

indica um caminho a ser seguido através de políticas públicas voltadas à sustentabilidade 

e, a longo prazo, poderá atingir um equilíbrio entre a humanidade e os recursos 

renováveis.  

Conforme Reis e Fadigas (2016), a política energética no Brasil centra-se na 

oferta, de modo a desconsiderar as questões essenciais ao pleno desenvolvimento social 

e econômico para grupos específicos de populações, quanto ao uso sustentável da energia 

eólica. Segundo Ahlborg (2018), isso decorre de uma política de projetos de fonte 

renovável, dominada por análises econômicas e técnicas, sem a devida atenção ao elo 

energia e desenvolvimento social.  

Extensas áreas rurais do Nordeste do Brasil são ocupadas com parques eólicos que 

geraram vultosos ganhos ao capital com a venda da eletricidade. As empresas assumem 

a condição de monopólios e, uma vez instaladas, passam a dispor de um “poder 

exorbitante, que tende a aumentar por acumulação” (SANTOS, 2008 p. 142). Segundo 

Chesnais (1996, p. 79), “a incorporação de terras está condicionada ao caráter rentista dos 

investidores que almejam a apropriação de uma parte do ganho econômico com a 

exploração dos recursos”.  

Na região do Mato Grande, a indústria eólica continuamente se fortalece nesse 

novo mercado. As empresas têm em mãos o domínio do mercado doméstico, além da 

condição de controle sobre a alocação de empregos e geração de renda. Juntas, empresas 

e governos propagam o discurso da renda fácil, no entanto, a exclusão social, a 

desigualdade e a pobreza solapam os lugares que concentram grupos de trabalhadores 

agrícolas.  

Assim, perde-se a aposta do modelo sustentável que fomenta o desenvolvimento 

social, econômico e ambiental através do acesso à energia e às fontes renováveis que, se 

implantadas apropriadamente, podem também reduzir efeitos nocivos ao meio ambiente 

e à saúde (IPCC, 2011). 

A participação da energia eólica como complementar à geração hidrelétrica no 

Nordeste brasileiro se identifica com a sustentabilidade econômica, social e ambiental, 

ou seja, apoia-se nos três componentes indispensáveis ao desenvolvimento sustentável 
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(GOLDEMBERG, 2015). Quando os três elementos são levados em conta e 

harmonizados, o êxito resultará na descentralização da produção de energia, no aumento 

da segurança do seu fornecimento e na criação de empregos no longo prazo (LUCON; 

GOLDEMBERG, 2009).  

Dada a alta disponibilidade dos ventos, a fonte eólica na região do Mato Grande 

se soma, alternativamente, à complementação da geração elétrica e oferece a 

oportunidade de reorganização do sistema energético em bases sustentáveis (LUCON; 

GOLDEMBERG, 2009). 

Todavia, para iniciar, operar e manter projetos de energia renovável, é necessária 

a força de trabalho qualificada para a sua implementação ser bem sucedida, uma vez que, 

o setor requer equipamentos complexos de elevado conteúdo tecnológico, emprego de 

técnicas e, como decorrência, recursos humanos com habilidades diversas. Em áreas 

rurais, dado o reduzido nível de abrangência da formação profissional, há necessidade de 

formar mais pessoas com habilidades técnicas básicas, que podem contribuir com a 

implementação e manutenção da infraestrutura do setor na comunidade (BISHOGE; 

ZHANG; MUSHI, 2018).  

Portanto, é imprescindível refletir sobre qual o grau de comprometimento da 

indústria eólica e do uso sustentável da energia inserido no escopo das políticas do setor 

elétrico brasileiro. Se não há compatibilidade entre energia e erradicação da pobreza, 

permanece a barreira à redução da desigualdade, que se tornou um desafio no século XXI: 

alcançar a sustentabilidade por meio de um modelo de desenvolvimento tecnológico e 

econômico que impacte o mínimo possível o meio ambiente e garanta o bem-estar 

humano.  

O uso sustentável dos recursos abrange todas as faces do meio ambiente e do 

desenvolvimento humano e interliga o que é para ser desenvolvido com o que é para ser 

sustentado. Sua posição é favorável à necessidade da coexistência e coevolução dos seres 

humanos entre si e com as demais formas de vida, como um novo paradigma que aspira 

à paz coletiva, à liberdade e ao meio ambiente saudável (CAMARGO, 2012).  

Dentro de um contexto global, os problemas da pobreza são amplificados e 

integram a pauta ambiental, que considera a equidade como inseparável do modelo de 

desenvolvimento sustentável (REIS; FADIGAS, 2016). O desenvolvimento econômico e 

a proteção ambiental compõem o duplo imperativo ético da solidariedade com as gerações 



34 

 

presentes e futuras (SACHS, 2004). Desse modo, torna-se obrigatório refletir sobre em 

que grau de compromisso o uso sustentável da energia está inserido no escopo das 

políticas de planejamento concernentes ao setor elétrico.  

Num conceito mais amplo, Reis e Fadigas (2016) afirmam que, nas discussões 

globais sobre sustentabilidade, a solução dos problemas originados pela pobreza é 

prioridade e o atendimento energético, além de fundamental para a promoção do 

desenvolvimento, serve também como fomento de outras ações em termos de políticas de 

inclusão social. Pelo seu caráter estratégico, o seu acesso é um direito comum e, nesse 

sentido, a eletrificação rural contribui para minimizar as desigualdades sociais 

(OLIVEIRA; SIMON, 2008).  

Desse modo, não minimizando os efeitos das desigualdades e pobreza, fica 

evidenciado que o recurso eólico tornar-se-á apropriação para acumulação capitalista e 

seguirá competindo pelas áreas de ventos mais adequadas para a geração de energia, e 

não para uma vida mais próspera e sustentável (TRALDI, 2018). 

 

2.2 ENERGIA E POBREZA  

  

Historicamente, a evolução do bem-estar se associa ao aumento do consumo de 

energia e ao longo do século XX, os recursos energéticos, especialmente os derivados dos 

combustíveis fósseis, assumiram papel preponderante com as conquistas tecnológicas, 

possibilitando a diversificação das fontes na geração de eletricidade indispensável ao 

desenvolvimento includente (SACHS, 2008). 

Em “uma ponte longe demais?” ONU (2018, p. 66) conclui que dada a sua 

conexão com educação, saúde, igualdade de gênero e crescimento econômico, a 

eletricidade torna-se um catalisador do desenvolvimento sustentável. O desconforto da 

pobreza e as privações materiais sempre geraram perplexidade e motivaram organizações 

internacionais a exigirem das instituições públicas e privadas ações de combate as suas 

consequências mais severas e nefastas, como a fome e a exclusão social.  

A Declaração do Milênio feita pela Organização das Nações Unidas (ONU, 2000) 

reconheceu a existência de 1 bilhão de seres humanos vivendo em condições abjetas e 

desumanas, portanto, em situação de pobreza extrema. Giddens (2010), refletindo sobre 

os esforços da ONU, considerou, em sua análise, a redução da pobreza, mas ressaltou que 
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80% do total dos que vivem em nessa situação estão nos países em desenvolvimento. 

Ainda nesse liame, é substancial o aumento da prosperidade, contudo, o mundo continua 

sofrendo as consequências das desigualdades, sobretudo, nesse mesmo grupo de países 

(WORLD BANK, 2016).  

A elevada prevalência de pessoas em situação de pobreza permanece, e um 

consenso em torno da constatação das disparidades socioeconômicas, oriundas dos baixos 

indicadores de renda, saúde, habitação e educação, em regiões deprimidas dos países 

emergentes e nos países subdesenvolvidos, mais uma vez mobilizou a ONU (2015) em 

torno de uma ação global, para “acabar com a pobreza, promover a prosperidade e o bem-

estar para todos, proteger o meio ambiente e enfrentar as mudanças climáticas”.  

Através da Agenda 2030, a organização definiu, em 2015, os objetivos do 

desenvolvimento sustentável. Ciente da necessidade da construção de um planeta mais 

sustentável, o consenso se dá em torno da conexão entre a erradicação da pobreza, 

crescimento econômico e sustentabilidade.  

Mesmo tendo o reconhecimento dos esforços e progressos significativos 

alcançados com os objetivos do Milênio (ONU, 2015), as consequências da desaceleração 

das economias e as dificuldades em estreitar as desigualdades de renda poderão impedir 

a eliminação da pobreza extrema até 2030 (WORLD BANK, 2018).  

Ainda nessa direção, a Agência Internacional de Energia (AIE) estima que do total 

da população que não tem acesso à eletricidade, a maioria vive em áreas rurais de países 

pobres, onde a relação eletricidade e desenvolvimento prioriza a macroeconomia e não 

insere a dimensão local (RIVA et al., 2018). A inclusão das fontes renováveis na matriz 

energética mundial é também considerada um importante meio para o desenvolvimento 

humano e, principalmente, no ambiente rural (IPCC, 2011). Essa discussão emerge diante 

do grande apelo sobre a difusão e produção das fontes renováveis como garantia de 

sustentabilidade.  

A oferta de energia segura e confiável para os domicílios e o setor produtivo têm 

se tornado, sem sombra de dúvidas, um fator basilar para a promoção do desenvolvimento 

social e econômico do território como a expressão geográfica primária do poder social 

(SACK, 1986).  

A produção e o aproveitamento da energia renovável constituem um importante 

pré-requisito do desenvolvimento, distinto do crescimento econômico, que apesar de 
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condição necessária não é suficiente para promover uma vida melhor para todos (SACHS, 

2008). Os avanços e as inovações resultantes do progresso marcado por um mundo cada 

vez mais tecnológico e globalizado não alcançam todos os lugares e, consequentemente, 

tornam-se limitados para grandes parcelas da população, especialmente aquelas que 

vivem nos espaços rurais de países em desenvolvimento e subdesenvolvidos.  

Tal desproporcionalidade se configura como um panorama de desigualdade, visto 

que uma seleta parte da população faz uso dos ditos avanços, enquanto um enorme 

contingente de cidadãos permanece com restrito ou nenhum acesso às transformações 

estruturais conquistadas. 

As políticas de combate à pobreza e à luta contra as desigualdades na distribuição 

das riquezas assumem uma dimensão de preservação ambiental e requerem reflexões 

sobre sustentabilidade para pensarmos as soluções. A partir disso, é possível pensarmos 

na inseparabilidade entre a materialidade que inclui a natureza e o seu uso, o que abrange 

a ação humana e a política (STEINBERGER, 2006). Portanto, o conceito de 

sustentabilidade propicia a compreensão da complexidade sociedade-natureza, bem como 

os aspectos problemáticos dessa relação. 

São substanciais o aumento da prosperidade e a redução da pobreza, contudo o 

mundo continua sofrendo as consequências das desigualdades nos países em 

desenvolvimento (WORLD BANK, 2016). Entretanto, no mundo, a pobreza continua 

desproporcional e fortemente concentrado no espaço rural. Nesses espaços, 17,2% de sua 

população se encontram  em situação de pobreza contra 5,3% dos que ocupam as áreas 

urbanas (WORLD BANK, 2018). São 3,4 bilhões de pessoas, sendo “cerca de 80% dos 

que vivem em condições de extrema pobreza do mundo dependentes em grande parte da 

agricultura para ganhar a vida” (BANCO MUNDIAL, 2017).  

Na África Subsaariana, onde a pobreza continua generalizada, o acesso à energia 

elétrica no espaço rural representa um pré-requisito ao seu desenvolvimento, apesar de 

por si só não garantir mudanças significativas, uma vez que o desenvolvimento requer a 

manutenção do trabalho e da renda dos pequenos agricultores, tendo-se tornado o maior 

desafio para as populações rurais superarem o quadro de privações (GRAZIANO, 2015). 

No Brasil, 25,4% da população, ou 50 milhões de brasileiros, vivem na linha de pobreza, 

sendo que 80% destes se concentram em áreas rurais, situação alinhada à realidade global 

(IBGE, 2017).  
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Do total de brasileiros em situação de pobreza, 14.260.704 vivem na região 

Nordeste (IBGE, 2010), que se constitui na área geográfica de sua maior incidência, com 

consequentes desequilíbrios gerados por esse problema. No País, a extrema pobreza 

continua evoluindo, conforme a evidência dos dados: 6,4 milhões em 2015, 10 milhões 

em 2016 e 11,8 milhões em 2017 (IBGE, 2017). Mesmo com esse quadro, a ampliação 

da ação das políticas públicas de inclusão produtiva tem garantido cerca de 60% do total 

de domicílios rurais em favor do desenvolvimento rural (MEDINA; NOVAES; 

TEIXEIRA, 2017). 

Além disso, uma parcela significativa de adultos em situação de carência, que vive 

o drama da sobrevivência, obtém renda de atividades não agrícolas e, cada vez mais, se 

distancia da possibilidade de superação da pobreza (GRAZIANO, 2015). Esse problema 

evidencia um contraste econômico e social, posto que a pesquisa e o desenvolvimento 

tecnológico vêm proporcionando o aumento da capacidade do mundo rural de produzir 

milhões de toneladas de alimentos. Em contraste, parte significativa da população rural 

não se beneficia dessa produção de riqueza. 

No Brasil, esse desafio consiste em criar condições e meios para os pequenos 

agricultores empobrecidos terem apoio técnico, com fim na qualificação e 

aperfeiçoamento das suas atividades produtivas e consequente permanência na 

comunidade rural (BRASIL, 2015a). No país, as populações rurais foram incluídas nos 

programas governamentais de ampliação da oferta de eletricidade: Programa de 

Desenvolvimento Energético nos Estados e Municípios (PRODEEM, 1999); Programa 

Nacional de Eletrificação Rural Luz no Campo (2002); Programa de Universalização Luz 

para Todos (2003). Este último já investiu cerca de R$ 20 bilhões na iniciativa de levar 

luz elétrica a todos os brasileiros, mesmo nas regiões mais isoladas do país (BRASIL, 

2014). 

Reconhecidamente a eletrificação rural acelera o processo de redução da 

desigualdade social, particularmente quando acompanhada de esforços para promover a 

educação (PEREIRA, 2011). Ela tem contribuído para o suprimento de demanda 

energética das famílias, colaborando assim para a melhoria da qualidade de vida no 

campo, uma vez que seus benefícios são de grande importância para a fixação do homem, 

geração de renda e melhoria das condições socioambientais.  
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2.3 TERRITÓRIOS ABUNDANTES EM ENERGIA E EM POBREZA NO BRASIL 

 

A matriz elétrica no Brasil tem contado com a participação das fontes renováveis 

com 82,80% de capacidade instalada e, dentre elas, a fonte eólica participa com 9,34 % 

(ANEEL, 2020b). Essa presença se inseriu, em um primeiro momento, como uma 

resposta à crise de energia elétrica em 2001, seguido de investimentos apoiados por 

subsídios do governo, leilões liderados pelo Estado e financiamentos para a construção 

de parques eólicos (GORAYEB et al., 2018). 

A energia elétrica produzida no Brasil, a partir das fontes renováveis tem se 

orientado na oferta de eletricidade para atender a uma demanda crescente e, 

simultaneamente, diminuir o impacto ambiental (WWF, 2012). Nesse contexto, o Brasil 

se enquadra na economia de baixo carbono, que pode gerar conhecimento, novas 

tecnologias, empregos e oportunidades de negócios. 

Embora positiva nos espaços rurais propícios à energia eólica no Nordeste 

brasileiro, a indústria pouco se vincula a essa dinâmica, que é crucial para sustentabilidade 

(WWF, 2012). Uma vez contrário a esse entendimento, manter-se-á um quadro 

desfavorável de pobreza com populações clamando por bem-estar, conclusão partilhada 

pelo Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA, 2011).  

A série Desenvolvimento Rural Sustentável do Instituto Interamericano de 

Cooperação para a Agricultura (IICA, 2011) afirma que a pobreza rural no Brasil está 

fortemente atrelada ao rápido processo de industrialização e urbanização do país na 

segunda metade do século XX.  Esse processo é de grande contradição, uma vez que, de 

um lado, ocorrera um grande avanço em termos de expansão da produção econômica e, 

do outro, os danosos efeitos sociais e, dentre eles, a visível elevação da pobreza. 

Em estudos acadêmicos e pesquisas de dados sobre pobreza, desigualdades sociais 

e regionais, a região Nordeste do Brasil sempre ocupou a dianteira. As metodologias 

utilizadas nas pesquisas variam e acompanham as mudanças de paradigmas e as 

transformações socioespaciais. Mesmo assim, o certificado de campeã de problemas 

sociais ainda está assegurado a essa região.  

No Brasil, 25,4% da população, ou 50 milhões de brasileiros, vivem na linha de 

pobreza, sendo que 80% destes se concentram em áreas rurais, situação alinhada à 

realidade global (IBGE, 2017). No país, 26,5% da população, ou 54,8 milhões de 
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brasileiros, vivem na pobreza. Do total de brasileiros nessa situação, 8,3 milhões vivem 

na região Nordeste (IBGE, 2017), que se constitui na área geográfica de maior incidência 

da pobreza. Essa privação de recursos é parte estruturante da realidade do Semiárido 

brasileiro (FLEXOR et al., 2019).  

Em se tratando do Semiárido, em grande medida a pobreza rural recai sobre os 

agricultores familiares que ainda enfrentam um contexto institucional desfavorável, de 

recursos limitados, ocupam parcelas pequenas de terra e encontram dificuldade de acesso 

às políticas agrícolas (MEDINA,  2018).  

O mesmo espaço Semiárido, desde o limiar deste século, tornou-se a maior arena 

de atração dos empreendimentos elétricos de fontes renováveis no país. Tem se 

apresentado como a expressão do progresso e da modernidade, em consequência de ações 

públicas e privadas, que se articulam para convertê-lo em um espaço viável a uma 

expansão conectada ao modelo de desenvolvimento atrativo às grandes empresas, aqui 

em relevo, de energia. Esse modelo mostra-se gerador de iniquidades sociais, aumentando 

a incidência de carências em uma população de agricultores pobres. 

Araújo (2005) e Miranda (2009) afirmam que as transformações 

socioeconômicas, bem como as permanências, marcam o perfil produtivo e social da 

região Nordeste desde a década de 1960. A diversificação das atividades econômicas foi 

promovida pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, no 

período em que realizou estudos e pesquisas acerca dos seus recursos naturais e das 

possibilidades de ampliação da oferta de infraestrutura econômica na região. Foi assim 

inaugurada uma nova fase nas políticas de desenvolvimento regional, através dos esforços 

empreendidos pelo governo federal para dinamizar a economia das áreas estagnadas. 

No Nordeste “[...] a presença [do Estado] foi o fator de desenvolvimento da 

intensidade e dos rumos do dinamismo ocorrido nas últimas décadas” (ARAÚJO, 2005, 

p. 11). Pela afirmação, conclui-se que uma das características da economia da região é o 

relevante papel desempenhado pelo setor público. Dados da SUDENE (1992) indicam 

que, direta ou indiretamente, o setor público puxou o crescimento das atividades 

econômicas que mais se expandiram na região, através da oferta às empresas de: serviços 

financeiros, produção de energia elétrica e abastecimento de água. 

Miranda (2009) observa que foi desse modo o sentido da modernização da região 

mais pobre do país. Os projetos estruturantes causaram mudanças formais sem, contudo, 
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acarretarem melhor distribuição de renda e melhoria das condições de vida das 

populações. O aumento da utilização das políticas públicas nos setores de educação, saúde 

e lazer procurou compensar as populações de baixa renda, excluídas das condições 

básicas de urbanidade, que foram atingidas pela modernização sem mudanças sociais e 

invisíveis ao planejamento. 

Em relação aos espaços de modernização e resistência do Nordeste, Araújo (2005) 

cita as zonas canavieira e cacaueira, além do sertão semiárido. Especialmente no 

Semiárido, a crise do algodão e o crescimento da pecuária com novos atores não 

nordestinos contribuíram para tornar ainda mais difícil e frágil a sobrevivência do imenso 

contingente populacional rural.  

A Região Nordeste do país possui um fantástico potencial eólico em todo o litoral, 

já a zona rural apresenta ventos com valores anuais de igual qualidade aos registrados na 

costa (SILVA, 2005). Por apresentar excelentes condições de ventos propícios à geração 

de eletricidade, tornou-se o polo da energia eólica e o Estado do Rio Grande do Norte, o 

maior produtor de energia elétrica oriunda dessa fonte, com destaque para os espaços 

rurais da Região do Mato Grande.  

O Brasil conta com um total de 972 empreendimentos eólicos, totalizando 17.452 

GW de potência fiscalizada. Nesse cenário, o estado do Rio Grande do Norte apresenta-

se como maior produtor nacional, contando com 168 empreendimentos, somando 4,57 

GW de potência fiscalizada. Do conjunto de parque eólicos instalados no RN, a região do 

Mato Grande abriga em seu território 2,7 GW de capacidade eólica instalada, valor 

registrado até junho de 2020. 

O desempenho da energia eólica é atribuído aos extraordinários ventos e aos 

custos competitivos de geração, além dos benefícios técnicos de menor custo de 

instalação. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, em agosto 

de 2018, o preço médio final chegou a R$ 90,45/MWh (US$ 16,14) abaixo do patamar 

de R$ 100,00/MWh (US$17,842)   e menor que em 2017, quando alcançou R$ 98,62/MW 

(US$ 17,57) contra R$ 118,00/MW (US$ 21,05/MWh) da fonte hidrelétrica, segundo a 

Global Wind Energy Council (2017).  

Esse desempenho indica que, cada vez mais, a expansão da fonte eólica na matriz 

energética apresenta uma configuração espacial de grande concentração de 

 
2 Dados atualizados em 19 de outubro de 2020, por meio da plataforma Valuta Fx.  
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aerogeradores, conectados à rede de transmissão de energia através de grandes centrais 

onshore (FADIGAS, 2016). A continuidade dessa expansão também é indicadora de que, 

na Região do Mato Grande-RN, os parques eólicos e os assentamentos rurais continuarão 

cruzando o mesmo território. Essa condição também conta com a política energética do 

Estado, que criou um rol de benefícios para as empresas, através de uma política fiscal 

generosa, com prazos dilatados para recolhimento dos impostos obrigatórios, mas foi 

indiferente à inclusão de benefícios às famílias do entorno.  

Adicionam-se a esse contexto as condições que a energia eólica pode propiciar ao 

desenvolvimento de uma região, bem como o possível rompimento da oposição 

crescimento econômico e pobreza. Todavia, os discursos do Governo e da iniciativa 

privada se pautam na geração de emprego e renda e desenvolvimento local (SILVA, 

2017).  

No Brasil, aumentar a participação de fontes renováveis na produção de energia 

elétrica assegura à indústria de energia as condições de novos investimentos. Assim, fica 

evidente que, ao diversificar a matriz elétrica, o País atende aos preceitos da segurança 

energética e do desenvolvimento sustentável (SILVA, 2017). Apesar desse compromisso, 

o modelo adotado se opõe socialmente às reivindicações das populações pobres, que 

dividem o espaço territorial com os parques eólicos que se expandem no Semiárido do 

País (GORAYEB et al., 2018). 

Costa (2015) salienta que os aspectos positivos causados pela implantação dos 

parques eólicos têm-se demonstrado contraditórios e abaixo das expectativas da 

população. Goldemberg (1987) alerta para os reflexos da modernização que, em países 

em desenvolvimento, favorece o desemprego, as desigualdades na renda e encolhe a força 

de trabalho agrícola. Para modernizar os aspectos da produção agrícola, ele reconhece as 

possibilidades tecnológicas e considera que não basta aumentar o consumo de energia e 

de insumos, mas combinar tecnologias e condições ambientais para aumentar a produção. 

O estudo Mudança do Clima e os Impactos na Agricultura Familiar no Norte e 

Nordeste do Brasil de Machado Filho et al. (2016), na seção 3, intitulada Principais 

Problemas que Afetam os Produtores Familiares no Norte e no Nordeste do Brasil, 

ressalta que é preciso eliminar a fome e garantir o acesso à alimentação adequada com 

vistas à segurança alimentar. O trabalho considera a falta de emprego, as políticas de 

transferência de renda, a dificuldade de acesso à terra e ao crédito, os baixos salários, os 
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limites da qualidade da educação rural, o acesso à saúde, as más condições de trabalho e 

a escassez localizada como principais problemas das famílias que habitam o meio rural. 

Os espaços rurais, sob impacto dos empreendimentos eólicos, enfrentam um 

conjunto de dificuldades que historicamente derivam do atraso econômico, político e 

social, potencializado pela ocorrência de secas prolongadas. As dificuldades com 

indisponibilidade hídrica impõem a permanência do clássico modelo de agricultura de 

subsistência, predominante no Semiárido3. Apesar das dificuldades, esse espaço oferece 

vasto potencial de recursos energéticos renováveis (sol, vento e biomassa), os quais 

ocupam destaque na agenda econômica, ambiental e climática através dos incentivos para 

geração de eletricidade. 

Somam-se a esse conjunto de dificuldades aquelas advindas do emprego da 

tecnologia eólica, apartado dos interesses locais, convertendo-se em um contrassenso, 

qual seja: por um lado, as populações rurais possuem, em suas áreas, um vasto potencial 

de aproveitamento de recursos energéticos renováveis (sol, vento e biomassa) e, por outro, 

o modo como o aproveitamento dessas fontes vem sendo executado não se destina ao 

objetivo do desenvolvimento dessas mesmas áreas, mas visto como comoditização do 

espaço público.  

Daí a necessidade de se estruturarem políticas energéticas orientadas à promoção 

da sustentabilidade, no tocante à expansão das novas fontes de energias renováveis. O 

aumento da participação delas corrobora com a emergência das questões ambientais e 

climáticas da atualidade (PHILIPPI JR; REIS, 2016). Para aumentar a participação da 

fonte eólica na matriz brasileira, extensas áreas rurais do Nordeste do Brasil são ocupadas 

com parques eólicos, que geraram vultosos ganhos ao capital com a venda da eletricidade.  

Todavia, a política energética em voga está em desacordo com a realidade 

regional, que detém elevados índices de pobreza com grupos vulneráveis à pobreza 

invisibilizada pela indústria eólica.  Contrário a essa condição, Simard (2018) aponta a 

 
3 A Região do Semiárido brasileiro (SAB) é uma delimitação geográfica do território nacional, 

oficialmente definida em 2005 pelo Ministério da Integração Nacional (MIN), através da Portaria 

nº 89, para fins administrativos. Neste documento, o Semiárido corresponde a um conjunto de 

municípios que atende a, pelo menos, um dos seguintes critérios: 1) Precipitação pluviométrica 

média anual inferior a 800 milímetros; 2) Índice de aridez de até 0,5 calculado pelo balanço 

hídrico que relaciona as precipitações e a evapotranspiração potencial, no período entre 1961 e 

1990; 3) Risco de seca ou prolongamento da estação seca, de um ano para outro, maior que 60%, 

tomando-se por base o período entre 1970 e 1990 (PEREZ-MARIN; SANTOS, 2013). 
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experiência de Quebec (Canadá), onde a compatibilização dos interesses comunitários e 

a aceitação social são consideradas para a construção de um parque eólico. 

A ausência dessa compatibilidade no Brasil se configura como um panorama de 

desigualdade e uma barreira ao desafio assumido pelo setor elétrico no século XXI, no 

alcance da sustentabilidade. Para alcançá-la, a política energética deve considerar as 

questões essenciais ao pleno desenvolvimento social e econômico para grupos específicos 

de populações precariamente atendidas quanto ao uso sustentável da energia eólica na 

referida região (REIS; FADIGAS, 2016).  

A dialética nessas relações dentro da sociedade, com o avançar da técnica e o 

desenvolvimento e inserção de novos territórios no meio técnico-científico-

informacional, tornou essas relações cada vez mais complexas em virtude:  

i) do aprofundamento das disparidades socioeconômicas entre os territórios; 

ii)  da disseminação de tecnologias;  

iii) da expansão de multinacionais para países subdesenvolvidos; 

iv)  da conexão entre países equidistantes.  

Esses e outros elementos fazem com que o geógrafo teça análises mais críticas 

sobre o meio, interpretando todo o processo desde a origem até o produto gerado pela 

força do trabalho humano. 

Assim, reduzir a pobreza e as injustiças está nessa complexa relação e se torna 

questão de destaque nos países periféricos detentores de elevado estoque de recursos 

energéticos. O relatório Energia Sustentável Iluminando o Caminho (FAPESP, 2010) 

concluiu que justiça social e distribuição de renda se convertem em desafio para alcançar 

o almejado desenvolvimento sustentável local. Para isso, as medidas para melhorar a 

eficiência energética, ao longo do processo de produção e o consumo de energia, devem 

promover o bem-estar e a inclusão social (SEIFFERT, 2013). 

As tecnologias têm apresentado melhorias na eficiência energética e o setor 

elétrico vem se concentrando nas demandas crescentes e nos usos finais. Isso determina 

um modelo do setor capaz de fornecer energia como estratégia para o desenvolvimento 

sustentável, portanto, com o compromisso de fornecer esse produto ao mercado e à 

sociedade (AGENOR, 2009). Segundo Pereira (2011), em todo o mundo, os serviços de 

energia têm impacto sobre a pobreza e seus efeitos proporcionam qualidade de vida e 

fixação das populações rurais. 
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Em contraste fica perceptível que, quando tratamos do mundo rural, onde 

comunidades carentes vivem com um conjunto de privações, mas seus territórios são 

identificados como lócus privilegiado para projetos econômicos,  o centro estratégico de 

decisão encontra-se fora do território (DELGADO, 2019). Nesse liame, pode-se inferir 

que a energia, como vetor de desenvolvimento, deixa de ser considerada quanto ao seu 

poder de alcance para mudar a realidade rural, posto que, em geral, apoiam-se nas 

condições técnicas da oferta e benefícios da eletrificação. 

Desse modo, o projeto de aproveitamento das energias renováveis nos países 

periféricos deve ser concebido como estratégia de desenvolvimento. Consoante a essa 

reflexão, Pereira (2011, p. 208) afirma: “Encorajar a eletrificação rural é meritório, 

particularmente sob a perspectiva do desenvolvimento sustentável e na redução da 

pobreza, especialmente no meio rural”. 

Diante do já exposto, depreende-se que é impossível desassociar energia, 

desenvolvimento e pobreza rural. Do contrário, acabar-se-ia negando a possibilidade da 

promoção do desenvolvimento sustentável, que tem na sua mais nobre tarefa integrar 

natureza, sociedade e economia. Dessa maneira, reafirma-se o propósito de estudar a 

indústria eólica como vetor de bem-estar para as famílias que resistem em territórios 

rurais atravessados por essa indústria. 

Não obstante, essa combinação tem sido eficaz para o uso do território que 

propicia a acumulação de riqueza das empresas do setor, através da geração elétrica, mas 

não tem sido capaz de mudar as condições socioeconômicas da maioria da população, 

especialmente das famílias pobres residentes em assentamentos rurais que dividem com 

os parques eólicos o mesmo território na Região do Mato Grande no Estado.  

Por se tratar de uma região pouco dinâmica e com a maioria dos trabalhadores 

marcados socialmente pela pobreza, a pesquisa desenvolvida nessa tese está orientada a 

captar elementos que possam aclarar o questionamento de como a energia eólica poderá 

contribuir para mudar essa condição. 

 

2.4 POR QUE A ENERGIA PODE MUDAR? 

 

A vanguarda do desenvolvimento tecnológico e industrial é representada pelos 

países mais ricos do mudo, ou seja, os Estados Unidos, as nações que integram a União 
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Europeia e o Japão. Juntos formam o maior espaço de consumo de energia, o qual é 

consequência do ritmo acelerado de crescimento econômico e exploração da natureza 

determinados pela sociedade capitalista. No atual contexto mundial e mediante o estágio 

de desenvolvimento industrial e de pujança econômica, a China completa a lista dos 

países que mais utilizam energia no planeta. O consumo de fontes fósseis por esses países 

alcança proporções críticas, pois está baseado predominantemente em matrizes 

energéticas não renováveis.  

A exploração dos recursos energéticos não renováveis teve início com o emprego 

comercial dos combustíveis fósseis no século XVIII, a partir da revolução industrial, 

quando a sociedade passou a utilizar fontes de energia modernas de maiores rendimentos 

(carvão mineral, petróleo, gás natural), as quais se tornaram determinantes no 

desenvolvimento industrial e tecnológico dos países que se industrializaram (REIS, 

2011). Era o fim da primazia da energia biológica e o início do domínio das fontes fósseis 

que se firmaram como indispensáveis ao crescente consumo de energia térmica e às novas 

necessidades dos processos de produção. 

Na Segunda Revolução Industrial, no século XIX, o emprego da energia elétrica 

e o uso do motor à explosão aceleraram o ritmo industrial, condicionado pelo petróleo e 

eletricidade. A utilização de petróleo e da energia elétrica se transformaram na força 

motriz das indústrias e a ascensão do primeiro o converteu na fonte dominante da matriz 

energética mundial, fato até hoje registrado. As novas fontes de energia e a produção do 

aço impulsionaram o desenvolvimento da indústria automobilística e com isso a 

economia mundial se expandiu firmemente sustentada pela industrialização.   

As décadas posteriores ao final da Segunda Guerra Mundial registraram uma 

produção industrial em larga escala, demandando maior quantidade de matérias primas e 

intensiva exploração de fontes de energia. Acelerou-se o processo industrial junto a uma 

urbanização intimamente ligada à industrialização e, por sua vez, ao capitalismo. 

Processo este que exigiu maior intervenção humana com consequentes alterações bruscas 

no ambiente e progressivo esgotamento de importantes recursos. As formas de obtenção 

dos recursos acentuaram um descompasso entre os ritmos sociais da produção e a 

recomposição da natureza. 

A perspectiva de esgotamento dos recursos energéticos fósseis e os graves 

problemas oriundos de seu uso, com relevo à intensificação de efeito estufa, advindos das 
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ações antropogênicas, associados ao crescimento da economia mundial, têm priorizado 

as pesquisas tecnológicas voltadas ao desenvolvimento de novas fontes renováveis de 

energia e ao aperfeiçoamento de tecnologias que melhorem a eficiência energética para 

os mais diversos usos, a exemplo dos meios de transportes. Tal esforço objetiva reduzir 

o consumo de combustíveis fósseis e, por consequência, seus impactos no meio ambiente.  

No limiar da década de 1970, os altos preços do petróleo, o controle das nações 

produtoras sobre o escoamento da produção petrolífera e a dependência da sociedade 

industrial deste recurso natural não renovável obrigaram os países consumidores a buscar 

novas regiões produtoras de petróleo.  

Durante a Conferência de Estocolmo (1972), os países industrializados já 

demonstravam preocupações para além do uso desordenado dos recursos naturais na 

perspectiva de comprometimento do sistema produtivo, visto que observavam a urgência 

do debate em torno dos efeitos da produção, demanda global de energia e a questão 

ambiental.  

Durante essa conferência, a segurança energética era a motivação das 

preocupações dos países, posto que a energia é o combustível para o desenvolvimento 

econômico. Assim, colocavam-se em relevo duas situações: 

• As preocupações com os limites impostos ao crescimento pronunciados pelo uso 

das fontes tradicionais, a despeito das fontes fósseis e, sobretudo, do petróleo;  

• A admissão, frente ao cenário de crise energética, de investimentos em novas 

fontes alternativas de energia. 

Contudo, no contexto da conferência, o Brasil reafirmava que o petróleo era uma 

das garantias do bem-sucedido modelo industrial de base fordista-keynesiana. Logo, 

ampliar o consumo de energia tornava-se questão proeminente. O modelo de 

desenvolvimento vigente no país estava atrelado à extração irrestrita dos recursos naturais 

para a produção dos bens de consumo de alto valor agregado. Era o desenvolvimentismo, 

cuja premissa objetivava o crescimento econômico com forte intervenção do Estado na 

economia. O crescimento da produção industrial e o desenvolvimento da infraestrutura 

estavam condicionados à oferta, à distribuição e ao consumo de energia, com acento na 

eletricidade, em todo o território nacional. 

Desde o final da década de 1980, a avaliação do binário incremento na oferta e 

consumo energético, como melhoria no desenvolvimento humano, é bastante 
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questionada, na qual se argumenta que a melhoria na distribuição social dos benefícios 

adquiridos pelo desenvolvimento do setor não ocorre de maneira justa e que as mudanças 

que incidem na estrutura social e de produção, a exemplo do aumento do setor de serviços 

e crescimento das indústrias de baixa intensidade energética e de alto domínio 

tecnológico, só beneficiaram os países desenvolvidos que, sistematicamente, transferiram 

seu parque industrial energointensivo para os países periféricos. 

Os resultados degradantes desse modelo estão fundados na premissa do consumo 

desenfreado de energia fóssil para produzir objetos modernos. Esse modelo se associa à 

ideia da fome de energia como dado essencial ao funcionamento do sistema econômico 

(SANTOS, 1995). Mas, a questão energética, desde os anos de 1980, diante do 

agravamento da crise ecológica, levou o mundo a pensar na sustentabilidade energética 

como vetor de desenvolvimento e a energia renovável como alternativa na geração de 

eletricidade. 

O impacto do crescimento econômico e o consumo dos recursos naturais não 

renováveis sem planejamento tempo/espaço foram condição necessária à geração de 

vultosos lucros e à multiplicação da riqueza global, principalmente, com a nova estrutura 

de acumulação que tem como efeitos as disparidades tecnológicas e uma maior 

concentração econômica e geográfica (SANTOS, 2012).  

Em todo o mundo, os impactos ambientais gerados pelo uso maciço de recursos 

fósseis alcançaram níveis de degradação ambiental em escala global. Na mesma escala, 

surgem preocupações ambientais cujas repercussões abriram um leque de oportunidades 

de pensar o meio ambiente de forma sustentável. Esse cenário mundial favoreceu a 

criação de um fórum internacional de discussões sobre os problemas ambientais e 

possibilitou a organização da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente, 

conhecida como ECO-92, no Rio de Janeiro. 

O crescimento ilimitado e o agravamento das crises econômicas num ambiente 

político desfavorável a sua permanência começaram a se confrontar com os limites 

econômicos. Assim, configurara-se um cenário que determinava a transição do século XX 

para o início do século XXI com mudança no papel do Estado, frente à abertura dos 

mercados, em decorrência da economia globalizada. No que tange ao setor elétrico, este 

foi sistematicamente segmentado em 4 níveis, a saber: geração; transmissão; distribuição 

e comercialização; e novos modelos institucionais (AGENOR, 2009). 
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Segundo Silva (2006), ao longo da história, a humanidade tem selecionado seus 

sistemas energéticos em função de dois parâmetros fundamentais: Disponibilidade 

Técnica e Viabilidade Econômica. A partir dos anos 1970, outra variável, que condiciona 

o apoio ou descrédito de qualquer sistema energético, tem sido incorporada: os Impactos 

Ambientais que seu uso possa acarretar. Daí a importância do planejamento ambiental na 

formulação de projetos e políticas de desenvolvimento energético. A partir da Agenda 21, 

definida durante a Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente, em 1992, o novo 

desenvolvimento, o sustentável, defendido por países e regiões incluiu a dimensão 

ambiental na questão energética, integrando-a às análises política, econômica, social e 

ecológica. 

A produção de eletricidade segue um mundo que cada vez mais adere ao processo 

de vida urbano, exigindo uma maior demanda de energia, Nesse contexto, o setor 

energético tem-se revelado sensível quanto ao aumento da demanda em diferentes usos e 

setores da economia, a exemplo da refrigeração, do aquecimento e no setor de transporte.  

Nesse aspecto, os cenários regionais dos impactos das mudanças climáticas ganham 

atenção, uma vez que seus efeitos repercutem globalmente.  

 Atualmente, a questão energética tem-se destacado na agenda ambiental mundial, 

motivada especialmente pelo aquecimento global, no âmbito das negociações da 

Convenção do Clima, devido à elevada presença dos combustíveis fósseis na matriz 

energética. Somam-se a esse problema o desmatamento, a poluição do ar, a urbanização 

desordenada, a exploração inadequada dos recursos da terra e a desertificação. Ressalta-

se que todos produzem efeitos mais drásticos nas áreas de climas árido, semiárido e 

subúmido (REIS, 2011). 

O Lighting the way: Toward a sustainable energy future (2007) já afirmava que 

para atingir um futuro sustentável é exigido um esforço intensivo de formação de 

capacidade, bem como a participação de um amplo número de instituições e de grupos de 

apoio. O trabalho aponta como imperativa a urgência do fornecimento de serviços de 

energia, eficientes e ambientalmente compatíveis às pessoas mais pobres deste planeta, 

além de alertar para a necessidade das pessoas de todas as partes do mundo 

compartilharem um risco significativo do seu papel para moldar o futuro da energia.  
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3 CAPÍTULO III – A POLÍTICA ENERGÉTICA E APROPRIAÇÃO DOS 

RECURSOS RENOVÁVEIS NA ÁREA OBJETO DE ESTUDO: O AVANÇO DOS 

PARQUES EÓLICOS NA REGIÃO DO MATO GRANDE – RN 

 

Ampliar a matriz energética global do século XXI, através de uma maior 

participação das fontes renováveis, tornou-se uma condição fundamental. Nesse processo, 

o aproveitamento eólico e solar ganham destaque por serem recursos abundantes e 

disponíveis em escala planetária, embora difiram em seus potenciais entre as regiões, 

porque são fortemente dependentes do clima e da latitude (GUIMARÃES, 2016).  

Ao redor do mundo, o aproveitamento comercial das energias renováveis avança 

e se mostra cada vez mais viável técnica e economicamente para competir no mercado de 

geração de eletricidade. Elas são impulsionadas em razão das preocupações ambientais, 

com a urgência de mitigação das mudanças climáticas, pela corrida contra o aquecimento 

global, em que se faz necessária a descarbonização da economia. As ameaças das guerras 

pelo acesso ao petróleo, bem como a pobreza multidimensional, que inclui a falta de 

acesso à eletricidade, integram também esse esforço geopolítico, econômico, voltado a 

um mundo pacífico e sustentável (ONU, 2030).  

No Brasil, a política energética nacional segue na direção de manter a já elevada 

participação das fontes renováveis em sua matriz. Os compromissos, assumidos pelo 

Brasil no Acordo de Paris, reafirmam essa assertiva, uma vez que nestes, através das 

Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs), o país declarou o compromisso de 

contribuir com a meta de redução de temperatura em 2°C, para tanto, deve: 

i) Aumentar da participação de bioenergia sustentável na matriz energética 

brasileira para aproximadamente 18% até 2030, expandindo o consumo de 

biocombustíveis, aumentando a oferta de etanol, inclusive por meio do aumento 

da parcela de biocombustíveis avançados (segunda geração), e aumentando a 

parcela de biodiesel na mistura do diesel;  

ii) No setor florestal e de mudança do uso da terra: fortalecer o cumprimento do 

código florestal em âmbito federal, estadual e municipal; - fortalecer políticas e 

medidas com vistas a alcançar, na Amazônia brasileira, o desmatamento ilegal 

zero até 2030 e a compensação das emissões de gases de efeito de estufa 

provenientes da supressão legal da vegetação até 2030; - restaurar e reflorestar 



50 

 

12 milhões de hectares de florestas até 2030, para múltiplos usos; - ampliar a 

escala de sistemas de manejo sustentável de florestas nativas, por meio de 

sistemas de georreferenciamento e rastreabilidade aplicáveis ao manejo de 

florestas nativas, com vistas a desestimular práticas ilegais e insustentáveis;  

iii) No setor da energia, alcançar uma participação estimada de 45% de energias 

renováveis na composição da matriz energética em 2030, incluindo: expandir o 

uso de fontes renováveis, além da energia hídrica, na matriz total de energia para 

uma participação de 28% a 33% até 2030; expandir o uso doméstico de fontes de 

energia não fóssil, aumentando a parcela de energias renováveis (além da energia 

hídrica) no fornecimento de energia elétrica para ao menos 23% até 2030, 

inclusive pelo aumento da participação de eólica, biomassa e solar.  

A oferta interna de energia elétrica, em 2019, a partir da fonte hidráulica (UHE, 

PCH e CGH) foi de 63,5%, igual a 397.877 GWh (MME, 2019). Verifica-se, no 

planejamento da expansão do setor, uma tendência de maior atenção à geração de 

eletricidade por fonte eólica e solar, em consequência das restrições socioambientais e 

alta capitalização requerida pelas fontes convencionais, reduzindo assim suas 

atratividades econômicas (GUIMARÃES, 2016). 

No mesmo ano, a fonte eólica participou com 8,9%, correspondentes a 55.985 

GWh (EPE, 2019). Esse aumento da sua participação tem coerência com a realização de 

leilões de energia nova (2009 a 2019). No ano de 2019, o vento garantiu a instalação de 

745 MW em território brasileiro, sendo 95 MW ao preço de leilão de U$ 20,71 / MWh 

(GLOBAL WIND REPORT, 2017; FRANKFURT SCHOOL-UNEP CENTRE/BNEF, 

2020). 

No Rio Grande do Norte, a expressiva presença da energia eólica tem sido um 

trunfo para o grande capital, através da atração de empresas geradoras e 

comercializadoras de energia elétrica, que ocupam espaços rurais muito pobres, como no 

Mato Grande Potiguar. Os parques eólicos e suas subestações estão na mesma latitude de 

dezenas de assentamentos rurais, porém sem sinergia, em direção oposta à 

sustentabilidade social e em desacordo com os Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável (ODS 1) de “acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os 

lugares” (UNITED NATIONS, 2015) (BANCO MUNDIAL, 2020). 
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Torna-se imperativo, portanto, que o planejamento da expansão da oferta de 

energia eólica e solar garanta a inclusão das populações vulneráveis nos projetos de 

desenvolvimento regional de tal forma que o acesso às oportunidades de trabalho, renda 

e educação, alimentação, saúde e condições sanitárias sejam permanentes (REIS; 

FADIGAS, 2016).  

Os condicionantes postos à expansão das novas fontes de energias renováveis 

estão embasados na necessidade de um planejamento estratégico associado às políticas 

energéticas orientadas à sustentabilidade, na defesa do desenvolvimento, corroborando 

com a emergência das questões ambientais da atualidade (PHILIPPI JÚNIOR; REIS, 

2016).  

 

3.1 A CONEXÃO ENERGIA RENOVÁVEL E SEUS VÍNCULOS COM OS 

AMBIENTES E GRUPOS HUMANOS VULNERÁVEIS  

 

O lugar da energia no mundo, a partir da importância que lhe é atribuída pela 

ciência, mostra que o problema com o qual a humanidade vem lhe dando não é o da 

conservação da energia, mas como se dá a sua conservação, ou ainda com a sua 

capacidade de fornecer trabalho útil. Considera-se a Terra como um sistema aberto para 

fundamentar que os conceitos energéticos permitem representar um ecossistema. Assim, 

o conhecimento do modo como funcionam os ecossistemas é de grande importância 

teórica e prática, porque o futuro da humanidade está ligado à eficiência com que esta 

armazena energia (HÉMERY; DEBEIR; DELÉAGE, 1993). 

A energia é essencial para o desenvolvimento da sociedade humana. Diante disso, 

torna-se inquestionável a necessidade de adoção de novas fontes limpas e sustentáveis. A 

eletricidade gerada pelas fontes de energia limpas e renováveis é resultado do 

aproveitamento de recursos naturais como o sol, os ventos, a hidroeletricidade, resíduos 

como restos agrícolas ou lixo orgânico.  

De acordo com dados anuais do relatório da FRANKFURT SCHOOL-UNEP 

CENTRE/BNEF, (2020), a capacidade instalada em energia renovável anualmente 

acumulada no mundo entre 2010 e 2018 sinaliza um permanente crescimento dessa fonte, 

conforme comprova a Figura 1. Neste relatório, os resultados da hidroeletricidade estão 
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computados em “outras renováveis, e são relativos aos projetos de 1 MW e 50 MW, não 

estão incluídas as grandes hidrelétricas ou aquelas que geram mais de 50 MW. 

 

 
Figura 1. Capacidade global de energia renovável GW (2010 – 2018). 

Fonte: Elaboração da autora, a partir de dados da UN Environment, Frankfurt School-UNEP Centre, 

Bloomberg NEF. 

 

O esforço para que a capacidade de eletricidade oriunda de fontes renováveis 

permaneça crescente deve incluir o gerenciamento de recursos para os territórios úteis aos 

empreendimentos energéticos, principalmente nas áreas rurais dos países que não 

alcançaram o acesso universal à eletricidade (IEA, 2017).   

Daí, o desafio a ser enfrentado até 2030, quanto à meta 7.1 dos ODS`s, que 

estabelece “assegurar o acesso universal, confiável, moderno e a preços acessíveis a 

serviços de energia” em regiões geográficas, onde há uma demanda significativa de 

investimento, frente ao drama da escuridão das populações sem acesso à eletricidade 

(UNITED NATIONS, 2015).  

Para atingir a meta, é requerida especial atenção às necessidades das pessoas e 

países em situação de maior vulnerabilidade. A Organização Mundial de Saúde (OMS, 

2018) afirmou que 3 bilhões de pessoas usam combustíveis sólidos (madeira, resíduos 
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agrícolas, esterco animal, carvão,  carvão vegetal) e petróleo em fogões abertos ou fogões 

ineficientes na  cocção, aquecimento e iluminação, com sérios efeitos na saúde.  

As pessoas em situação vulnerável são mais propensas ao uso de combustíveis 

poluentes (CALVERT; SIMANDAN, 2005). Todavia, os autores consideram que os 

integrantes desse grupo são os frutos a serem alcançados como consumidores de energia 

mais limpa. As Figuras 2 e 3 permitem visualizar a distribuição espacial das regiões 

geográficas com populações com acesso aos combustíveis poluentes e sem acesso à 

eletricidade obtida de fontes limpas. 

 

  
Figura 2. Regiões geográficas com populações sem acesso à eletricidade. 

Fonte: Elaboração da autora, a partir de dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD, 2020). 

 

As regiões geográficas, onde se registram maiores conjuntos de pessoas sem 

acesso à eletricidade e que fazem uso doméstico de combustíveis poluentes e promotores 

de doenças, estão concentradas na África Subsaariana e em países em desenvolvimento 

na Ásia (OMS, 2018). Nessas regiões estão os maiores contingentes de populações 

vivendo o drama da pobreza, como confirmam os dados da Figura 4. UNDP (2018) 

preocupa-se com esses grupos e, ao analisar as dimensões do desenvolvimento humano - 

saúde, educação e qualidade de vida – conclui que para os referidos grupos, elas estão 

comprometidas.   
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Figura 3.  Regiões geográficas com populações sem acesso a combustíveis limpos para cocção.   

Fonte: Elaboração da autora a partir de dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD, 2020). 

 

O World Energy Outlook Special Report (IEA, 2017) considera o acesso à energia 

como o “fio de ouro” que une crescimento econômico, desenvolvimento humano e 

sustentabilidade. Ressalta que a energia está no cerne das proposições de redução da 

pobreza, igualdade de gênero, melhorias na saúde e mudanças climáticas. Sachs (2004) 

atribui à pobreza persistente ao fracasso dos governos e à desconexão dos pobres muitas 

vezes com as forças de mercado. 

Na transição entre os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) e os 17 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) (ONU, 2000; 2015), o mundo viveu a 

esperança rumo à eliminação da população de rua e da fome do planeta (ROMA, 2019). 

Estava assim no centro do compromisso das 191 nações participantes, melhorar a 

condição humana das populações mais carentes dos países menos desenvolvidos, que 

permanecem às voltas com a pobreza, doenças e a privações (SACHS, 2004). 

A avaliação global da meta estabelecida pelo ODM 1 “reduzir a pobreza extrema 

à metade em 1990”, “Acabar com a fome e a miséria” no recorte temporal de 1990 a 2015, 

foi positiva, pois de 1,9 bilhão de pessoas vivendo em condição de extrema pobreza foi 

reduzido para aproximadamente 836 milhões de pessoas em 2015. Já na avaliação para o 

Brasil, o indicador global de renda de US$ 1,25 ao dia, em 1990, apontou 25,5% dos 

brasileiros em situação de extrema pobreza.  
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Figura 4. Onde vivem os 1,3 bilhões de pobres? 

Fonte: Elaboração da autora a partir de dados da Global Multidimensional Poverty Index (MPI) (2018). 

 

Nacionalmente, a avaliação considerou a porcentagem da população vivendo com 

menos de R$ 70,00 por mês em 1990 e concluiu que em 2012 a redução da taxa de 

privação extrema caiu um quarto do valor.  Dentre as regiões brasileiras e segundo o 

indicador global, o Nordeste registrara 49% de pobreza extrema em 1990. Na avaliação 

nacional 28,5%. Em 2012, ano do relatório nacional e 2014, constatou-se redução de 7% 

e 7,3%, respectivamente, da população nordestina nessa condição (ROMA, 2019). 

Embora os resultados demonstrados nos relatórios apontem indicativos de 

redução da pobreza, é elucidativo notar que, para erradicá-la, será necessário produzir 

rupturas efetivas no modelo de desenvolvimento humano (REIS, 2011). O fim desse 

problema exigirá uma rede global de cooperação, mas é preciso que o mundo alcance 

qualquer forma eficaz para “aceitar que escolas, clínicas, estradas, eletricidade, portos, 

nutrientes do solo e água potável” são necessidades básicas não apenas para uma vida 

digna e saúde, mas também para a produtividade econômica (SACHS, 2004, p. 226).  

No Brasil, a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2017-2018 comprovou 

que as famílias com rendimentos de até dois salários mínimos (R$ 1.908,00) 

comprometem 61,2% desse valor com alimentação e habitação, enquanto as famílias com 

rendimentos superiores a 25 salários mínimos (R$ 23.850,00) comprometem somente 

30,2% (IBGE, 2019). Essas informações mostram a naturalização da pobreza e da 

desigualdade como fato imutável e evidencia o abismo social que ainda caracteriza a 

sociedade brasileira.  
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Historicamente a desigualdade de renda no País “é tão parte da história que 

adquiriu fórum de coisa natural, e seu grau de distribuição representa o principal 

determinante da pobreza” (BARROS; HENRIQUES; MENDONÇA, 2000). O 

conhecimento a respeito da desigualdade de renda no Brasil é amplo e a persistência da 

pobreza se deve à desigualdade (ROCHA, 2005). São pelo menos três séculos de 

desenvolvimento desigual, produzindo um verdadeiro mosaico geográfico, aprofundado 

pelo tempo (HARVEY, 2004; TUNES, 2017).  

As regiões Nordeste e Norte lideram em números (7,7 e 2 milhões, 

respectivamente) de pessoas em situação de pobreza. Espacialmente, a região Nordeste 

tem apresentado maiores taxas de pobreza em seu conjunto populacional. Os cerca de 

13,5 milhões de pessoas (Figura 5) vivem com renda mensal de até R$ 145 reais, o 

indicador de situação de alta desigualdade segundo a Síntese dos Indicadores Sociais 

2017 (IBGE, 2019). 

A partir da pesquisa do IBGE, destinada a quantificar o acesso da população a 

bens e serviços, relacionados aos direitos sociais (educação, proteção social, moradia 

adequada, serviços de saneamento básico e internet) (IBGE, 2017), Oliveira (2017), ao 

proceder à análise da pobreza multidimensional, conclui que, à época, 64,9% da 

população tinham restrição de acesso a pelo menos um dos direitos sociais apresentados 

na referida pesquisa.  

Desse modo, observa-se que manter o desenvolvimento geográfico desigual, 

produzido pela lógica de acumulação capitalista, está na ordem espacial de  necessidades 

de territorialização, aqui em referência ao setor elétrico, que aporta nas melhores 

localizações da competição espacial do Nordeste, onde as “diferenças geográficas estão 

sendo perpetuamente reproduzidas, sustentadas, solapadas e reconfiguradas” (HARVEY, 

2004, p. 111). 

No que concerne às políticas de Estado para oferta de eletricidade, reconhece-se 

que, desse modo, o projeto de aproveitamento das energias renováveis no Brasil deve 

considerar, como estratégia de desenvolvimento, o compromisso em conter a pobreza 

multidimensional. Todavia, o setor segue obediente a normas, decisões e ações verticais, 

aos processos político-econômicos, o que deixa o [Nordeste], às vezes sem defesa 

(HARVEY, 2004; SILVEIRA, 2011).  
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Figura 5.  Pessoas por grandes regiões no Brasil com a mínima renda (R$ 145,00). 

Fonte: Elaboração da autora, a partir de dados do IBGE, 2019. 

 

O desenvolvimento da política energética torna-se essencial, quando há 

disponibilização de um conjunto de bens e serviços para integração social do ser humano, 

de modo a promover saúde, bem-estar, redução do analfabetismo e pobreza (DESTER; 

ANDRADE; BAJAY, 2016).  

No relatório "Nosso futuro comum" (UNITED NATIONS, 1987), foi declarado 

que as fontes de energia renováveis seriam a base da estrutura global de energia do século 

XXI. No entanto, o documento alertou que mudanças necessárias deveriam ocorrer nos 

padrões de geração e uso de energia nos países em desenvolvimento, sendo as mesmas 

alcançáveis através de políticas de eficiência energética para produtores e consumidores. 

Da publicação do relatório às conferências ambientais: Estocolmo (em 1972), Rio-92 

(1992), Rio+10, (2002), Rio+20 (2012) e Cúpula de Desenvolvimento Sustentável 

(2015), energia, meio ambiente e sustentabilidade integram as discussões em torno das 

soluções dos problemas da pobreza (REIS, 2011).  

Contudo, reduzir a pobreza e as injustiças está nessa complexa relação e se torna 

questão de destaque nos países periféricos detentores de elevado estoque de recursos 

energéticos, como no Brasil e em especial no Nordeste. O relatório Energia Sustentável 

Iluminando o Caminho (FAPESP, 2010) concluiu que justiça social e distribuição de 

renda se convertem em desafio para alcançar o almejado desenvolvimento sustentável 

local. Pereira (2011, p. 248) reforça que “o acesso à energia elétrica contribui para a 

promoção de uma sociedade alinhada com os preceitos de justiça e igualdade”.  
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A geração de eletricidade, a partir de fontes renováveis, tem um potencial 

significativo e pode trazer economias substanciais à sociedade em comparação com um 

cenário de manutenção da estrutura vigente de oferta e demanda de combustíveis fósseis 

e nuclear. O potencial se traduz em oportunidades de empregos e melhor equilíbrio de 

gênero, com a inserção de mulheres no mercado de trabalho, no setor de energia. Em 

2019, o mundo contabilizou 11,5 milhões de empregos, com  cerca de 32% ocupados por 

mulheres no setor de energias renováveis (IRENA, 2020). 

Na perspectiva da Agenda 2030, a produção e aproveitamento dos benefícios das 

energias renováveis para todos os indivíduos, sem distinção, podem contribuir para a 

transformação, emancipação e prosperidade humanas. Para tanto, o documento incluiu 

um plano de ação para as pessoas, para o meio ambiente em todos os cantos do planeta e 

para a prosperidade, reconhecendo que a erradicação da pobreza extrema em todas as suas 

formas e dimensões é um dos maiores desafios para a sustentabilidade humana (UNITED 

NATIONS, 2015). 

Na esteira da prosperidade humana, o Painel Intergovernamental de Mudanças 

Climáticas (IPCC, 2011) insere, nas suas discussões, a difusão e produção das formas 

renováveis de energia na perspectiva da sustentabilidade. O relatório afirma que as fontes 

renováveis dão origem ao uso de múltiplas fontes integradas, além de contribuir para a 

redução das emissões de gases de efeito estufa, mitigando os efeitos das mudanças 

climáticas. No entanto, existem lacunas na literatura de discussão sobre a conexão entre 

produção e geração de energia renovável e seus vínculos com os ambientes e grupos 

humanos vulneráveis na perspectiva da Agenda 2030.  

Sabe-se que o fornecimento de energia segura e confiável para as famílias e o 

setor produtivo tornou-se, sem dúvidas, um fator basilar para a promoção do 

desenvolvimento humano e econômico do território como expressão geográfica primária 

do poder social (IPCC, 2011).  

O acesso à energia está diretamente ligado à possibilidade de aproximação a 

vários outros direitos públicos essenciais, como água, saúde, educação e segurança. A 

erradicação da miserabilidade envolve a prestação dos serviços fundamentais disponíveis 

a todos durante o estágio de desenvolvimento alcançado pela sociedade (SILVA; ROSA, 

2008). A pobreza, na opinião de alguns autores, não se refere apenas à falta de renda, mas 
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envolve saúde precária, educação precária e uma vida privada de sonhos e liberdades 

(BANERJEE; DUFLO, 2011; SEN, 2010).  

Importa destacar que o aumento registrado no fornecimento doméstico de energia 

elétrica dos estados nacionais com pobreza extrema não vem promovendo a capacidade 

e o bem-estar para toda a sua população (SEN, 1993). A geração de eletricidade tem-se 

voltado, sobretudo, para o centro das atividades econômicas, interferindo e tencionando 

diretamente a circulação de mercadorias, sendo vital ao sistema produtor de bens e 

serviços e não ao desenvolvimento humano com liberdades. 

Dentre as fontes renováveis que vêm compondo a cesta de tecnologias de 

conversão de energia elétrica, a energia eólica tem apresentado proeminência no 

desenvolvimento da sociedade humana. No Brasil, a sua participação é cada vez mais 

expressiva na sua matriz elétrica, representando quase 9% da capacidade instalada em 

2019. Existe a expectativa de que até 2029 esse número chegue a 17%, atingindo 39,5 

GW. De acordo com dados do International Renewable Energy Agency (IRENA, 2020), 

a capacidade instalada em eólica no mundo e Brasil em MW entre 2006 e 2020 sinaliza 

um permanente crescimento ascendente, conforme comprova a Figura 6. 

Para fins elétricos, o aproveitamento do vento se tornou relevante nos anos 1990, 

dado o avanço tecnológico, as preocupações ambientais e a procura pela independência 

energética (TOLMASQUIM, 2016). Para o Portal Petróleo e Energia (2015), o 

crescimento vertiginoso da geração eólica pode ser explicado pela crescente demanda 

anual por energia no país, associada ao planejamento que vem priorizando as fontes 

renováveis.  

O crescimento da participação da indústria eólica no mercado nacional conta com 

a desoneração de impostos, incentivos fiscais e flexibilização dos prazos de recolhimento 

dos impostos obrigatórios ofertados pelo Estado. Soma-se ao rol de benefícios o 

aperfeiçoamento da tecnologia, possibilitando valores crescentes da capacidade instalada 

por aerogeradores com uso de torres construídas com até 100 m de altura, possibilitando 

ganho de escala através de um melhor aproveitamento das condições locais de vento.  
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Figura 6.  Fonte eólica no mundo e no Brasil. 

Fonte: Elaboração da autora, a partir de dados do IRENA, 2020.  

 

A implantação das usinas eólicas no Brasil foi estimulada, e este fato é 

rotineiramente atribuído à crise no abastecimento elétrico vivenciada nos anos 2000 

devido à variabilidade climática que tem alterado o regime de chuvas e, com isso, 

provocado severas mudanças nos ciclos hidrológicos. O comportamento climático tem 

efeitos na redução de oferta de energia hidrelétrica e no aumento do uso da 

termoeletricidade, mais cara e poluente, como aporte suplementar nos períodos secos. No 

plano internacional, os cenários creditados à mudança global do clima adicionam à 

energia eólica um interesse global na mitigação dos Gases do Efeito Estufa (GEE). 

 

3.1.1 Energia e as políticas públicas de universalização do acesso à eletricidade no 

Brasil  

 

No Brasil, são visíveis e concretos os resultados dos investimentos em energia 

renovável. É notável o reconhecimento da relevância dessas fontes, a qual se concretiza 

no país por meio de programas ambiciosos de geração de energia. Com o objetivo de 

reduzir a emissão dos gases de efeito estufa, o Programa de Desenvolvimento da Geração 

Distribuída de Energia Elétrica (ProGD) incentiva a geração de energia, através da 

ampliação das fontes renováveis eólica e solar na matriz elétrica nacional. Suas metas se 
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somam àquelas assumidas pelo Brasil no Acordo de Paris, no âmbito da Convenção das 

Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC- (COP21) (MME, 2015).  

O Brasil também reafirmou e sublinhou, nos termos do Artigo 2º do Acordo de 

Paris, o objetivo global que consiste em aumentar a capacidade de adaptação, 

fortalecimento e resiliência na redução da vulnerabilidade à mudança do clima, com vistas 

a contribuir para o desenvolvimento sustentável (UNITED NATIONS, 2019). Ressalta-

se a importância dada à proteção das populações, dos seus meios de subsistência e dos 

ecossistemas. 

Na Conferência Mundial sobre Desenvolvimento Sustentado, realizada em 

Johannesburgo, em 2002, o Brasil já se comprometia em contribuir com a redução da 

pobreza, descentralização das fontes de energia e contenção do aquecimento global. No 

tocante à energia, a proposta brasileira seguia a Meta do Milênio “assegurar a 

sustentabilidade ambiental”, por meio do indicador de emissão de dióxido de carbono 

(CO2), para conter seu crescimento (RIBEIRO, 2002; ONU, 2015). Diante do 

compromisso assumido, o país incorporou decisões estratégicas, visando ao 

desenvolvimento sustentável (REIS, 2011). 

As condições geográficas para a produção de eletricidade extraída das mais 

variadas fontes renováveis lhe conferem ser exemplo ambiental para o mundo e a 

expansão das energias renováveis uma estratégia para sustentabilidade do país 

(TOLMASQUIM, 2016). A respeito da expansão da oferta de eletricidade, Dester, 

Andrade e Bajay (2016) afirmam que o Brasil reúne condições de exploração das fontes 

renováveis, mas deve buscar meios de viabilizar a exploração com base na 

sustentabilidade. Para se tornarem sustentáveis, as políticas energéticas devem inibir 

externalidades negativas e os estilos de vida perdulários (VECCHIA, 2010; FLÓREZ, 

2012). 

A resposta concreta para esse desafio é positiva, pois o país registra 16,35 GW de 

potência instalada de geração eólica, desse total 4,67 GW estão concentrados no Rio 

Grande do Norte-RN, tornando o Estado um importante desenvolvedor de 

empreendimentos eólicos. A Figura 7 confirma a participação das fontes renováveis com 

81,8% da oferta interna de eletricidade no Brasil em 2019.  

O acesso universalizado aos serviços de eletricidade, quando garantidos à 

população, a pobreza como expressão relacionada apenas à atividade energética, 
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ultrapassa essa fronteira de discussão e assume uma nova concepção como fenômeno 

multidimensional, com vistas à sua análise e combate (WALKER; SIMCOCK; DAY, 

2016; DUGOUA; LIU; URPELAINEN, 2017).  

No caso do Brasil, a pobreza permanece e denuncia as desigualdades sociais 

enraizadas na sociedade. Contudo, e apesar das dimensões continentais e diferenças 

econômicas, o acesso à eletricidade está universalizado (REIS; FADIGAS, 2016). Mesmo 

assim, no país ainda existe um déficit de 555 mil domicílios sem acesso à energia elétrica 

e 12,3 milhões ainda utilizam carvão ou lenha para cozinhar seus alimentos (GRUPO DE 

TRABALHO DA SOCIEDADE CIVIL PARA AGENDA 2030, 2018). 

 

 
Figura 7.  Oferta Interna de Energia Elétrica por fonte – 2018. 

Fonte: Elaboração da autora, a partir de dados do EPE.  

 

A Tabela 1 apresenta a relação população, PIB, consumo de eletricidade e 

distribuição do acesso universalizado à eletricidade nas cinco regiões do Brasil. Os dados 

revelam elevadas taxas de cobertura dos serviços elétricos (95%), assim como claras e 

profundas desigualdades socioeconômicas regionais. A região Sudeste do Brasil abriga 

41,87% da população e registra um PIB de 53,2%, o Sul tem 14,27% da população e 17% 

do PIB, o Nordeste conta com 27,57% da população e participa com 14,3% do PIB. Em 

termos de consumo de energia elétrica, a estrutura do PIB desigual confirma o 

desequilíbrio nesse processo.  
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Tabela 1. Percentuais da cobertura de serviços e consumo de eletricidade por área, população e PIB de cada região do Brasil (2019). 

REGIÃO 
ÁREA POPULAÇÃO 

CONSUMO DE 

ELETRICIDADE 
PIB 

COBERTURA DE 

SERVIÇOS ELÉTRICOS 

Km² % Habitantes % MWh % % % 

Centro Oeste 1.605.850 18,86 15.875.907 7,65 35.407.740 7,58 10,1 95,8 

Nordeste 1.554.257 18,25 57.254.159 27,57 79.731.255 17,07 14,3 87,7 

Norte 3.853.848 45,26 17.936.201 8,64 34.510.271 7,38 5,4 81,6 

Sudeste 924.511 10,86 86.949.714 41,87 232.514.731 49,78 53,2 98,8 

Sul 576.409,6 6,77 29.644.948 14,27 84.997.182 18,19 17 98,0 

Brasil 8.514.876 100 207.660.929 100 467.161.179 ... 100 94,5 

Fonte: Elaboração da autora, a partir de dados do IBGE, EPE e ANEEL. 

 

Os dados expressam a discrepância entre o Sudeste, que consome 49,78% de toda oferta interna de eletricidade, e o Nordeste com 

somente 17,07%. 

A exclusão elétrica verificada em períodos pretéritos, que perdurou até a década de 1990, impulsionou a criação de políticas públicas 

de Universalização de Acesso e Uso da Energia Elétrica para regiões de menor desenvolvimento econômico, através de três programas: Luz 

da Terra (1995), Luz no Campo (1999) e Luz para Todos (2003) (REIS; FADIGAS, 2016). Desse modo, a energia estava colocada no centro 

do desenvolvimento com o objetivo de promover a diminuição dos índices da pobreza e da fome, utilizando a eletricidade como vetor de 

desenvolvimento econômico e social (MME, 2009). 
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Dentre os programas, Luz no Campo (1999) já preservava a universalização ao 

estabelecer a oferta de energia elétrica para 80% do total na área rural, representando 2 

milhões de domicílios e 10 milhões de brasileiros. Contudo, “LUZ PARA TODOS” 

(PLpT), instituído pela Lei nº 10.762, de 11 de novembro de 2003, da Agência Nacional 

de Energia Elétrica (ANEEL, 2015), completou a universalização. Trata-se de uma 

política pública federal coordenada pelo Ministério de Minas e Energia e 

operacionalizada com a participação das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras 

e de suas empresas. 

O objetivo assumido pelo PLpT transformou-se em desafio para governo federal 

no que se refere à construção de ações voltadas a garantir a inclusão elétrica da população 

brasileira. Em 15 anos de existência do LPT, mais de 16 milhões de brasileiros foram 

beneficiados com 3,5 milhões de ligações realizadas (MME, 2015). Os decretos de nº 

8.387, de 30/12/2014 e nº 9.357 de 27/04/2018, prorrogaram o Programa até 2022, com 

o objetivo de alcançar regiões remotas da Amazônia Legal, para fornecer energia elétrica 

obtida de fontes renováveis (ELETROBRAS, 2015). 

 

3.1.2 O potencial renovável eólico no Nordeste brasileiro  

 

Ao longo do tempo, as condições naturais semiáridas – elevadas temperaturas, 

baixos índices pluviométricos, alta insolação, deficiência hídrica, entre outras – têm sido 

consideradas como razões do atraso e da pobreza rural nessas áreas. Nesta 

contemporaneidade, a irradiação solar abundante e a presença de ventos constantes e 

velozes no semiárido do Brasileiro tornaram-se recursos de grande valor comercial para 

conversão em eletricidade.  

Segundo o Atlas do Potencial Solar Brasileiro, no país, locais com uma 

disponibilidade de irradiação solar anual acima de 2.000 kWh/m2 e baixa nebulosidade 

anuais estão praticamente restritos à região do semiárido nordestino, que dispõe do maior 

potencial de aproveitamento da energia solar concentrada (INPE, 2017).  

Já o Atlas do Potencial Eólico Brasileiro (BRASIL, 2001) estima que o potencial 

nacional de energia eólica alcança valores de 143 GW, dos quais o Nordeste é o principal 

detentor desse potencial, com 75 GW (52%) e o Rio Grande do Norte é o Estado da união 

mais promissor para exploração da energia eólica.  
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A Figura 8 apresenta o Potencial de Energia Solar e Eólica no Semiárido 

brasileiro, já a Figura 9 mostra a localização dos Parques Eólicos e Usinas Solares 

Fotovoltaicas instaladas nessa mesma região. 

O semiárido ocupa cerca 12% do território nacional, sendo a maior parte no 

Nordeste (1,03 milhão de km²). Abrange 1.262 municípios brasileiros, segundo 

Resolução 115, de 23 de novembro de 2017 da Superintendência do Desenvolvimento do 

Nordeste (ASA, 2017). Sua população é de cerca de 27 milhões de brasileiros, 

correspondendo a 12% da do total nacional (ASA, 2017). É um conjunto de municípios 

que atendem a um destes critérios: precipitação média anual, em média, 750 mm/ano 

(variando, dentro da região, de 250 mm/ano a 800 mm/ano); (MALVEZZI, 2007); aridez 

e risco de seca ou seu prolongamento (PEREZ-MARIN, SANTOS, 2013).  

As altas temperaturas da região tropical, aliadas à localização geográfica da região 

Nordeste do país, próxima às baixas latitudes (0º à 10º S) lhe garantem alto potencial de 

energia solar, em função de sua localização mais próxima à linha do Equador e de 

convergência dos ventos alísios, tornando-os recursos passíveis para os  aproveitamentos 

fotovoltaico e eólico. 

Chuvas escassas e relevo predominantemente plano contribuem para os fortes e 

constantes ventos, majoritariamente influenciados pelos ventos alísios de leste e brisas 

terrestres e marinhas (TOLMASQUIM, 2016). O aproveitamento dos ventos no 

semiárido e a constante expansão da indústria de eletricidade se associam a ações de 

governo, a saber:  

i) Programa de Incentivos às Fontes Alternativas de Energia (PROINFA, 

2003);  

ii) Leilões reguladores de energia (2009) e; Financiamento dos Parques pelo 

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 

SOCIAL, a partir de 2012 (BNDES).  

Com relevo o PROINFA, criado pela Lei 10.762 de 11 de novembro de 2003, que 

se tornou a referência legal para todas as ações do governo direcionadas à geração de 

energia renovável no Brasil (SILVA et al., 2013). 
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Figura 8.  Potenciais de Geração de energia Solar e Eólica no Semiárido brasileiro. 

Fonte: Elaboração da autora a partir de dados do Centro de Pesquisas de Energia Elétrica, do IBGE, do 

INPE e do Ministério do Meio Ambiente. 

 

Figura 9.  Distribuição dos parques eólicos e usinas solares fotovoltaicas instaladas no Semiárido brasileiro.  

Fonte: Elaboração da autora a partir de dados extraídos por meio do aplicativo WEBMAP EPE. 
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Em temos de energia solar, o território brasileiro recebe elevada irradiação, porém, 

para produção de calor a altas temperaturas durante todo ano, somente o semiárido 

nordestino oferece essa condição de permanência (INPE, 2017). Já se tratando de energia 

eólica, de acordo com o Atlas Eólico (BRASIL, 2001), os ventos no Brasil estão 

distribuídos em 7 regiões geográficas, com potência instalável de 143, 5 GW, assim 

distribuído por regiões: 

i) Nordeste: 75,0 GW; 

ii) Sudeste: 29,7 GW; 

iii) Sul: 22,8 GW; 

iv) Norte: 12,8 GW; 

v) Centro Oeste 3,1 GW. 

É no Nordeste brasileiro que a expansão da energia eólica se mostra com resposta 

mais bem-sucedida aos planos e programas governamentais impulsionados pela crise do 

fornecimento de eletricidade registrada em 2001 (BRANNSTROM et al., 2018).  

O Estado do Rio Grande do Norte tem três regiões indicadas como mais 

promissoras para aproveitamentos eólicos: Litoral Nordeste, Litoral Norte-Noroeste e 

Serras Centrais (COSERN, 2003). A região do Mato Grande, com o maior número de 

empreendimentos, está localizada na região 2, ou Nordeste do Estado. A Figura 10 

apresenta as três regiões de maior potencial do RN e destaca o Mato Grande.  

O Rio Grande do Norte está localizado numa zona de predomínio dos ventos 

alísios, resultando em ventos com grande constância e com acentuada ocorrência de 

direções Sudeste e Leste. O estado detém 42,95% de todo o potencial eólico da Região 

Nordeste, segundo dados da ANEEL. Por apresentar excelentes condições de ventos 

propícios à geração de eletricidade tornou-se o polo regional da fonte eólica.  

Aos ventos alísios presentes em seu território, sobrepõem-se a influência sinótica 

do centro de alta pressão e os mecanismos de mesoescala, tais como as brisas marinhas 

terrestres e lacustres, brisas montanha-vale e jatos noturnos de grande aproveitamento na 

produção de energia elétrica a partir da geração eólica (COSERN, 2003). Esses ventos 

são de elevada produtividade e majoritariamente influenciados pelos alísios de leste e 

brisas terrestres e marinhas (TOLMASQUIM, 2016), sobrepondo-se ao território, 

confere-se a produção de energia elétrica a partir da fonte eólica nas principais áreas de 

vento, como representadas pelos municípios na Figura 11.  
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Figura 10. As três regiões de maior potencial do RN, com destaque para a Região do Mato Grande e as 

respectivas áreas de Assentamentos Agrários. 

Fonte: Elaboração da autora a partir de dados do Atlas Eólico do Brasil, Atlas Eólico do RN e do INCRA. 

 

A participação do Estado na matriz elétrica do País como ofertante de energia 

elétrica, requereu novas bases materiais do setor elétrico em seu território, que foram 

produzidas por meio de empreendimentos eólicos, propiciados por grandes progressos 

técnicos, próprio do período (SANTOS, 1996). Embora atribuída a ventos 

extraordinários, na unidade de Tabuleiro dos Ventos, as características de geologia 

sedimentar e relevo de aspecto tabular relativamente plano, também concorrem para 

fortes e constantes ventos, favorecendo as instalações de parques eólicos (AMORIM; 

NONATO JUNIOR; POSTER, 2018).  

O potencial de ventos aliado à magnitude de investimentos econômicos 

influenciou a redução nos preços de energia eólica dos leilões, a partir de US $ 76,43 / 

MWh no leilão de energia de reserva de 2009 e atingindo US $ 21,47 / MWh no leilão de 

nova energia A-4/2018 (EPE, 2019). A Figura 12 apresenta a potência instalada em 

energia eólica distribuída no Estado.  
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Figura 10. Municípios com potência instalada e outorgada de Energia Eólica no RN 

Fonte: Elaboração da autora, a partir de dados do SIGA ANEEL.
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Figura 11. Potência eólica por município produtor no RN. 

Fonte: Elaboração da autora, a partir de dados do SIGA ANEEL. 

 

De fato, a indústria eólica no RN tem contribuído com a matriz elétrica, 

acompanhando as ações da política neoliberal, que é pensada e utilizada como elemento 

de expansão da (re)produção do capital (HARVEY, 2009). O Plano Estratégico de 

Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Norte 2016-2035 propõe um plano de 

longo prazo a ser implantado através de ações nos setores prioritários, a saber: 

i) mapear oportunidades de investimento e negócios para o setor privado;  

ii) estabelecer uma agenda de iniciativas públicas para impactar 

positivamente a competitividade do estado e;  

iii) compartilhar uma estimativa de investimento, para atingir metas 

estratégicas. Para o setor de energia estima a expansão do setor eólico nas 

regiões Norte, Mossoroense e Serras Centrais, especialmente onde 

ocorrem ventos com100 metros de altitude ou mais (FIERN, 2015). 

No processo de desenvolvimento da indústria eólica em extensas áreas rurais 

semiáridas, registra-se uma dupla forma de expansão do capital: acumulação (HARVEY, 

2011) e materialidade dos parques eólicos, garantindo vultosos ganhos ao capital com a 

venda da eletricidade, obtida do vento (TRALDI, 2014). Isso configura a mercantilização 
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de recursos e locais, integrados por um sistema técnico, garantindo a especialização para 

novos usos do território, através da intencionalidade e localização de sua produção 

(SANTOS, 1996). Cabe, então, refletir sobre o compromisso do uso sustentável da 

energia eólica pelo setor elétrico, uma vez que seu aproveitamento está fundamentalmente 

atrelado ao capital monopolista.  

Neste sentido, Simard, (2018) aponta a experiência de Quebec (Canadá), onde a 

compatibilização dos interesses comunitários e a aceitação social são consideradas para a 

construção de um parque eólico. Nessa conexão com o autor, a International Energy 

Agency (2017) entende que, onde ocorre o progresso, é fundamental a implantação de 

políticas claras e consistentes que incentivem soluções de custo-benefício para negócios 

e comunidade local (IEA, 2017). 

 

3.1.3 O Mato Grande e a Energia Eólica  

 

O Mato Grande está localizado na região Nordeste do Brasil, no Estado do Rio 

Grande do Norte, ou ainda na “esquina da América do Sul” (AMORIM; NONATO 

JUNIOR; POSTER, 2018). Sua posição geográfica lhe confere uma geopolítica e 

logística favoráveis à fluidez do uso do território, uma vez que dois dos principais eixos 

rodoviários do Estado atravessam-na: BR 406, Natal – Mato Grande; BR-101, Touros – 

Sul do Brasil e nas proximidades tem-se a BR-304 que a interliga ao Estado do Ceará 

(Figura 13).  

Sua área total é de 5.732,1 km², representando 10,8% da área do Estado. Seus 

limites territoriais são: ao Norte e Leste Oriental, o Oceano Atlântico, que percorre uma 

faixa de praia em 5 municípios (Norte) e 3 (Leste); Oeste, com parte da Zona 

Mossoroense e ao Sul, com parte da Zona Agreste e Serras Centrais (AZEVEDO; 

TAVARES; DANTAS, 2013). 
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Figura 12. Localização da Região do Mato Grande no Estado do Rio Grande do Norte. 

Fonte: Elaboração da autora, a partir de dados do IBGE e DNIT. 
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De acordo com IBGE (2010), a região tinha no ano do censo 2010, 224.107 

habitantes, dos quais 109.589 residiam na zona urbana e 114.518 na zona rural. Em 2010 

o Mato Grande era um território tipicamente rural, com densidade demográfica de 35,5 

habitantes/km², inferior ao da média do Estado, que era de 52,30 habitantes/km².  Segundo 

estimativas do IBGE (2020), atualmente, e de acordo com a estimativa do órgão 

recenseador, a referida região conta com uma população de 244.109 habitantes, conforme 

demonstrado na Tabela 2.  

 

Tabela 2. População dos municípios do Mato Grande. 

MUNICÍPIO 
POPULAÇÃO CENSO 2010 

POPULAÇÃO 

ESTIMADA 

2020 URBANA RURAL TOTAL 

Bento Fernandes 2.067 3.046 5.113 5.525 

Caiçara do Norte 5.894 122 6.016 6.561 

Ceará-Mirim 35.494 32.647 68.141 73.886 

Jandaíra 3.954 2.847 6.801 6.893 

João Câmara 22.657 9.570 32.227 35.160 

Maxaranguape 3.889 6.552 10.441 12.544 

Parazinho 3.137 1.708 4.845 5.272 

Pedra Grande 1.161 2.360 3.521 3.199 

Poço Branco 7.417 6.532 13.949 15.531 

Pureza 2.996 5.428 8.424 9.724 

Rio do Fogo 3.748 6.311 10.059 10.905 

São Bento do Norte 1.038 1.937 2.975 2.717 

São Miguel do Gostoso 4.131 4.539 8.670 10.392 

Taipu 4.084 7.752 11.836 12.297 

Touros 7.922 23.167 31.089 33.503 

TOTAL 109.589 114.518 224.107 244.109 
Fonte: IBGE. 

 

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA, 2019), a região 

do Mato Grande é constituída por 15 municípios. Azevedo, Tavares e Dantas (2013) 

registram que 8 dos municípios têm populações inferiores a 10.000 habitantes, com 

matrizes socioeconômicas, políticas e culturais predominantemente rurais4.  

 
4 “Um aspecto que não pode ser esquecido e que teve grande importância na reestruturação e 

ocupação espacial da região nos últimos anos é a política de reforma agrária, implementada pelos 

governos federal e estadual, através da estratégia de assentamentos rurais. O fato de o território 

estar inserido numa área historicamente de grande concentração fundiária motivou os 

movimentos sociais a realizarem uma forte ação na região que culminou com a desapropriação 

de muitas terras que foram convertidas em áreas de assentamentos de reforma agrária. Conforme 
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As características geoambientais do Mato Grande são diversificadas. O tipo 

climático é predominantemente semiárido, com chuvas irregulares e baixo índice 

pluviométrico, convertendo-se em fator limitante para o seu desenvolvimento. Na 

extensão do território são encontradas vegetação típica da caatinga, tabuleiros, terrenos 

arenosos, áreas de restinga, dunas, vales e praias. Quanto às dunas, que funcionam como 

portas de entrada de chuvas, são ocupadas por aerogeradores, como prova a Figura 14. 

Além dessa fisionomia, a região “é definida por um critério invisível, mas de grande 

importância: o vento” (AMORIM; NONATO JUNIOR; POSTER, 2018). 

 

 
Figura 14. Aerogeradores nas dunas no Município de Pedra Grande-RN. 

Fonte: Registro cedido por Danilo Medeiros. 

 

No tocante à caracterização socioeconômica, de acordo com a Tabela 3, é possível 

constatar que o salário médio mensal em 2018 foi de 1,92 salários mínimos na região. O 

intervalo entre 1,4 e 2,6 salários mínimos confere a Caiçara do Norte e a João Câmara os 

menores e maiores salários, respectivamente. A proporção de pessoas ocupadas é de 

10,8% na região, denotando um elevado número de desempregados no conjunto regional. 

Contudo, as discrepâncias estão nos valores municipais, tendo Poço Branco apenas 5,6% 

de pessoas em trabalho formal, enquanto 22,2% são registrados em São Bento do Norte.  

 

informações contidas no Plano de Desenvolvimento Sustentável do Litoral Norte, das 13.857 

famílias assentadas pelo INCRA no Estado desde 1987, 34% delas foram para assentamentos 

localizados, principalmente, em João Câmara e Touros. Sabe-se, todavia, que a maioria desses 

assentamentos enfrenta sérias dificuldades para sua autossustentação, em virtude de praticar uma 

agricultura de baixo nível tecnológico, resultando produtos de pequena densidade financeira e 

dependente do regime de chuvas, mas, mesmo assim, provocou alteração na dinâmica 

demográfica com repercussão mais significativa nas áreas rurais” (BRASIL, 2005, p. 29-30). 
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Tabela 3. Informações sobre salário médio mensal, rendimentos mensais, PIB per capita, dos municípios do Mato Grande. 

Fonte: IBGE, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira e Atlas Geográfico. 

Município 
Salário médio mensal 

em 2018 (Unidade) 

Proporção de 

pessoas ocupadas 

2018 (Percentual) 

Rendimentos mensais de 

até meio salário mínimo 

por pessoa 2018 

(Percentual) 

PIB per capita 2017 (Valor 

na moeda Real) 

Bento Fernandes 1,9 8,1% 52,3% R$   8.284,72 

Caiçara do Norte 1,4 9,9% 52,6% R$ 10.478,59 

Ceará-Mirim 1,8 9,1% 46,1% R$ 10.949,67 

Jandaíra 1,7 13,9% 50,4% R$ 10.770,15 

João Câmara 2,6 9,2% 48,0% R$ 29.819,52 

Maxaranguape 1,6 9,4% 46,3% R$   8.919,17 

Parazinho 2,2 9,8% 50,3% R$ 80.444,02 

Pedra Grande 2,2 19,4% 55,0% R$ 61.643,53 

Poço Branco 1,8 5,6% 50,7% R$   6.952,07 

Pureza 1,8 8,1% 53,9% R$ 13.362,43 

Rio do Fogo 1,9 7,2% 51,8% R$ 15.640,29 

São Bento do Norte 2,1 22,2% 51,2% R$ 69.004,68 

São Miguel do Gostoso 1,8 13,3% 53,1% R$ 43.664,91 

Taipu 2,00 6,7% 50,0% R$   9.716,83 

Touros 2,00 9,5% 52,0% R$ 19.871,97 

Média 1,92 10,8% 50,9% R$ 26.634,84 
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Os valores do PIB per capita despertam e merecem uma análise, dada as diferenças 

entre os menores e maiores valores, registrados em Bento Fernandes (R$ 8.284,72) e 

Parazinho (R$ 80. 444, 02). Embora não adentrando nos pormenores da análise, o PIB 

per capita confirma a hipótese de inexistência de escassez de recursos e relativiza a 

pobreza (BARROS; HENRIQUES; MENDONÇA, 2000) 

Segundo o plano territorial de desenvolvimento rural sustentável (PTDRS, 2013), 

a região produz atividades de pouco impacto econômico e de baixa articulação com os 

circuitos da economia global. No início dos anos 1990, as duas principais culturas 

agrícolas - algodão e sisal - entraram em decadência em consequência das mudanças 

conjunturais nos mercados importadores e declinaram totalmente com o fim do ciclo 

algodoeiro em todo o Nordeste.  

Uma certa estagnação econômica acometeu a região e somente na última década 

de 2000, com a exploração da energia eólica, parece se estabelecer uma nova ordem 

econômica e um novo sentido à modernização, como vem se processando na região do 

Mato Grande. A Figura 15 exibe um mosaico de paisagens capturadas na Região do Mato 

Grande, com a forma da dualidade definida pelos novos objetos técnicos e tradicionais 

no espaço rural. 

 

  

  

Figura 15. Paisagens capturadas na Zona Rural da Região do Mato Grande. 

Fonte: Registros cedido por Canindé Soares.  
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Do ponto de vista da história, a região do Mato Grande apresenta grande 

concentração fundiária, o que motivou a luta pela terra com resultados positivos para a 

reforma agrária. Apesar da conquista da terra, sua população rural subsiste da agricultura 

familiar de baixo impacto e de benefícios do governo, incluindo aposentadorias, pensões 

e programas de transferência direta de renda, confirmando um quadro de pobreza.  

De acordo com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA, 

2010), a região tem 84 assentamentos rurais nos quais vivem 5.375 famílias, o que revela 

uma duplicidade de importância, pois reúne o maior potencial eólico do estado e 

concentra o maior número de famílias com acesso à terra advinda da reforma agrária.  

Ao analisar o Plano de Desenvolvimento Sustentável da Região do Mato Grande, 

Azevedo, Tavares e Dantas (2013) destacam que as políticas públicas e as iniciativas 

governamentais e não-governamentais devem perseguir o enfrentamento político, 

econômico, social e cultural, por meio de ações que visem à implementação de novas 

tecnologias – cadeia produtiva estratégica – a modernização e descentralização das 

estruturas político-administrativas e, nesse sentido, percebe-se a importância de se 

pesquisar sobre o mapeamento dos impactos do acesso da energia elétrica nos 

assentamentos rurais da região, com sérios problemas, conforme já mencionados, 

inclusive no que diz respeito ao acesso à energia e à promoção da eficiência energética 

(AZEVEDO, 2012; AZEVEDO, 2013; ARAÚJO, 2005; BRASIL, 2005; MEDEIROS, 

2009; PAULA, 2005; SCHMIDT; MARINHO; ROSA, 1998). 

A Pesquisa Sobre a Qualidade de Vida, Produção e Renda dos Assentamentos da 

Reforma Agrária (INCRA, 2010), realizada em 1.164 assentamentos, concluiu que 

43,86% dos assentados têm energia elétrica o ano todo em condições adequadas; 32,62% 

com quedas de tensão recorrentes, reduzindo a qualidade da energia ofertada e 23,52% 

não possuem energia elétrica.  

Quanto ao acesso à água, a pesquisa identificou que 78,98% dos assentamentos 

têm o recurso para uso residencial e 21,02% têm abastecimento intermitente. Sobre a 

satisfação das condições ambientais, as regiões Norte e Nordeste têm 65% e 64% de 

famílias descontentes, respectivamente.  

Sobre a agricultura familiar dos 15 municípios do Mato Grande, o último Censo 

Agropecuário (IBGE, 2017) concluiu que são 5.167 estabelecimentos rurais, 986,4 

hectares de área cultivada e 50,8 de pessoal ocupado. As lavouras de milho e mandioca 
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são as principais culturas regionais, e a cana de açúcar se destaca em Ceará Mirim, 

Touros, João Câmara, Pureza e Poço Branco. Sobre o criatório, o rebanho bovino é o mais 

representado. Os resultados não distinguem os assentamentos rurais, nem tampouco o 

rendimento das atividades.  

Não obstante, os espaços rurais no Nordeste Brasileiro, historicamente se 

constituem territórios de exclusão, resultado do modelo de desenvolvimento que tem 

como marca a apropriação desigual dos recursos naturais, restringindo a condição de 

desenvolvimento das atividades econômicas próprias do mundo rural, sobretudo, a 

agricultura, o que contribui para a pobreza que não se manifesta apenas por insuficiência 

de renda, mas também pela fome, pelo analfabetismo, pela falta de habitação, de 

eletricidade e de acesso à água, de acordo com Silva et al. (2016).  

Tal característica predatória, sob o pretexto de fornecer boa vida à humanidade, 

na verdade, põe em risco o meio ambiente, uma vez que este não consegue se renovar na 

mesma proporção em que é explorado. As maiores consequências recaem sobre 

populações que sofrem com a pobreza e com condições adversas ao meio em que vivem 

(CAMARGO, 2012). 

Na região do Mato Grande, objeto de discussão desse capítulo, a indústria de 

energia eólica tem modificado seu espaço rural com a implantação de parques eólicos que 

produzem “o mosaico paisagístico de transformação da dinâmica econômica e social” 

(AMORIM; NONATO JUNIOR; POSTER, 2018, p. 41). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16. Paisagem do Assentamento Rural Modelo II e Parque Eólico Asa Branca no Município de 

Parazinho. 

Fonte: Registro cedido por Canindé Soares. 
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São sobreposições territoriais geradas pelos parques eólicos em áreas tradicionais 

de agricultura de subsistência. São atores hegemônicos que desembarcam com um “novo 

conjunto de instrumentos técnicos mais avançados, enquanto os não hegemônicos 

continuam utilizando conjuntos menos atuais e menos poderosos” (SANTOS; 

SILVEIRA, 2001, p. 25). 

Numa lógica de contradição, a indústria eólica se reveste de progresso técnico e 

riqueza e do outro, a pobreza das famílias rurais é manifestada por meio das dificuldades 

de trabalho e renda, visto que permanecem com pouca ou nenhuma perspectiva de 

superação das privações (SANTOS; SILVEIRA, 2001).  

Ao tornar-se área atrativa para investimentos eólicos, adquiriu uma nova dinâmica 

socioeconômica e espacial favorável ao capital das empresas de geração e 

comercialização de eletricidade, Todavia, o outro lado da magnitude desse setor está o 

seu conjunto social, convivendo à sombra escura do crescimento econômico do setor e 

com trajetórias históricas de privação, desigualdade e renda insuficiente para 

proporcionar o bem-estar humano (SACHS, 2008). 

A política energética do Estado do Rio Grande do Norte criou um rol de benefícios 

para as empresas do setor eólico, através de política fiscal generosa com prazos dilatados 

para recolhimento dos impostos obrigatórios. Isso favorece territorialmente um processo 

temporal dinâmico aos empreendimentos eólicos, que se ajustam aos planos de expansão 

do setor elétrico nacional.  

Em 2015, na região do Mato Grande, os projetos elétricos já tinham incorporados 

44.240,25 ha de terras (ANEEL, 2015). Essa incorporação está em consonância com a 

materialização dos processos de implantação dos parques eólicos onshore que continuam 

“Terra à vista,” conforme representados na Figura 16. Os maiores aproveitamentos 

ocorrem nos Municípios de João Câmara (5) e Parazinho (7), os quais compõem o objeto 

da pesquisa de campo dessa tese. 

A expansão da produção de energia eólica, impulsionada por planos e programas 

governamentais, tem aspectos positivos, quando se coaduna com a agenda nacional para 

evitar crises no fornecimento de eletricidade, como o registrado em 2001 (REIS; 

FADIGAS, 2016). Também está alinhada com a agenda global de mitigação das 

mudanças climáticas, principalmente por suas Contribuições Nacionalmente 
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Determinadas assumidas junto a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças 

Climáticas - UNFCCC.  

O conjunto material e técnico representado na Figura 17 permite a leitura espacial 

da nova dinâmica socioeconômica e espacial determinada pelo conjunto de inovações 

técnicas, advindas da rápida penetração dos parques eólicos no Mato Grande. Permite 

também a análise de quão impactante é a incorporação de terras, quando a terra é um bem 

de sobrevivência dos agricultores familiares, porém, adquiridas sem barreiras para a 

remuneração do capital de empresas geradoras e comercializadoras de energia elétrica. 

 



81 

 
Figura 17. Distribuição temporal dos Parques Eólicos no Mato Grande (2006 – 2020) 

Fonte: Elaboração da autora, a partir de dados do IBGE, IDEMA e ANEEL. 
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Figura 18. Disposição dos Parques Eólicos no horizonte temporal (2006-2020). 

Fonte: Elaboração da autora, a partir de dados do IBGE, IDEMA e ANEEL.
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A convergência parques eólicos e assentamentos rurais contradiz o binômio 

energia-desenvolvimento rural, porque não tem interface, mas dois lados distintos: 

empresas que incorporam território para reprodução ampliada do capital e populações 

que, mesmo dividindo fisicamente o mesmo território, estão sem um horizonte de 

superação da pobreza.  

 

 

Figura 19. Registro do Assentamento Modelo II (Parazinho). 

Fonte: Registro cedido por José Aldenir. 

 

Torna-se evidente que os recursos renováveis presentes no semiárido se tornaram 

atraentes, especialmente, para o setor elétrico. O avanço dos projetos de energia eólica, 

nesse perfil espacial, não é motivado pela falta de acesso à eletricidade para a população 

do entorno, uma vez que a universalização dos serviços públicos de energia elétrica foi 

estabelecida pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, conforme alterada pela Lei nº 

10.762, de 11 de novembro de 2003, da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL, 

2015).  

Apesar do cenário favorável ao uso sustentável da energia, Estado e empresas não 

criaram uma política pública que coloque a energia no centro do desenvolvimento para 

reduzir a desigualdade social e a pobreza. Assim, as populações que moram nos 

municípios desta região geográfica vivem com percalços de pobreza e sem acesso aos 

benefícios da atividade eólica.  

Importa destacar que famílias rurais seguem enfrentando as restrições históricas 

ao uso e exploração de suas terras, causadas pelo estresse hídrico de secas periódicas, 

típicas do semiárido. A escassez e a drenagem insignificante impõem atividades de pouco 

impacto econômico a uma massa de pequenos agricultores que “ocupam a terra há anos, 

mas estão empobrecidos, vivendo mal, desanimados. Quase esquecidos” (GRAZIANO, 
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2015). Nesse sentido, a “modernidade eólica” em nada alterou essa realidade nos 

territórios hoje por ela ocupados. 

No entanto, os discursos dos gestores públicos e da iniciativa privada foram dados 

pelo viés de geração de emprego e renda e desenvolvimento local (REZENDE, 2016). 

Assim, destoando da premissa do desenvolvimento atual - a sustentabilidade, as políticas 

públicas foram elaboradas de cima para baixo e mantenedoras de desenvolvimento 

desigual.  

Assim, a política em voga está em desacordo com a realidade do Mato Grande, 

detentora de elevados índices de pobreza com grupos vulneráveis à pobreza, os quais se 

encontram à margem dos projetos eólicos, como ficou confirmado na pesquisa de campo 

realizada nesta tese para esse fim.  

 

3.1.4 Os descaminhos da Energia Eólica no Mato Grande  

 

Como está em tudo e em toda parte, a energia deve ser o meio através do qual a 

sociedade e a natureza se articulam, na perspectiva de encontrarem a sustentabilidade. 

Por possibilitar a redução da pobreza através da universalização do acesso à eletricidade, 

deve ter elasticidade suficiente para libertar as comunidades rurais da pobreza. No Brasil, 

o atendimento elétrico às populações rurais, por meio do exitoso Programa de 

Eletrificação “Luz para Todos”, é considerado um desafio secular superado para Pereira 

(2011).  

Com o transbordamento dos valores do mundo urbano para o mundo rural, a 

eletricidade se tornou o principal vetor de mudanças socioeconômicas e tecnológicas. O 

incremento da utilização da energia elétrica permeia todos os bens que compõem a lista 

de recursos tecnológicos disponíveis no cotidiano da sociedade. Mesmo os segmentos 

mais empobrecidos e carentes da sociedade tecnológica dependem dessa fonte, que 

verdadeiramente amplia a capacidade inventiva e transforma o desenvolvimento 

(SEIFFERT, 2013).  

A oferta de eletricidade nas áreas rurais do Brasil, reconhecidamente, influenciou 

na qualidade de vida no campo e freou o êxodo do homem do campo para as cidades. 

Shaeffer et al. (2003) consideram que a eletricidade impacta positivamente ao 
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desestimular o êxodo rural e se torna um caminho possível para o desenvolvimento, pois 

ela é um fator de geração de renda e melhoria das condições socioambientais.  

Apesar dessas considerações, os autores entendem que, sozinha, a energia muda 

somente a face da pobreza, visto que o enfrentamento desse fenômeno demanda políticas 

públicas perenes, que atendam às necessidades diferenciadas para superação das 

desigualdades (GEHLEN, 2004). Além das ações das políticas, torna-se imprescindível o 

planejamento adequado de ações, planos e programas orientados à sustentabilidade.  

Daí, continuar presente o desafio de atingir a sustentabilidade pelo setor elétrico 

no século XXI, pois ela depende de um modelo de desenvolvimento de base tecnológica 

e econômica que impacte o mínimo possível o meio ambiente e garanta o bem-estar 

humano. Do contrário, a política se centra na oferta de eletricidade, desarticulada das 

políticas públicas voltadas para grupos específicos de populações. Não é raro o setor 

responder, reativamente, às solicitações das comunidades, com ações pontuais e doações 

esporádicas, de modo a desconsiderar as questões essenciais ao pleno desenvolvimento 

social e econômico (REIS; FADIGAS, 2016)  

Os projetos elétricos, com muita frequência, desconsideram a população dos 

territórios semiáridos, que atravessa o tempo, inserida no quadro da pobreza rural. As 

empresas declinam da oportunidade de fortalecer a área social das áreas de influência dos 

seus empreendimentos eólicos, ao desconsiderar que a inovação tecnológica é uma 

atividade geograficamente concentrada e tem eficácia no combate à pobreza. Isso está em 

desacordo com a sustentabilidade econômica, social e ambiental, pois essas dimensões 

precisam ser consideradas e harmonizadas (GOLDEMBERG, 2015). 

Nos espaços rurais semiáridos propícios ao aproveitamento das fontes renováveis 

de energia, “a ausência de infraestrutura de energia, água potável e saneamento inviabiliza 

o desenvolvimento econômico e o crescimento da renda” (SCHAEFFER, 2003, p. 34). 

Esse quadro inibe o bem-estar e o desenvolvimento, afirma o Instituto Interamericano de 

Cooperação para a Agricultura (IICA, 2011).  

O mundo permanece desigual e, especialmente nas áreas rurais dos países em 

desenvolvimento, dentre eles, o Brasil, a miserabilidade permanece desproporcional e 

esmagadora, em consequência da falta de estratégias para o desenvolvimento do campo. 

Os resultados da produção de alimentos e a diminuição da fome global são positivos, mas 
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a insegurança alimentar persiste onde há maior desigualdade no acesso aos alimentos 

(WORLD BANK, 2018). 

O consumo de energia pelo setor agrícola no mundo reflete o grau de 

industrialização, de desenvolvimento e de bem-estar das populações. Em se tratando do 

consumo, pode-se dizer que o agribusiness tem grande relevância na economia e é voraz 

por energia. Isso não se pode afirmar sobre a agricultura familiar, pois, em grande medida, 

depende de carvão produzido por fontes não sustentáveis (SILVA; REGITANO NETO, 

2019).  

No Mato Grande, objeto de pesquisa, a agricultura é dependente de chuvas e nos 

períodos de estiagem, o plantio só ocorre em propriedades com acesso à irrigação 

(OLIVEIRA; ARRIEL, 2019). Para os agricultores familiares, principalmente os 

assentados, a situação é agravada pela escassez de água, baixo uso de tecnologias e 

ausência de políticas adequadas às questões ambientais e sociais, para adaptar as lavouras 

ao manejo sustentável duradouro (GEHLEN, 2004). 

São as culturas tradicionais de feijão, milho e mandioca e o pequeno criatório de 

bovinos e caprinos, que garantem as atividades com a terra, embora sazonais, em unidades 

de produção e consumo, compreendidas como território camponês de propriedade 

familiar. Segundo o Censo agropecuário (IBGE, 2017), a totalidade dos municípios do 

Mato Grande produz milho e mandioca, não mais contabilizando o feijão. Ceará Mirim, 

João Câmara e Touros produzem cana de açúcar, justificado pela maior umidade.  

Verifica-se que o Censo, não cobriu às atividades agropecuárias realizadas nos 

assentamentos rurais da citada região. Mesmo assim, em visitas de campo, constatou-se 

que o uso do território pelos assentados ocorre pela resistência e nela está intrínseca a 

produção das culturas do feijão, milho e mandioca para subsistência. Nos resultados do 

referido censo, não aparece a castanha de caju, que se tornou a cultura de maior expressão 

de renda complementar das famílias, que a beneficiam na própria residência. 

Como retrata a Figura 20, a castanha integra o rol de atividades nos assentamentos. 

Chega até a família por intermédio de um atravessador, para o beneficiamento, que ocorre 

artesanalmente, através da torra da própria casca em fogo aberto. As castanhas 

permanecem em chamas até incendiarem e quando torradas são quebradas uma a uma, 

para a retirada do núcleo comestível. Trata-se de um processo precário, com grande 
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impacto para o meio ambiente e foi presenciado em atividade de campo em agosto de 

2020. 

 

 

Figura 20. Beneficiamento da castanha de caju no Assentamento Maria da Paz. 

Fonte: Registro cedido por José Aldenir. 

 

Esse trabalho, realizado no seio da família, tem o objetivo de subsistir, pois mesmo 

gerando renda insuficiente, garante as condições mínimas para permanência no campo 

(ABRAMOVAY, 2000). A complementação de renda está também associada à 

pluriatividade da agricultura familiar no Nordeste, como alternativa para driblar a 

pobreza, o desemprego e o êxodo rural (XIMENES; CAMURÇA, 2016). 

No que tange à questão energética envolvida no beneficiamento da castanha, vê-

se com apreensão, uma vez que a emissão de poluentes ocorre na contramão da 

sustentabilidade (PACHECO, 2006). Todos os poluentes são prejudiciais à saúde e não 

se alinham aos compromissos da Agenda 2030, que dissemina a ideia de ações para 

pessoas, território e prosperidade, com o objetivo de alterar o quadro de escassez de 

recursos.  

A pesquisa realizada para essa tese verificou, junto aos principais testemunhos dos 

assentamentos, que a instalação de parques eólicos não contribuiu significativamente até 

o momento para melhorar a qualidade de vida dos moradores nem para o desenvolvimento 

dessas comunidades rurais.  

Mesmo assim, Vallim (2016) vê como um salto o uso da energia eólica no 

processo de desenvolvimento social e econômico de regiões rurais carentes no Brasil, 

uma vez que, em grande parte dessas regiões, registram-se consideráveis potenciais de 

expansão do setor eólico, o que faz surgir uma oportunidade de renda para pequenos 

agricultores. 
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A própria definição de desenvolvimento sustentável em "Nosso Futuro Comum" 

inclui o emprego como a "necessidade mais básica". Ele deve atender às aspirações e 

necessidades da população, especialmente nos países em desenvolvimento (UNITED 

NATIONS, 1987). A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, na Declaração, 

sob o rótulo A nova Agenda (princípios 18 a 38), princípio 24, estabelece o propósito de 

“dedicar recursos ao desenvolvimento rural e agricultura sustentável (...) nos países em 

desenvolvimento, particularmente nos países menos desenvolvidos” (UNITED 

NATIONS, 2015).  

O uso de recursos energéticos deve ser gerador de emprego e renda, uma vez que 

a necessidade de expandir o suprimento de eletricidade faz parte do esforço de inclusão 

energética, redução da pobreza e desenvolvimento social. Contudo, observa-se que, no 

Mato Grande, há uma espécie de divisão espacial desigual e combinada, tendo, por um 

lado, a indústria eólica com vantagens competitivas e dinamismo típicos do setor elétrico, 

e, por outro, o ambiente rural com carência crônica e em abandono (VEIGA, 2001). Essa 

divisão denota que desenvolvimento e pobreza estão entrelaçados em uma condição 

antagônica e extremamente desigual, na qual coexistem acumulação e miséria (YAZBEK, 

2012). 

A importância de se descobrir novos territórios, formas inovadoras de produção 

de energia e de preservação da vida na terra é prioritária. A opção pela energia renovável 

inclui a segurança energética e preferência pelo desenvolvimento sustentável 

(TAVARES; QUEIROZ FILHO, 2012). Nessa trajetória de novos territórios, a energia 

eólica tem sido considerada uma fonte sustentável, não poluente e de significativa 

contribuição aos esforços globais para reduzir as concentrações de gases de efeito estufa. 

Ela vem se espalhando de maneira contínua e constante em todo o mundo e no Brasil 

(GORAYEB et al., 2018).  

O espalhamento da energia eólica integra os processos de reestruturação 

econômica, posto que o suprimento eficiente e confiável é considerado uma das condições 

básicas para o desenvolvimento. Também é parte da condução de uma nova civilização 

energética, que inclui inovações tecnológicas, mudanças nas políticas energéticas e 

integração do ser humano, de modo a garantir o crescimento econômico e melhoria da 

qualidade de vida (VECCHIA, 2010; REIS, 2011). 
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Nessa perspectiva, a exploração do potencial eólico do Mato Grande tem 

propiciado a apropriação do território pelas grandes corporações que ressignificam os 

espaços rurais, outrora agropastoris, produzindo uma paisagem geográfica apropriada à 

sua dinâmica de acumulação (HARVEY, 2009). Esse ato dá sentido à modernização 

conservadora, ao propiciar mudanças formais, favoráveis à ordem econômica vigente 

sem, contudo, se comprometer em mudar as condições de vida das populações rurais. As 

melhorias "são visíveis apenas aos proprietários dos parques eólicos", disse um dos 

moradores locais em ocasião de visita de campo. 

O setor elétrico, com progresso técnico altamente inovador, contrasta com a 

sociedade rural, que enfrenta dificuldades e permanece com pouca ou nenhuma 

perspectiva de superação de privações (SANTOS; SILVEIRA, 2011) Assim, a forma que 

toma o território rural segue as novas relações espaciais, ditadas pelo capital hegemônico 

ao produzir uma superposição entre o global e local (SANTOS, 2008). A Figura 21 é a 

própria expressão espacial do capital hegemônico das empresas de energia. 

Para Tolmasquim (2016), uma nova dinâmica interfere na organização 

sociocultural já estabelecida no local, trazendo novos elementos e, eventualmente, 

desestabilizando os vínculos identitários. Os novos elementos são propiciados pela 

energia e, aqui são tomados como concretos. Criou-se um ambiente favorável ao capital 

das empresas do setor elétrico, mas dissociado do conjunto social do território, posto que 

o crescimento é uma condição necessária, mas insuficiente, para alcançar o bem-estar 

(SACHS, 2008; REIS, 2011). 

As mudanças realizadas pelo setor eólico revelam um certo desencaixe entre a 

modernização energética oriunda da indústria eólica e as condições desfavoráveis para o 

desenvolvimento no espaço rural do Mato Grande. Essa constatação permite confirmar a 

seguinte reflexão: as inovações colonizam o território de potencial energético de forma 

seletiva, provocando um cenário de incertezas (SANTOS; SILVEIRA, 2001). 
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Figura 21. Distribuição espacial das Usinas Eólicas no Mato Grande. 

Fonte: Elaboração da autora.
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A conciliação dos resultados econômicos, sociais e ambientais deve fazer parte da 

estratégia das empresas para que, em escala local, a energia facilite o desenvolvimento 

econômico, melhore a produtividade e possibilite a geração de renda (OYEDEPO, 2012).  

O ODS 7 está relacionado à transição energética de fontes não renováveis para 

fontes renováveis limpas e está na base do acordo de Paris5, negociado durante a COP 216 

(MILANEZ et al., 2017). Para alcançar as metas acordadas, o Brasil se comprometeu em 

realizar investimentos em energias renováveis e eficiência energética, através de uma 

agenda nacional, que conta com legislação, programas, financiamento nacional, 

incentivos fiscais e financiamento multilateral (GUIMARÃES, 2016). 

O argumento e defesa em torno dos aproveitamentos das energias renováveis são 

válidos. Aumenta-se a diversidade da oferta de energia elétrica, assegura-se a geração em 

longo prazo, reduz-se a emissão de gases de efeito estufa, além de se criar em 

oportunidades de empregos. Contudo, a realidade das regiões rurais desmente a promessa 

dos empregos prometidos, pois não têm surtido o efeito esperado. Dessa forma, a relação 

eletricidade e produtividade, em áreas de baixo potencial agrícola, está em desacordo com 

o que preconiza a sustentabilidade, ou seja, com o planejamento adequado e adoção de 

inovações tecnológicas. 

A energia renovável, a partir de sua atual conceituação, é uma área de interesse 

global para alcançar o desenvolvimento sustentável (CAMARGO, 2012). A falta de 

aplicação dos benefícios para reduzir a pobreza é contrária aos Objetivos 1 e 7 do 

Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, que são: Objetivo 1 - Acabar com a 

pobreza em todas as suas formas em todos os lugares e 7 - Garantir o acesso à energia 

acessível, confiável, sustentável e moderna para todos (UNITED NATIONS, 2015). 

 

 

 

 

 
5 Tratado mundial que possui um único objetivo: reduzir o aquecimento global. Entrou em vigor 

no dia 4 de novembro de 2016.   
6 21ª Conferência das Partes (COP21) da UNFCCC, em Paris, quando foi realizado um novo 

acordo com o objetivo central de fortalecer a resposta global à ameaça da mudança do clima e de 

reforçar a capacidade dos países para lidar com os impactos decorrentes dessas mudanças. 
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4 CAPÍTULO IV – O PERCURSO DO HOMEM E DO VENTO PELO E SOBRE 

O SEMIÁRIDO DO MATO GRANDE - RN  

 

Neste capítulo é descrito o caminho realizado ao longo da pesquisa. Desde a 

inspiração ou descoberta do problema a ser investigado, ou seja, desde que o pensamento 

provocado e o espírito ocupado, o fazer metodológico se faz presente (SEVERINO, 

2016). Daí sê-lo imprescindível na organização e sistematização das etapas do processo 

investigativo, que requereu “o firme propósito de desvendar os segredos da realidade” 

(FACHIN, 2017). Assim, o caminho do estudo foi conduzido pela fundamentação teórica, 

como recurso imprescindível na pesquisa bibliográfica. E intrínsecos ao estudo, no 

capítulo são expostos os procedimentos usados nas pesquisas documental e de campo, 

para conciliar os resultados empíricos. 

Face ao objetivo de pesquisa – analisar a ligação entre energia eólica, pobreza e 

sustentabilidade em municípios da Região do Mato Grande no Estado do Rio Grande do 

Norte –, os procedimentos metodológicos adotados seguiram o delineamento de uma 

pesquisa de abordagem qualitativa, consistindo em levantamento de referenciais teóricos, 

pesquisa documental, observações e entrevistas estruturadas individuais.  

Os procedimentos de observação e entrevistas foram adotados no trabalho de 

campo e fundamentaram a análise de conteúdo (CHIZZOTTI, 2006; DESLAURIERS; 

KÉRISIT, 2010; MINAYO, 2016; BARDIN, 2013; GIL, 2016). O estudo em pauta se 

caracteriza como pesquisa exploratória e descritiva, realizada por meio de levantamento 

e revisão de literaturas nacionais e internacionais (CHIZZOTTI, 2006; HAIR JÚNIOR et 

al., 2010).  

Esse estudo foi desenvolvido seguido de coleta de dados secundários e pesquisa 

de campo para a qual se destacou como prioritária a observação direta do ambiente real 

do estudo empírico (MARCONI; LAKATOS, 2003; CERVO; BERVIAN; SILVA, 

2007). Para tanto, foi utilizado um instrumento de informações e coleta de dados não 

obtidos através das pesquisas teórica e documental, permitindo o alcance de elementos 

que revelam informações baseadas na experiência cotidiana e nos depoimentos 

individuais, além de suscitar ampla variedade de descobertas e aprendizagens 

(LAVILLE; DIONNE, 1999).  
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Os instrumentos de observação e entrevistas estruturadas foram potenciais na 

obtenção de dados primários, nas aproximações com o suporte teórico e na aglutinação 

de todo o trabalho de pesquisa já realizado (MARCONI; LAKATOS, 2003; SEVERINO, 

2016).  

Na observação, os objetos norteadores do roteiro, dispostos no Quadro 1, 

seguiram uma sequência lógica para as famílias e empresas. Inicialmente, foram 

abordados os pontos que versam sobre os benefícios da energia eólica para, em seguida, 

ocorrerem as proposições socioeconômicas e ambientais, indicadas como fundamentais 

na melhoria da vida em comunidades. Com linguagem clara, de fácil entendimento e com 

termos adequados aos grupos de respondentes, os tópicos contemplaram os aspectos 

privilegiados no processo observacional.  

Os roteiros das entrevistas com questões fechadas e de múltipla escolha foram 

ordenados com alternativas estruturadas em duas partes (FACHIN, 2017). Constam, na 

primeira parte, os aspectos sociais e demográficos, com fim na caracterização da amostra; 

na segunda, trata da relação comunidade e indústria eólica, inclusão dos trabalhadores, 

impactos ambientais e projetos de sustentabilidade promovidos ou não pelo setor eólico. 

 
Quadro 1.  Roteiros para observação. 

ROTEIRO PARQUES EÓLICOS ROTEIRO ASSENTAMENTOS 

RURAIS 

Relacionamento dos parques eólicos 

com o entorno 
Ocupação e renda 

Benefícios gerados para a população 
Integração parque eólico versus 

comunidade 

Criação de empregos Retorno financeiro 

Impactos ambientais Impactos ambientais. 
Fonte: Elaboração da autora. 

 

Na primeira fase da pesquisa, bibliotecas digitais foram visitadas e as publicações 

do interstício 2016-2019 foram consideradas, tendo em vista o aumento da participação 

da fonte eólica na matriz energética e seu crescimento regional.  

Conduziu-se a escrita da revisão, através da inclusão dos estudos específicos 

especializados em energia, pobreza e desenvolvimento. Desse modo, foi estabelecida a 

relação do aparelho conceitual com o problema estudado (LAVILLE; DIONNE, 1999; 

SEVERINO, 2016). 
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Dados secundários foram coletados das agências de Estados, institutos de 

pesquisas, disponíveis em formato físico, digital e na Rede Mundial de Computadores 

(ANEEL, BANCO MUNDIAL, EPE, MME, IBGE, IPCC GLOBAL WIND ENERGY 

COUNCIL, PNUD, IPEA, ONU).  

As informações diligenciadas estão relacionadas ao processo de instalação e 

produção da energia eólica em municípios da região do Mato Grande do Estado do Rio 

Grande do Norte, Brasil, e articuladas com o cenário de desenvolvimento e exploração 

dos recursos eólicos na geração de energia elétrica. O levantamento foi realizado em 

2018, revisado em 2019 e embasou a relação energia e pobreza na investigação e análise 

dos dados, conforme recomenda Severino (2016).  

Para elaboração dos mapas, utilizou-se o software ArcGis 10.5, sob licença7, para 

o processamento das informações em ambiente SIG. A base cartográfica constou de 

arquivos vetoriais, em formatos Shapefile (SHP), Datum Sigas 2000, vinculados a bancos 

de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), da Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL) e da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). 

No primeiro órgão, os vetores das unidades regionais, federativas e municipais do 

Brasil foram obtidos. No segundo, os assentamentos rurais. Já nas duas últimas 

instituições que disponibilizam, em seus sites, aplicativos como o SINGEL e o WEBMAP 

EPE, respectivamente, foi possível fazer o download de arquivos com a localização dos 

parques eólicos, aerogeradores e usinas solares espalhados pelo semiárido brasileiro.  

Os dados coletados foram compilados no software ArcGis 10.5, utilizando as 

ferramentas “contar pontos no polígono” e “selecionar pela localização” para analisar a 

distribuição espacial dos aerogeradores e a sua distância em relação à linha de costa. 

Foram criados buffers da linha de costa de 5, 10 e 25 km (onshore), permitindo identificar 

o posicionamento dos pontos (aerogeradores) para realçar espacialmente os parques 

eólicos em relação aos assentamentos rurais.  

Para interpretação da dimensão espacial, a representação cartográfica favoreceu a 

opção pela escala de análise que expressa os laços de proximidade geográfica entre 

parques eólicos e comunidades que estão no entorno.  

 
7 ESRI. Termos de uso específicos do produto (E300). 2020. Disponível em: 

https://www.esri.com/content/dam/esrisites/en-us/media/legal/product-specific-terms-of-

use/e300-brazilian.pdf. Acesso em: 29 jun. 2020. 
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Para evidenciar que o avanço dos empreendimentos de energia não é motivado 

pela falta de acesso da população à energia elétrica, foi construída a Tabela 4 (cujos dados 

foram extraídos do IBGE, EPE e ANEEL), apresentando a relação população, PIB e 

demanda de eletricidade, além da cobertura de serviços elétricos no país. Gil (2016) 

afirma que as tabelas resumem e sintetizam dados e produzem no investigador e no leitor 

uma clareza do assunto estudado. Desse modo, os aspectos metodológicos considerados 

permitiram apresentar as disparidades regionais no Brasil e o panorama do hiato social 

estabelecido.  

Quanto às estruturas de situação de pobreza e vulnerabilidade do território de 

Mato Grande, o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil forneceu as informações 

municipais adequadas ao problema estudado e aos objetivos da pesquisa (GIL, 2016). 

Além disso, as bases de dados disponíveis e relatórios oficiais foram indispensáveis na 

análise da condição social das famílias rurais. Para expressar isso, optou-se pelos dados 

concernentes à pobreza extrema e à vulnerabilidade à pobreza nos 15 municípios da 

região do Mato Grande.  

Com a finalidade de mostrar o avanço do aproveitamento do vento na região 

objeto de estudo, utilizou-se o número de usinas já projetadas e em operação. A 

informação fornece à natureza das fontes o conteúdo quantitativo, incorporando ao texto 

diálogos com as figuras (MARCONI; LAKATOS, 2003; TRALDI, 2018). Os dados 

referentes ao quantitativo populacional residente, renda per capita e Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) (PNUD, 2013) são apresentados nos 

resultados e discussão.  

Importa ressaltar que o IDH brasileiro segue as três dimensões como IDH global 

(longevidade, educação e renda), mas vai além: adapta a metodologia global ao contexto 

brasileiro e à disponibilidade de indicadores nacionais (SEVERINO, 2016). Já o IDHM, 

por considerar renda, educação e saúde, é mais adequado para avaliar os municípios 

brasileiros (GIL, 2016; GORAYEB; MEIRELES; SILVA, 2015). 

Suas escalas estão distribuídas em:  

i) Muito baixa, entre 0,000 a 0,499;  

ii) Baixo, entre 0,500 e 0,599;  

iii) Média, entre 0,600 a 0,699;  

iv) Alto, entre 0,700 e 0,799; e  
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v) Muito alto, entre 0,800 e 1.000 (GORAYEB; MEIRELES; SILVA, 2015; 

BRASIL, 2015a).  

Nesta pesquisa, foram utilizados os dados dos censos demográficos de 1991, 2000 

e 20108, que ocorrem a cada dez anos, fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), sendo incluídos na abordagem tópicos como saúde, educação, renda, 

trabalho, habitação e vulnerabilidade (BRASIL, 2015a). O Bolsa Família9 é um programa 

de transferência condicionada de renda do Governo Federal do Brasil, que unificou e 

ampliou os programas anteriores de transferência de renda existentes. Para ter acesso à 

renda do Programa Bolsa Família, grupos considerados em pobreza e extrema pobreza 

são aqueles com renda per capita abaixo de R$ 89,00 (US$ 20,69) ou entre R$ 89,01 (US$ 

20,69) a R$ 178,00 (US$ 41,38), conforme a taxa do dólar em 22 de junho de 2020 

(PNUD, 2013).  

O total de beneficiários do Programa Bolsa Família, na região do Mato Grande, 

resume um cenário socioeconômico que caracteriza a escassez de recursos econômicos e 

materiais da população domiciliada nos 15 municípios ali localizados. O cálculo do PIB 

per capita considera a dimensão econômica do desenvolvimento (PNUD, 2013). 

Assim, pode-se dizer, até certo ponto, que as metodologias dos trabalhos aqui 

arrolados incluem a observação direta e interação participativa com algumas pessoas 

locais, representantes de empresas eólicas e comunidade, que partilharam dados para 

significante interpretação (CHIZZOTTI, 2003; SEVERINO, 2016). Incluem também as 

ideias da cartografia social, que propicia a análise textual e representação dos fenômenos 

socioespaciais (GOROSTIAGA, 2017; SUŠA; ANDREOTTI, 2019). 

Segundo os autores Gorayeb, Meireles e Silva (2015), a cartografia social 

possibilita a caracterização espacial de territórios que despertam interesses 

socioambientais, econômicos e culturais, além de melhorar a compreensão das 

populações, principalmente, as mais vulneráveis.  

 
8 Não constam dados atualizados do Censo 2020, devido a ter sido adiado para 2021 em 

decorrência da pandemia do Coronavírus ou Covid-19, como foi nomeada a doença pela 

Organização Mundial de Saúde, e das orientações do Ministério da Saúde relacionadas ao quadro 

de emergência de saúde pública, conforme mencionado por IBGE (2020). 
9 Programa de transferência de renda do Governo Federal para auxiliar as famílias em situação de 

pobreza e de extrema pobreza. Atende mais de 13 milhões de famílias em todo o Brasil e foi 

criado para ser a solução para pessoas que vivem situações precárias, cuja renda não permite o 

alcance das necessidades básicas.  
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Para a interpretação da dimensão espacial, a representação cartográfica favoreceu 

a escolha da escala de análise que expressa os laços de proximidade geográfica entre 

parques eólicos e comunidades do entorno. 

 

4.1 A PESQUISA DE CAMPO: A OBSERVAÇÃO 

 

Sob o abrigo qualitativo da observação, realizou-se a primeira etapa da pesquisa 

de campo. Nela, buscou-se compreender, com clareza e profundidade, a realidade 

observada, através das ações praticadas pelos sujeitos, bem como compreender o contexto 

no qual foi detectado o problema estudado (CHIZZOTTI; 2006; MINAYO, 2016; 

SEVERINO, 2016; FACHIN, 2017). Segundo Gil (2016), esse caminho garante a coleta 

de informações por meio da vivência cotidiana na realidade investigada e permite ao 

pesquisador apresentar os resultados de investigações, mediante um excitante universo de 

possibilidades.  

O processo de observação ocorreu no segundo semestre de 2017 e no primeiro de 

2018, por meio de visitas aos parques eólicos Asa Branca e União dos Ventos, localizados 

nos municípios de João Câmara e Pedra Grande, respectivamente, e aos assentamentos 

rurais Modelo II e Maria da Paz, localizados nos municípios de Parazinho e João Câmara, 

respectivamente.  

Os ambientes de pesquisa foram designados dada a proximidade geográfica entre 

os parques eólicos e assentamentos rurais presentes em seu entorno, uma vez que cruzam 

a mesma fronteira territorial. Também pesou na seleção a concordância dos gestores e 

chefes de famílias em receberem os pesquisadores, para realizarem o diálogo com o 

universo pesquisado (FACHIN, 2017; MINAYO, 2016).  

Para essa etapa, o instrumento de pesquisa foi estruturado de acordo com as 

orientações de Yin (2003), Gil (2016) e Severino (2016), que sugerem uma programação 

para o diálogo com o universo pesquisado. Sua construção, objetivando constatar 

diretamente na fonte seus indicadores, foi alicerçada na hipótese de que a energia eólica 

produzida no Rio Grande do Norte, com acento na Região do Mato Grande, não influencia 

mudanças no bem-estar das famílias assentadas, pois sua finalidade é unicamente 

orientada à geração e à distribuição de energia elétrica para o mercado (LAVILLE; 

DIONNE, 1999).  
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Com linguagem clara, de fácil entendimento e termos técnicos adequados, o 

roteiro de observação foi direcionado ao grupo de participantes, com design feito de 

acordo com as questões dispostas no Quadro 1.  

 

4.2 A PESQUISA DE CAMPO: AS ENTREVISTAS  

 

Diante da necessidade de abordar o tema da sustentabilidade local, pós advento da 

energia eólica no objeto espacial de pesquisa, buscou-se ampliar o conhecimento e a 

percepção de uma maior representação da comunidade a respeito das conexões entre 

energia eólica, pobreza e sustentabilidade. A opção foi pela entrevista estruturada, por ser 

indicada para investigação que trata de problemas humanos, obedecendo a perguntas 

orientadas, e as respostas identificam diferentes variáveis e suas relações (CRANG; 

COOK, 2007; GIL, 2016; SEVERINO, 2016). Os dados coletados dos sujeitos são 

imparciais e trazem à baila a aprendizagem dos contextos e conteúdo do cotidiano de 

diferentes pessoas, que toda pesquisa envolve (CRANG; COOK, 2007). 

A entrevista é considerada rica, desde a palavra usada até a singularidade 

individual, e oferece material essencial à análise de conteúdo (BARDIN, 2013). Quando 

estruturada, é reconhecida como técnica de qualidade para roteiros com sequência e 

perguntas previamente determinadas (COLOGNESE; MELO, 1998). 

Três roteiros específicos foram organizados de acordo com os objetivos fixados e 

sistematizados, como propõe Gil (2016), e de acordo com os contextos e conteúdos do 

cotidiano de diferentes pessoas, vidas sociais, culturais, políticas e econômicas dos três 

grupos pesquisados: moradores rurais, lideranças e trabalhadores urbanos e gestores de 

empresas eólicas. 

Para os três contextos de pesquisa, o conjunto de perguntas respeitou cada 

realidade empírica e os pensamentos sobre cada uma delas (MINAYO; 2016; 

SEVERINO; 2016). Com dados gerais, construiu-se o quadro demográfico dos 

municípios alvos das entrevistas – João Câmara, Parazinho e Pedra Grande (RN) – como 

referência para caracterização dos sujeitos, quanto à naturalidade, ao gênero, à 

escolaridade e à renda individual e familiar, conforme a Tabela 4. Os dados obtidos 

compõem o perfil dos sujeitos, os locais de pesquisa e as situações observadas na amostra 

(DEY, 2005; FACHIN, 2017). 
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Nas questões específicas do roteiro de entrevistas, levou-se em consideração o 

método qualitativo como o mais adequado para a coleta e análise de dados. Desse modo, 

a pesquisa se classifica como qualitativa-descritiva, abrangendo os levantamentos 

(surveys) sem perder de vista as hipóteses, o delineamento do problema investigado e a 

avaliação das principais variáveis presentes no roteiro de entrevistas (MARCONI; 

LAKATOS, 2003; SEVERINO, 2016).  

 

Tabela 4. População, PIB per capita, Renda e Escolaridade nos Municípios de João Câmara, Parazinho e 

Pedra Grande (RN). 

VARIÁVEIS 
JOÃO 

CÂMARA 
PARAZINHO 

PEDRA 

GRANDE 

POPULAÇÃO (habitantes) 34.955 5.237 3.237 

PIB PER CAPITA (2018) – em 

reais 
28.819,52 80.844,02 61.643,53 

RENDA MENSAL DOS 

TRABALHADORES FORMAIS 

(nº de salários mínimos) 

2,5 1,9 2,3 

PESSOAL OCUPADO 3.201 495 703 

POPULAÇÃO OCUPADA 9,1% 9,4% 20,9% 

ESCOLARIDADE (6 A 14 ANOS) 97,8% 98,7% 97,1% 
Fonte: Elaboração da autora a partir de IBGE. 

 

Na formulação das questões, as reflexões sobre a intencionalidade do pesquisador 

e as experiências dos entrevistados foram priorizadas, assim como privilegiados os 

territórios de vida e a significância cultural. Na condução das ações de pesquisa, o cuidado 

ético ocupou o centro, como parte do método científico, pois a ética está em qualquer 

parte da vida (BERNARD, 2006). Ademais, tiveram relevo o respeito e a proteção dos 

sujeitos do recorte espacial, quando da condução do diálogo simples, acessível e imparcial 

no confronto entre pesquisador e pesquisados (YIN, 2003).  

Do ponto de vista da ética da pesquisa, todos os participantes foram informados 

antecipadamente sobre os procedimentos da entrevista, composta por seis questões 

dispostas no Quadro 2, além das questões sociodemográficas. Todos concordaram 

verbalmente com as formas de registros adotadas, bem como em relação à maneira de uso 

das informações coletadas. Portanto, os aspectos éticos se constituíram em uma 

preocupação permanente durante essa pesquisa, desde a elaboração das questões à 

aplicação junto à amostra dos sujeitos da pesquisa, observando diretrizes e normas da 

Resolução CNS nº 466/2012 (BRASIL, 2012).  
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Quadro 2. Roteiro de entrevistas estruturadas. 

PERGUNTA POSSÍVEIS RESPOSTAS 

1 

Na sua opinião, a produção 

de energia eólica no 

município gerou emprego, 

renda e desenvolvimento do 

comércio local? Por quê? 

Sim ( ) Não ( ) 

2 

Para produzir energia 

elétrica é necessário 

envolver várias atividades. 

Quais destas envolveram ou 

envolvem mão de obra local? 

Atividades: 

a) A sondagem do solo 

b) O projeto das fundações 

c) As estradas de acesso ao parque eólico 

d) A construção de subestações 

e) Os projetos ambientais 

f) A integração da usina eólica com a rede 

elétrica 

g) Não se aplica 
 

3 

A produção de energia eólica 

trouxe benefícios à 

comunidade? 

Sim ( ) Não ( ) 

Se sim, quais dos benefícios 

listados? 

Benefícios: 

a) Qualificação profissional de mão de obra 

b) Ações de atendimento à saúde e assistência 

social 

c) Incentivo ao empreendedorismo (cursos de 

formação de jovens lideranças) 

d) Difusão de tecnologias sociais e incentivo às 

boas práticas de produção e gestão 

e) Recuperação e conservação da 

biodiversidade local (caatinga) 

f) Não se aplica 

4 

A atividade eólica produziu 

impactos sociais e 

ambientais? 

Sim ( ) Não ( ) 

Se sim, quais desses 

impactos listados? 

Impactos: 

a) O desmatamento 

b) A desertificação 

c) Ruídos 

d) A sombra do aerogerador sobre as casas ou 

terreno agrícola provoca incômodo 

e) As mudanças no modo de vida rural 

f) O risco provocado pela passagem das linhas 

de transmissão de energia no território rural 

g) As alterações no comportamento dos 

animais, principalmente aves 

h) Recuperação de paisagem degradada 
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5 

A instalação da indústria 

eólica nas proximidades dos 

assentamentos afetou e/ou 

afeta as atividades de rotina? 

Sim ( ) Não ( ) 

Se sim, quais dessas 

atividades listadas foram as 

mais afetadas? 

Atividades: 

a) A agricultura familiar 

b) A pesca 

c) A pecuária 

d) O extrativismo 

e) Alterações no solo 

f) As ocasiões festivas 

6 

A comunidade do entorno do 

Parque Eólico foi informada 

sobre a sua instalação? 

Sim ( ) Não ( ) 

Se sim, como ocorreu?   
Fonte: Elaboração da autora. 

 

Além disso, esta tese procurou preservar a identidade e o anonimato de todos os 

participantes-entrevistados (designados, neste texto, pela palavra “morador” e por 

algarismos arábicos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc.), mas, sobretudo, a dignidade, os direitos, a 

segurança e o bem-estar dos sujeitos da pesquisa no transcorrer da inquirição. 

Esse roteiro de entrevistas foi submetido ao Conselho de Ética do Instituto Federal 

de Educação e Tecnologia do Rio Grande do Norte, localizado na Reitoria (Natal, RN), 

que, através de processo eletrônico nº 23421.003801.2019-90, emitiu a autorização em 

04 de outubro de 2019, por meio de carta de anuência. 

 

4.3 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO, LOCAIS DE PESQUISA E INCLUSÃO NA 

AMOSTRA 

 

A pesquisa ocorreu no período de janeiro a março de 2020 nos Assentamentos 

Rurais Modelo I, Modelo II, Brinco de Ouro (João Câmara), 1º de junho e Limão 

(Parazinho) e nas duas sedes municipais. A escolha dos assentamentos rurais e população-

alvo obedeceram aos critérios demográficos e geográficos, considerando, assim, a 

proximidade com Parques Eólicos e dos respondentes serem adultos e domiciliados na 

área pesquisada. 

Em função das necessidades da hipótese e das exigências e sua verificação 

empírica, realizaram-se 222 entrevistas (LAVILLE; DIONNE, 1999). Dessas, 120 

ocorreram no campo e 100 nas cidades, sendo abrigo para suas realizações, 
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respectivamente, o ambiente familiar e os espaços públicos livres (vias principais, praças) 

e espaços acessíveis ao público (comércio, serviços, prefeitura).  

Na pesquisa qualitativa, os espaços são definidos como locais diferentes que 

servem como referências de vida e identidades da maioria das pessoas (CRANG; COOK, 

2007). Os dois grupos de entrevistados representam, respectivamente, os chefes de 

famílias assentadas e a população urbana. Assim, a atividade atendeu aos critérios de 

acesso ao pesquisador, às condições de imparcialidade e voz aos silentes (CHIZZOTTI; 

2006).  

Para as entrevistas no campo, fez-se o contato prévio com as lideranças locais, 

que divulgavam as datas de visitas e motivavam as famílias a receberem o pesquisador, 

dada a importância do problema investigado. Para as entrevistas em ambiente urbano, 

optou-se pelo anonimato dos entrevistados e a seleção dos participantes obedeceu aos 

critérios de: ser adulto, natural e domiciliado na cidade. Para cada entrevistado, foi feito 

o convite e, uma vez aceito, foram apresentados o objetivo, o roteiro e a justificativa da 

pesquisa, seguindo-se com a entrevista face a face.  

Para o grupo do campo (primeiro pesquisado), foram respeitadas as condições de 

analfabetismo e trabalho informal prevalentes dentre os chefes de famílias assentadas, 

conferindo-lhes as condições naturais na coleta de dados (SEVERINO, 2016). Para 

caracterizar a amostra, foram consideradas: naturalidade, pessoas na família, estudantes, 

trabalhadores agrícolas e não agrícolas, ocupação e dependentes de transferência de renda 

(Bolsa Família).  

Para caracterizar a amostra da cidade, foram considerados: gênero, idade, 

escolaridade, trabalho e renda. Na situação de domicílio, foram levadas em conta a 

naturalidade e a residência no município produtor de energia eólica. Tais direções foram 

planejadas e distribuídas entre as opções disponíveis ou predefinidas no roteiro de 

entrevista, como orientam os autores (HAIR JÚNIOR et al., 2010). Para identificar as 

visões do pesquisado sobre o problema investigado, uma ordem de perguntas fechadas e 

de múltipla escolha foi ajustada aos objetivos da pesquisa e adequadas à obtenção de 

dados sobre o que as pessoas sabem, creem, esperam e sentem a respeito das coisas 

precedentes (YIN, 2003; SEVERINO, 2016; GIL, 2016; FACHIN, 2017). 
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4.4 A PREPARAÇÃO PARA O TRABALHO DE CAMPO  

 

Antecedendo os procedimentos de campo, o roteiro de entrevista foi apresentado, 

em reunião, pela pesquisadora aos quatro estudantes voluntários com experiências em 

projetos de pesquisa e residentes em municípios da região do Mato Grande. Três cursam 

a Licenciatura em Geografia no IFRN, Campus Natal Central e um Especialização em 

Geografia do Semiárido, no IFRN, Campus João Câmara.  

Na ocasião, discutiu-se sobre: o problema pesquisado, o objetivo do trabalho, as 

características demográficas dos sujeitos de pesquisa, o vocabulário técnico e as 

estratégias adotadas em campo. Discutiu-se também sobre a técnica de entrevista 

estruturada, destacando a sua relevância, quanto à coleta direta na fonte de informações 

(HAIR JÚNIOR et al., 2010; FACHIN, 2017; YIN, 2003).  

As especificidades da investigação foram discutidas, ressaltando a relevância da 

pesquisa de campo, que envolve o estudo profundo e exaustivo do objeto de estudo, para 

ampliar o conhecimento da realidade estudada. Além disso, foram adicionados à 

discussão os artifícios qualitativos empregados e como as entrevistas podem conduzir a 

interação entre pesquisador e sujeitos conhecedores diretos da realidade e da situação 

investigada (DEY, 2005; MARCONI; LAKATOS, 2003).  

 

4.5 MUDANÇA DE RUMO 

 

A última etapa da pesquisa de campo previa a realização de entrevistas junto aos 

gestores das empresas eólicas. O roteiro foi organizado e validado, e, para a sua condução, 

foi definida uma agenda com o planejamento das visitas (CRANG; COOK, 2007). Três 

passos para chegar até elas foram definidos: a) o levantamento feito no Sistema de 

Informações de Geração (SIGA) da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL, 

2020b) dos Parques Eólicos em operação na Região do Mato Grande (111), b) a seleção 

dos parques localizados nos municípios de João Câmara e Parazinho (52); e c) o 

levantamento dos números telefônicos e endereços eletrônicos, junto à Junta Comercial 

do RN.  

Sem lograr êxito, em virtude da falta de depoimentos dos representantes das 

empresas eólicas para realização das entrevistas, uma vez que não atenderam às 
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solicitações por telefone e/ou e-mail, o caminho foi reformulado (MINAYO, 2016). 

Optou-se pela consulta aos documentos, como portfólios eletrônicos e Relatórios de 

Impacto Ambiental (RIMA) disponíveis em formato digital na Rede Mundial de 

Computadores WWW.  

Sob o critério de serem territorialmente localizados nos municípios de João 

Câmara e Parazinho e onde parques eólicos e assentamentos cruzam a mesma fronteira, 

foram pesquisados os documentos dos Complexos Eólicos Asa Branca (5 Parques 

Eólicos, 100 aerogeradores, 160,00 MW de energia gerada e área de 5.969,17 hectares) e 

Campos dos Ventos (3 Parques Eólicos, 36 aerogeradores, 75,6 MW de energia gerada e 

área de 2.558,76 hectares). 

Para buscar as compensações socioambientais, três questões da entrevista foram 

selecionadas: a) além do vento, quais são os atributos territoriais importantes para a 

empresa, presentes no contexto rural? b) como se dá a política de geração de emprego, 

renda e aproveitamento da mão de obra local? c) quais são as contrapartidas 

socioeconômicas e ambientais definidas pela empresa para a melhoria da vida das 

pessoas? Já as respostas foram encontradas nos tópicos compensação ambiental e 

responsabilidade socioambiental no RIMA e portfólios das empresas, respectivamente.  

 

4.6 A ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS 

 

As entrevistas compõem a parte qualitativa desse estudo e seus resultados são 

apresentados e discutidos seguindo as recomendações de Bardin (2013). A esse respeito, 

a autora afirma que a técnica de análise de conteúdo é adequada à compreensão, à 

interpretação e às consequências geradas pelas informações obtidas. Para proceder foram 

enfatizadas: a) as questões relacionadas ao problema estudado; b) as interpretações dos 

dados específicos adquiridos nas respostas; c) as evidências identificadas na realidade 

empírica. 

A organização das informações foi conduzida em três passos e de acordo com 

(COLOGNESE; MELO, 1998): a) ordenação e numeração para verificar o preenchimento 

dos campos de respostas; b) verificação de possíveis lacunas nas respostas; c) seleção das 

entrevistas realizadas nos espaços rural e urbano. Para proceder com as análises, foram 

consideradas as alternativas de respostas tabuladas e representadas em gráficos.  
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4.7 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA DAS ENTREVISTAS 

 

Visando a ter uma boa representatividade, o tamanho da amostra foi definido pela 

igual condição de dar voz ao maior número de sujeitos da pesquisa ou silenciados 

(BERNARD, 2005; CHIZZOTTI, 2006). A quantidade de entrevistas foi baseada nas 

recomendações de Laville e Dionne (1999), Hair Júnior et al. (2010), Bardin (2013) e Gil 

(2016), que motivam o pesquisador a usar uma amostra representativa do universo 

pesquisado, a definir a população-alvo apropriada e a avaliar a facilidade de acesso aos 

possíveis entrevistados. Levou-se em conta o conjunto de questões para todos os sujeitos 

sociais do universo pesquisado e as condições favoráveis à realização das entrevistas 

(BARDIN, 2013). 

Participaram desse estudo 222 adultos e moradores do campo e da cidade de 

municípios da Região do Mato Grande. Desse total, foram entrevistados 122 moradores 

de 14 assentamentos rurais, assim distribuídos nos municípios:  

Parazinho (51 respondentes em 3 assentamentos),  

João Câmara (50 respondentes em 03 assentamentos),  

Ceará Mirim (11 respondentes em 04 assentamentos),  

São Miguel do Gostoso (06 respondentes em 2 assentamentos),  

Pedra Grande (01 respondente em 01 assentamento) e  

Pureza (01 respondente em 01 assentamento).  

Dos outros 100 entrevistados, 75 são moradores da cidade de João Câmara e 25 

de Parazinho.  

A amostra aleatória simples totalizou 122 entrevistas e foi planejada para a área 

de abrangência geográfica dos assentamentos rurais Modelo I, Modelo II, Brinco de Ouro 

(João Câmara), 1º de junho e Limão (Parazinho). Essa área comporta 296 

domicílios/famílias e está sob influência dos parques eólicos.  

O nível de confiança foi de 90%, com margem de erro de 5,6%. Já nos espaços 

urbanos de João Câmara e Parazinho, foram realizadas 100 entrevistas, para um total de 

25.794 domicílios/famílias. O nível de confiança foi de 90% e a margem de erro de 8,2%. 

Por se tratar de uma investigação sobre energia eólica, pobreza e sustentabilidade 

em municípios com franca expansão do setor, buscou-se um equilíbrio entre os dados de 



106 

 

população de João Câmara e Parazinho, que são os maiores produtores de energia eólica 

e integram o recorte espacial do trabalho de campo.  

Além disso, na seleção de assentamentos rurais, o critério dos maiores produtores 

também foi considerado. Contudo, 21 entrevistados de demais assentamentos, que por 

motivo alheio à pesquisa estavam no ambiente de entrevista, participaram por vontade 

própria. 

Na pesquisa ou abordagem qualitativa, são mais importantes a representatividade 

e a qualidade dos dados obtidos, sendo sua quantificação de importância secundária. Há 

pesquisadores que sempre adotam abordagem quantitativa, enquanto outros utilizam a 

qualitativa. A diferença entre os trabalhos qualitativos e os quantitativos não se baseia na 

hierarquia e sim, na natureza. A abordagem quantitativa usa a estatística com vistas à 

criação de modelo abstrato ou à descrição e explicação de fenômenos que levem à 

regularidade e, dessa forma, são recorrentes e exteriores ao sujeito.  

A abordagem qualitativa, por sua vez, aprofunda-se nos significados. Este nível 

de realidade não visível necessita de exposição e de interpretação, primeiro, pelos 

próprios pesquisados e, segundo, por um processo compreensivo, interpretativo e 

contextualizado (MINAYO, 2016).  

Isso posto, ressalta-se que o maior significado está na representatividade e 

qualidade das informações obtidas dos sujeitos participantes do estudo. A coleta de dados 

junto aos participantes envolve harmonia e credibilidade e, nesse sentido, a preocupação 

da pesquisa qualitativa recai fundamentalmente na interpretação dos resultados para toda 

a população de onde foi selecionada a amostra. Essa pesquisa caracteriza-se como 

qualitativa, em vez de quantitativa, conforme Trivinos (1987), Creswell (2007), 

Deslauriers e Kérisit (2010) e Gil (2016). 

O plano amostral foi executado com a ordenação e classificação dos dados obtidos 

das declarações dos 222 entrevistados, para tratamento das informações (MINAYO, 

2016). As informações foram classificadas em dois grupos, campo e cidade, seguindo a 

realização do trabalho de campo. A tabulação eletrônica produziu as tabelas 5, 6, 7, 8 e 9 

para a análise e interpretação das respostas de caracterização da amostra (GIL, 2016).  
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4.7.1 Entrevistas no espaço rural 

 

Quanto à naturalidade dos respondentes, seis municípios estão representados, mas 

há uma prevalência de João Câmara e Parazinho (84,42%), correspondendo a 41,80% e 

40,66%, respectivamente. Os demais municípios representam 15,58% do total, conforme 

Tabela 5. Quanto ao total de pessoas na família, os números indicam uma diversidade no 

seu tamanho, uma vez que são entre 1 e 15 membros presentes nos lares. Mesmo assim, 

67,21% (correspondendo a 82 famílias) registram entre 4 e 8 pessoas, 12,3% ou 15 

famílias entre 9 a 15 pessoas e 20,49% entre 1 e 3, conforme Tabela 5. 

 

Tabela 5. Naturalidade dos entrevistados e total de pessoas na família do entrevistado. 

CARACTERÍSTICAS TOTAL DE RESPONDENTES 

NATURALIDADE 

CEARÁ-MIRIM 11 

JOÃO CÂMARA 51 

PARAZINHO 52 

PEDRA GRANDE 1 

PUREZA 1 

SÃO MIGUEL DO GOSTOSO 6 

TOTAL 122 

NÚMERO DE 

PESSOAS NA 

FAMÍLIA 

1 1 

2 10 

3 14 

4 20 

5 19 

6 17 

7 12 

8 14 

9 4 

10 7 

15 2 

NÃO INFORMADO 2 

TOTAL 122 
Fonte: Elaboração da autora. 

 

Em relação à inclusão de pessoas no ambiente escolar, 88,52% dos respondentes 

afirmam ter pessoas da família estudando, 11,48% não têm ou não informaram, conforme 

expressam os dados da Tabela 6. No que tange ao número de pessoas por família 
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engajadas no mercado de trabalho, 88,54% disseram sim e 11,48%, não, conforme Tabela 

6.  

Ressalta-se que não se inquiriu a respeito do tipo formal ou não de trabalho, dadas 

as evidências percebidas, quanto ao número de trabalhadores temporários rurais, em 

consequência da indisponibilidade de oferta ou sazonalidade imposta pelas condições 

climáticas semiáridas. 

Quanto às aposentadorias e pensões na composição da renda familiar, 41,80% dos 

entrevistados confirmaram recebimento, 57,38% não recebem e 0,82% não soube 

informar. Destaca-se a importância do rendimento das aposentadorias e pensões para 

famílias das regiões rurais do Semiárido do país, sobretudo, entre aquelas com 

rendimentos mais baixos, posto que impacta na manutenção do sustento.  

 

Tabela 6. Número de estudantes por família e número de trabalhadores. 

CARACTERÍSTICAS TOTAL DE RESPONDENTES 

NÚMERO DE 

ESTUDANTES 

0 13 

1 33 

2 31 

3 24 

4 7 

5 9 

6 2 

7 2 

NÃO INFORMADO 1 

TOTAL 122 

NÚMERO DE 

TRABALHADORES 

0 14 

1 42 

2 36 

3 15 

4 6 

5 4 

6 3 

7 0 

8 1 

NÃO INFORMADO 1 

TOTAL 122 
Fonte: Elaboração da autora. 

 

 Na mesma perspectiva da renda, 72,13% (88 dos entrevistados) afirmaram o 

recebimento do Bolsa Família. Desse modo, a Tabela 7 comprova, por um lado, a situação 
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de pobreza das famílias rurais e, por outro, quão significativo se torna a concessão dos 

benefícios previdenciários e de transferência de renda na composição da renda da família.  

 

Tabela 7. Recebimento de aposentadorias ou pensões e participação no programa Bolsa Família. 

CARACTERÍSTICAS TOTAL DE RESPONDENTES 

RECEBIMENTO 

DE 

APOSENTADORIA

S OU PENSÕES 

SIM 51 

NÃO 70 

NÃO INFORMADO 1 

TOTAL 122 

PARTICIPAÇÃO 

NO BOLSA 

FAMÍLIA 

SIM 88 

NÃO 34 

TOTAL 122 
Fonte: Elaboração da autora. 

 

A Tabela 8 mostra que 63,11%, correspondendo a 77 dos entrevistados, exercem 

o trabalho no campo, ao passo que 36,88% ou 45 deles atuam em atividades não agrícolas 

no campo e na cidade. Pelas evidências percebidas, há uma combinação de trabalhos 

agrícolas e não-agrícolas, mesclada pela pequena agricultura de subsistência e pequenos 

serviços informais nas cidades mais próximas.  

 
Tabela 8. Ocupação na família em atividades não-agrícolas, renda da família x atividades do campo, a 

família busca alternativa para obter renda externa. 

CARACTERÍSTICAS 
TOTAL DE 

RESPONDENTES 

ADULTO EM OCUPAÇÃO NÃO-

AGRÍCOLA 

SIM 45 

NÃO 77 

TOTAL 122 

LOCAL DE TRABALHO DOS 

ADULTOS OCUPADOS EM 

ATIVIDADES AGRÍCOLAS 

CAMPO 23 

CIDADE 21 

CAMPO E CIDADE 1 

TOTAL 45 

POSSUI RENDA FAMILIAR 

ORIUNDA DA COMERCIALIZAÇÃO 

DA AGRICULTURA OU PECUÁRIA 

SIM 52 

NÃO 69 

NÃO INFORMADO 1 

TOTAL 122 

FAMÍLIA BUSCA ALTERNATIVA 

PARA OBTER RENDA EXTERNA 

SIM 63 

NÃO 59 

TOTAL 122 
Fonte: Elaboração da autora. 
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A Tabela 8 também mostra os números sobre a renda advinda ou não das 

atividades no campo. Dos entrevistados, 42,62% afirmaram depender da atividade rural, 

enquanto 56,56% não vivem das atividades do campo. Complementando o quesito, 

51,64% afirmam obter renda fora do campo e 42,62% dependem das atividades agrícolas. 

Esse panorama retratado nos dados coletados expressa o problema do desemprego rural 

e o grande desafio das famílias para a sobrevivência e permanência no campo.  

 

4.7.2 Entrevistas no espaço urbano 

 

A Tabela 9 apresenta as características de naturalidade, faixas etárias, gênero e 

escolaridade dos respondentes. Os 75% dos entrevistados são naturais de João Câmara e 

25% em Parazinho (Tabela 9). Dentre as faixas de idades, entre 18 e 60, correspondendo 

a 87%, têm maior representatividade e entre 60 e 84 representam 13% na amostra (Tabela 

9). Quanto ao gênero, 60% dos entrevistados se identificaram com o sexo masculino, 39% 

com sexo feminino e 1% optou por não informar.  

Em relação ao grau de escolaridade dos entrevistados, percebe-se que parte 

significativa deles, correspondendo a 35%, sequer completou a formação básica. Destes, 

29% e 6% não completaram o ensino fundamental e médio, respectivamente. Dos 

entrevistados, 46% completaram o ensino médio, 7% o ensino superior e 6% não o 

completaram. Um fator que chama atenção é o percentual de 6% com o ensino superior 

interrompido.  

Todavia, 5% declararam ter concluído a pós-graduação. Mesmo assim, a baixa 

escolaridade de percentual significativo da amostra é um indicativo de pobreza e 

abandono da escola, traduzida como histórica chaga social em regiões remotas do 

Semiárido do país. 

Sobre os indicadores de renda da população entrevistada, perguntou-se sobre a sua 

renda bruta e a individual. Os resultados dos dados da renda familiar apontam para o fato 

de a maioria (70%) receber até 2 salários mínimos. As faixas maiores de renda são: 3 

salários (14%); até 4 (5%); mais de 4 (9%); e 2% não informaram. Com relação à renda 

individual, 88% só recebem até 2 salários mínimos mensais. As demais faixas: 5% 

recebem 3 salários; 2% recebem mais de 4; e 2% não informaram, conforme Tabelas 10 
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e 11. Com relação a esse item, é possível concluir que há uma prevalência de pessoas 

pobres concentradas no espaço objeto da pesquisa.  

 
Tabela 9. Naturalidade dos entrevistados, faixa etária dos entrevistados, gênero e escolaridade. 

CARACTERÍSTICAS 
TOTAL DE 

RESPONDENTES 

NATURALIDADE 

JOÃO CÂMARA 75 

PARAZINHO 25 

TOTAL 100 

FAIXA ETÁRIA 

18 | - 24 13 

24 | - 30 16 

30 | - 36 22 

36 | - 42 15 

42 | - 48 5 

48 | - 54 8 

54 | - 60 8 

60 | - 66 7 

66 | - 72 2 

72 | - 78 3 

78 | - 84 1 

TOTAL 100 

GÊNERO 

FEMININO 39 

MASCULINO 60 

NÃO INFORMADO 1 

TOTAL 100 

GRAU DE 

ESCOLARIDADE 

ENSINO FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 
29 

ENSINO FUNDAMENTAL 

COMPLETO 
1 

ENSINO MÉDIO INCOMPLETO 6 

ENSINO MÉDIO COMPLETO 46 

ENSINO SUPERIOR 

INCOMPLETO 
6 

ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO 
7 

PÓS-GRADUAÇÃO EM 

ANDAMENTO 
0 

PÓS-GRADUAÇÃO 

CONCLUÍDA 
5 

TOTAL 100 
Fonte: Elaboração da autora. 
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Tabela 10. Renda bruta familiar e renda bruta individual. 

CARACTERÍSTICA 
TOTAL DE 

RESPONDENTES 

RENDA BRUTA 

FAMILIAR 

MENSAL 

ATÉ 1 SALÁRIO MÍNIMO 35 

ATÉ 2 SALÁRIOS MÍNIMOS 35 

ATÉ 3 SALÁRIOS MÍNIMOS 14 

ATÉ 4 SALÁRIOS MÍNIMOS 5 

MAIS DE 4 SALÁRIOS 

MÍNIMOS 
9 

NÃO INFORMADO 2 

TOTAL 100 

RENDA BRUTA 

INDIVIDUAL 

MENSAL 

ATÉ 1 SALÁRIO MÍNIMO 60 

ATÉ 2 SALÁRIOS MÍNIMOS 28 

ATÉ 3 SALÁRIOS MÍNIMOS 5 

ATÉ 4 SALÁRIOS MÍNIMOS 2 

MAIS DE 4 SALÁRIOS 

MÍNIMOS 
5 

TOTAL 100 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

Para compor a visão de vida e situação social das famílias da cidade, foram 

considerados o número de pessoas, quantos estudam, trabalham, recebem 

aposentadorias/pensões e participam do programa Bolsa Família, expressos na Tabela 12. 

Os dados levantados mostram que 81% da amostra são de famílias com 1 a 5 

pessoas e 19% são de 6 a 9 pessoas. No universo de 100 pesquisados, 65% afirmaram 

terem estudantes no seio da família. A quase totalidade dos pesquisados (94%) é de 

famílias de trabalhadores.  

Entre os pesquisados, somente 34% contam com aposentados e/ou pensionistas na 

família e, finalizando, 22% confirmam que participam do programa Bolsa Família, 

segundo dados expressos na Tabela 12.  
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Tabela 11. Número de pessoas na família, número de estudantes, número de trabalhadores. 

CARACTERÍSTICAS TOTAL DE RESPONDENTES 

NÚMERO DE PESSOAS NA 

FAMÍLIA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

TOTAL 

3 

18 

28 

19 

13 

10 

5 

3 

1 

100 

NÚMERO DE ESTUDANTES 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

TOTAL 

35 

32 

21 

10 

0 

1 

0 

1 

100 

NÚMERO DE 

TRABALHADORES 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TOTAL 

5 

29 

50 

10 

1 

3 

1 

0 

1 

100 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

Tabela 12. Recebimento de aposentadorias, pensões ou programas sociais. 

CARACTERÍSTICAS TOTAL DE RESPONDENTES 

RECEBIMENTO DE 

APOSENTADORIAS 

OU PENSÕES 

SIM 34 

NÃO 66 

TOTAL 100 

PARTICIPAÇÃO NO 

BOLSA FAMÍLIA 

SIM 22 

NÃO 78 

TOTAL 100 
Fonte: Elaboração da autora.
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Está disposto, neste capítulo, o percurso metodológico da pesquisa (Figura 22), 

atendendo ao objetivo de aprofundar o conhecimento sobre as conexões entre energia 

eólica, pobreza e sustentabilidade através da realidade estudada. O caminho adotado 

propiciou o registro, a análise e a interpretação dos fenômenos investigados, por meio do 

método qualitativo (DEMO, 2002; SEVERINO, 2016). Os resultados alcançados estão 

descritos no capítulo subsequente.  
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5 CAPÍTULO V – AS (DES)CONEXÕES ENTRE ENERGIA EÓLICA, POBREZA 

E SUSTENTABILIDADE NA REGIÃO DO MATO GRANDE DO RIO GRANDE 

DO NORTE  

 

Neste capítulo, são apresentados os resultados da pesquisa, os quais estão 

dispostos de acordo com o percurso metodológico adotado e ordenado sequencialmente, 

obedecendo à numeração do capítulo em tela.  

Em primeiro lugar, são descritos os resultados e discussão referentes aos dados de 

energia e pobreza extraídos dos bancos das agências de Estados e Institutos de Pesquisas. 

Em seguida, são apresentados os resultados da pesquisa de campo em suas duas etapas: 

i) pesquisa realizada por meio de observações diretas no ambiente investigado e; ii) 

pesquisa feita através de entrevistas estruturadas.  

Nos resultados apresentados também constam as análises dos dados extraídos dos 

documentos públicos relativos aos estudos de impactos ambientais (EIA), consumados 

nos relatórios de impactos ao meio ambiente (RIMA) e portfólios online contendo a 

política de responsabilidade socioambiental, atinentes às empresas eólicas que atuam na 

área objeto de estudo.  

 

5.1 ENERGIA EÓLICA NA REGIÃO DO MATO GRANDE NO RIO GRANDE DO 

NORTE 

 

A energia eólica tem sido, no período atual, uma fonte de energia renovável que 

goza de elevado desenvolvimento tecnológico e viabilidade econômica. No território 

brasileiro, tem se espraiado, sobretudo, a partir de incentivos governamentais. Para isso, 

o Governo Federal zerou os impostos de importação de equipamentos e componentes 

utilizados em aerogeradores (BRASIL, 2016), além de reduzir os custos de transmissão e 

desenvolvimento tecnológico dos equipamentos para produção de energia elétrica em 

larga escala (WORLD ENERGY COUNCIL, 2017; TRALDI, 2018).  

Dentre os incentivos à geração eólica, destacam-se os leilões do período 2009-

2018, cujos resultados favoreceram os investimentos com R$ 20.481.243,810 (US$ 



116 

 

5.307.407,1110) (ANEEL, 2018). No país, o estado do Rio Grande do Norte tornou-se o 

maior produtor de energia eólica com potência instalada de 4.430 MW, em junho de 2020, 

correspondendo a 28,0% da capacidade instalada em energia eólica no Brasil e 32,3 % do 

Nordeste (ANEEL, 2020a).  

No estado do Rio Grande do Norte, a região do Mato Grande, encravada no 

semiárido, tem sido o território de maior dinamismo de produção e aproveitamentos 

eólicos. São 107 usinas instaladas e 106 planejadas, totalizando 2.702 MW de potência 

fiscalizada11 e 5.051 MW outorgada12, conforme expõe a Tabela 13. 

 

Tabela 13. Usinas e Potência (MW) nos municípios da Região do Mato Grande-RN. 

MUNICÍPIOS 

QUANTIDADE DE USINAS  POTÊNCIA 

INSTALADAS 
NÃO 

INSTALADAS 

FISCALIZADA 

(MW) 

OUTORGADA 

(MW) 

Bento Fernandes 0 6 0 50 

Caiçara do Norte 0 9 0 361 

Ceará-Mirim 5 2 116 199 

Jandaíra 7 8 219 470 

João Câmara 26 0 667 667 

Parazinho 21 1 575 635 

Pedra Grande 12 2 228 320 

Pureza 0 6 0 136 

Rio do Fogo 2 3 77 157 

São Bento do Norte 15 8 363 700 

São Miguel do 

Gostoso 
10 5 245 388 

Touros 8 29 212 969 

Total 107 106 2.702 5.051 
Fonte: Elaboração da autora a partir de dados da ANEEL. 

 

Os resultados mostram que das 107 usinas instaladas, 47 estão concentradas nos 

municípios de João Câmara e Parazinho, correspondendo a 27,8% e 22,5% 

respectivamente. Esses municípios tornaram-se lugares atrelados às inovações 

tecnológicas através de empresas de energia, que fazem usos dos recursos eólicos para 

conversão em eletricidade.  

 
10 Dados atualizados em 24 de setembro de 2020, US$ 3.666.988.870,19, por meio da plataforma 

Valuta Fx. 
11 Corresponde àquela considerada a partir da operação comercial realizada pela primeira unidade 

geradora. 
12 Corresponde àquela considerada no Ato de Outorga, ou seja, é a potência que a usina foi 

autorizada a operar (ENERGÊS, 2020). 
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Todavia, a forma que toma o território é contrariada pela presença de segmentos 

pauperizados da população, uma vez que a geração elétrica eólica não tem contribuído 

para alterar as condições socioeconômicas da maioria da população, especialmente das 

famílias mais pobres residentes em assentamentos rurais.  

Assim, no mesmo território, tem-se, de um lado, a indústria de eletricidade com 

elevado progresso técnico inovador, que desfruta das modernas tecnologias de conversão 

de energia a partir de recursos renováveis e, do outro, grupos de populações rurais com 

sérias dificuldades financeiras, sociais e materiais, próprias da condição de pobreza. 

Desse modo, nesse espaço encontra-se um conjunto de contradições permanecendo com 

pouca ou nenhuma perspectiva de superação das privações ali registradas (SANTOS; 

SILVEIRA, 2001). Assim, o encontro dos parques eólicos com os assentamentos rurais, 

representado na Figura 23, propicia a leitura espacial desse conjunto de contradições na 

mesma fronteira.  

O presente estudo constatou a existência e permanência de uma espécie de divisão 

espacial desigual e combinada, estando de um lado, a indústria eólica com vantagens 

competitivas e dinamismo, que lhe são próprias e, do outro, os ambientes urbano e rural 

com famílias em estado de escassez crônica e em situação de abandono (VEIGA, 2001). 

Fica patente que desenvolvimento e pobreza se entrelaçam numa condição antagônica, 

extremamente desigual, em que convivem acumulação e miséria (YAZBEK, 2012).  

Essa realidade social contraria o que se almeja como benefícios do acesso à 

eletricidade e do aproveitamento dos recursos energéticos locais como gerador de 

emprego e renda, uma vez que a necessidade de expandir o fornecimento de eletricidade 

é parte do impulso para a inclusão energética, redução da miséria e inclusão social 

(PEREIRA, 2011). 
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Figura 23. Distribuição Espacial dos Parques Eólicos e Assentamentos Rurais na Região do Mato Grande RN (2019).  

Fonte: Elaboração da autora a partir de bancos de dados da ANEEL. 
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De acordo com o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico do Rio 

Grande do Norte13 (FIERN, 2015), a capacidade instalada da energia no estado será 

ampliada, sendo a energia eólica a que encabeça a lista de prioridades e investimentos 

para o interstício 2016–2035. O estado projeta, para 2035, alcançar 13,9 GW de 

capacidade instalada para geração elétrica, a partir de fontes renováveis, apostando na 

alta incidência solar e fortes ventos.  

Nesses termos, a indústria eólica continuará se fortalecendo nesse novo mercado, 

pois tem em mãos o domínio do mercado doméstico e potenciais condições para geração 

de empregos e renda. Apesar desse poder, em uma década presente na região de estudo, 

esta indústria pouco influenciou nos empregos, como confirma o Cadastro Geral de 

Empregados e Desempregados (CAGED), com informações dispostas na Figura 24. 

A indústria de energia, contabilizada no ramo das indústrias de transformações, 

contribuiu, em dez anos, com 2.368 empregos do total de 14.635 empregos contabilizados 

entre 2006 a 2016, escriturados nos municípios produtores de energia eólica da Região 

do Mato Grande. Esse registro de ocupação correspondeu à fase da produção de 

infraestrutura da engenharia dos parques eólicos, com oferta de empregos temporários, 

com quase ou nenhuma exigência técnica para ocupação das vagas disponibilizadas pelo 

setor. Tal dado foi constatado, também, durante as visitas de campo, através das narrativas 

dos representantes comunitários, ao afirmarem que, uma vez finalizada a etapa de 

implantação dos parques eólicos, não se registra a necessidade da mão de obra local.  

Para iniciar, operar e manter projetos de energia renovável, é necessária força de 

trabalho qualificada, visto que o setor de energia requer recursos humanos com 

habilidades diversas. Essa necessidade não é atendida pela força de trabalho da região 

estudada, mas poderia ser um trunfo para as empresas, porque há real necessidade de 

formar mão de obra com habilidades técnicas básicas e especializadas, que possam 

contribuir com a manutenção de novas infraestruturas (BISHOGE; ZHANG; MUSHI, 

2018).  

 
13 Este Plano, baseado em amplo diagnóstico da situação do Estado, propõe uma estratégia de 

longo prazo, que se desdobra em ações para setores prioritários; mapeia oportunidades de 

investimentos e negócios para o setor privado; propõe uma agenda de iniciativas públicas capazes 

de impactar positivamente a competitividade sistêmica do Rio Grande do Norte; e compartilha 

uma estimativa do montante de investimento necessário para o alcance das metas estratégicas 

(FIERN, 2015). 
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Figura 24. Pessoal ocupado na região do Mato Grande RN. 
Fonte: Elaboração da autora a partir do IBGE/SIDRA. 

 

Quanto às atividades primárias, que respondem tradicionalmente pela ocupação 

da mão de obra na agricultura e pecuária, observa-se sua inexpressividade no conjunto 

dos empregos formais das pessoas que residem nos municípios da região do Mato Grande.  

Além disso, ocorreu uma redução no número de pessoas ocupadas entre 2008 e 

2013, o que influenciou na produção de alimentos com inevitáveis consequências para a 

sobrevivência do agricultor, da sua família e da comunidade. Nesse sentido, as palavras 

de Malvezzi (2007) são fundantes, pois ele afirma que essa situação se soma à escassez 

progressiva da água e à luta diária das comunidades sertanejas para a permanência no 

território semiárido.  

Nesse contexto, a Figura 25, ao mostrar os percentuais relativos às populações 

vulneráveis14, que são socialmente desfavorecidos, dos 15 municípios da região do Mato 

Grande, permite atestar um quadro de situações de pobreza/privação social e de situações 

de exposição a risco e/ou à degradação ambiental nesse território (ALVES et al., 2010).  

Constatou-se que, nessa região, mais da metade da população é condicionada às 

carências oriundas das baixas condições sociais em relação à obtenção de renda, 

escolaridade, poder aquisitivo, consumo, dentre outras, que se mantêm toleradas pela 

 
14 Submetidas as medidas de desigualdade e pobreza; inclusão ou exclusão social; indicadores de 

situação social, qualidade de vida e de vulnerabilidade ambiental (IBGE, 2019b). 
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sociedade, apesar da profunda incompatibilidade com as estratégias do desenvolvimento, 

que orientam a inclusão, justiça econômica e crescimento com qualidade (SACHS, 2008; 

VEIGA, 2008; CAMARGO, 2012).  

 

 
Figura 25. Vulnerabilidade Social na Região do Mato Grande. 

Fonte: Elaboração da autora a partir de dados do IBGE, 2010. 

 

Para caracterizar a vulnerabilidade social na Região do Mato Grande, considerou-

se, sobretudo, a problemática da pobreza para além do nível de renda, mesmo que essa se 

configure como elemento essencial, ao lado de outros meios complementares de 

sobrevivência (YAZBEK, 2012). Além disso, constatou-se também a vulnerabilidade 

socioespacial como expressão geográfica da probabilidade de perda de bem-estar humano 

(ROBINSON; BOUZAROVSKI; LINDLEY, 2018). 

Sabe-se que, no Brasil, o panorama de vulnerabilidade e pobreza é 

multidimensional, propiciando também interpretações sobre o desenvolvimento social e, 

nesses termos, as interpretações da realidade se tornam mais complexas, pois se buscam 

bem-estar e qualidade de vida para além da insuficiência de renda. Daí a interpretação da 

pobreza por meio de um conjunto múltiplo e variado de carências dos grupos vulneráveis 

que vivem em condições de pobreza (HAAS; HILLIG, 2010).  

Os percentuais acima de 60%, apresentados na Figura 26, indicam predominância, 

em todos os municípios, de pessoas vulneráveis à pobreza. Os resultados possibilitam a 

interpretação do panorama inaceitável das condições de vida dos grupos sociais mais 
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carentes (ALVES et al., 2010). Esses grupos acabam submetidos aos desafios impostos 

pela vulnerabilidade em que vivem, que se expressam na qualidade do tecido 

habitacional, nos custos de energia e abastecimento, na instabilidade da renda familiar e 

nas relações sociais e de saúde (ROBINSON; BOUZAROVSKI; LINDLEY, 2018). 

Em relação aos percentuais das populações em situação de extrema pobreza15, a 

Figura 26 apresenta a situação dos 15 municípios da Região do Mato Grande.  

Os resultados evidenciam uma conjuntura de elevada privação, aprofundada com 

a permanente diminuição de expectativas de gerar rendas e oportunidades de emprego 

(HAAS; HILLIG, 2010; REZENDE, 2016).  

O agravamento dos problemas sociais dificulta a justiça social, uma vez que a 

pobreza tem o potencial de ser fortemente desestabilizadora (GIDDENS, 2010). 

Particularmente, em contextos rurais, as famílias em situação de extrema escassez de 

recursos precisam partir do trabalho próprio, aumentar a produção de alimentos e a renda, 

de modo a superar as condições impostas (BRASIL, 2015a), do contrário, continuarão 

“subalternizados na sociedade e privados de meios de prover a sua própria subsistência” 

(YAZBEK, 2012, p. 291). 

As populações dos municípios que dispõem de parques eólicos no Mato Grande 

convivem, frequentemente, com a escassez da água, advinda da irregularidade de chuvas 

e dos seus baixos índices pluviométricos, o que torna mais aguda a situação de 

vulnerabilidade de renda e trabalho. As famílias assentadas no entorno dos parques 

eólicos praticam uma agricultura de baixo impacto econômico e somam às suas rendas 

obtidas com trabalho os benefícios das aposentadorias e pensões, confirmando um quadro 

de pobreza. Enquanto isso, o espaço geográfico se converte em apropriação das empresas 

do segmento eólico para geração de eletricidade. 

 Constatou-se que os benefícios da energia eólica não têm propiciado a redução da 

pobreza em suas múltiplas dimensões. Os dados revelam que na região do Mato Grande, 

detentora dos grandes investimentos eólicos, a indústria de energia tem se desenvolvido 

de forma expansiva, com inovação tecnológica e perspectivas de melhorias no mundo, 

pois a energia renovável, a partir de sua conceituação em voga, é também uma área de 

 
15 Pessoas com renda mensal per capita inferior a R$ 145, ou U$S 1,9 por dia, critério adotado 

pelo Banco Mundial para identificar a condição de extrema pobreza (IBGE, 2019a). 
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interesse global na busca da promoção do desenvolvimento sustentável (CÎRSTEA et al., 

2018).  

Figura 26. Pobreza Extrema na Região do Mato Grande. 

Fonte: Elaboração da autora a partir de dados do IBGE, 2010. 

 

Entretanto, as populações que vivem nos municípios dessa região geográfica 

convivem com percalços da pobreza e sem acesso aos benefícios oriundos da atividade 

eólica. Todavia, os discursos dos gestores públicos e da iniciativa privada têm-se dado 

pelo viés da geração de emprego e renda e do desenvolvimento local (SILVA, 2017), o 

que não se mostra materializado na região de estudo. 

Os benefícios da adoção das fontes renováveis, alinhadas aos determinantes da 

sustentabilidade, são apontados como incoerentes por Harjanne e Korhonen (2019). Os 

autores ponderam que, da perspectiva da promoção da sustentabilidade à natureza 

distribuída da energia eólica, as comunidades locais podem aproveitar os recursos eólicos 

em seus benefícios como geradores e/ou fornecedores locais de energia. Todavia, a 

realidade social tem mostrado que a complexidade tecnológica, os interesses do mercado 

e os investimentos necessários tornam impeditivo às comunidades acessarem as benesses 

de energia renovável. 

Hager e Stefes (2016) e Harjanne e Korhonen (2019) exemplificam que, mesmo 

na rica Alemanha, os benefícios econômicos advindos da expansão da energia eólica 

foram apropriados pela parcela da população de maior renda, ficando os grupos de menor 

poder aquisitivo alheios ao processo. Nesse liame, a energia eólica, que integra o grupo 
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das fontes renováveis, não favorece a equidade energética, que é chave para a 

sustentabilidade.  

Constatou-se, ainda, que poucas conexões têm ocorrido entre o progresso da 

produção de energia na região do Mato Grande do Rio Grande do Norte e os anseios de 

um bem-estar próspero e duradouro a todos os que vivem nesse recorte espacial.  

O quadro desfavorável de pobreza expõe limitações ao subespaço aqui estudado, 

o qual continua a clamar por bem-estar, pois de acordo com a Tabela 14, o índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal16 (IDHM) se concentra entre 0,500 a 0,599, 

especialmente nos municípios de maior influência geográfica das empresas eólicas, 

notadamente, João Câmara e Parazinho.  

Os dados referentes à vulnerabilidade, pobreza, PIB per capita e Bolsa Família 

demonstram que a população da região do Mato Grande se situa num quadro geral de 

pobreza persistente. Inserida no Semiárido potiguar, abundante em ventos, o Mato Grande 

tem favorecido a acumulação de riqueza, advinda do dinamismo econômico da fonte 

eólica, entretanto não tem gerado desenvolvimento humano nas áreas de influência 

geográfica das empresas de energia.  

Os efeitos da riqueza podem irradiar mudanças, desde que seja “importante 

reconhecer o papel crucial da riqueza na determinação de nossas condições e qualidade 

de vida” (SEN, 2010, p. 28). Em países em desenvolvimento – a exemplo do Brasil, o 

aumento da riqueza não vem resultando na redução da pobreza, porque os benefícios 

gerados por essa riqueza não são devidamente distribuídos.  

 

 

 
16 O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é uma medida composta de 

indicadores de três dimensões do desenvolvimento humano: longevidade, educação e renda. O 

índice varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano. 
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Tabela 14. Região do Mato Grande: população, renda per capita, IDHM, Bolsa Família – Escala IDH: 

0,800 a 1,000 (Muito Alto); 0,700 a 0,799 (Alto); 0,600 a 0,699 (Médio); 0,500 a 0,599 (Baixo); 0,000 a 

0,499 (Muito Baixo). 

Fonte: Elaboração da autora a partir de dados disponibilizados pelo IBGE e pelo Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal Brasileiro. 

 

Desse modo, infere-se que o tipo de política praticada – com ênfase na oferta de 

eletricidade – desconsidera as questões essenciais ao pleno desenvolvimento, como 

emprego e renda e, consequentemente, o que advém dela (REIS; FADIGAS, 2016). O 

reconhecimento da pobreza e da desigualdade deve ser o objetivo das políticas públicas. 

 
17 Todas as famílias com renda por pessoa de até R$ 89,00 mensais; 

Famílias com renda por pessoa entre R$ 89,01 e R$ 178,00 mensais, desde que tenham crianças 

ou adolescentes de 0 a 17 anos (BRASIL, 2015b). 

MUNICÍPIOS 

DO MATO 

GRANDE 

POPULAÇÃO 

ESTIMADA 

2018 

PIB PER 

CAPITA 

(R$) 

2016 

IDHM 

(2010) 

BOLSA 

FAMÍLIA17 

(FEV 2019) 

BENEFÍCIO 

BOLSA 

FAMÍLIA 

Total (R$) (2019) 

BENTO 

FERNANDES 
5.469 7.386,76 0,582 898 232.129,00 

CAIÇARA DO 

NORTE 
6.537 9.307,41 0,574 911 233.487,00 

CEARÁ-MIRIM 73.099 10.718,21 0,616 7.867 1.276.642,00 

JANDAÍRA 6.863 9.243,58 0,569 1.174 185.487,00 

JOÃO 

CÂMARA 
34.747 27.173,83 0,595 5.750 1.270.812,00 

MAXARAN 

GUAPE 
12.194 8.592,54 0,608 1.166 222.973,00 

PARAZINHO 5.258 70.768,59 0,549 902 212.895,00 

PEDRA 

GRANDE 
3.275 62.196,89 0,559 638 174.126,00 

POÇO BRANCO 15.294 62.196,89 0,587 1.906 405.036,00 

PUREZA 9.516 8.423,04 0,567 1.566 395.228,00 

RIO DO FOGO 10.789 10.042,47 0,569 1.973 481.734,00 

SAO BENTO 

DO NORTE 
2.778 57.338,73 0,555 541 95.403,00 

SAO MIGUEL 

DO GOSTOSO 
9.531 36.203,29 0,591 1.258 263.755,00 

TAIPU 12.261 8.599,16 0,569 1.902 336.462,00 

TOUROS 33.734 16.075,71 0,572 5.002 938.673,00 

RIO GRANDE 

DO NORTE 
3.479.010 

956,00 

(DOMICIL

IAR) 

0,684 354.455 66.086.131,00 

BRASIL 208.494.900 30.548,40 0,699 13.914.330 2.609.818.702,00 
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Estas devem estar diretamente relacionadas à disponibilidade de energia (PEREIRA; 

FREITAS; SILVA, 2010).  

 

5.2 A PESQUISA DE CAMPO: A OBSERVAÇÃO 

 

As informações resultantes das visitas de campo tratam do conhecimento da 

realidade em tempo real, como recomenda Yin (2003). Elas dizem respeito à percepção 

das famílias quanto ao setor eólico. As famílias reconhecem a importância da atividade 

eólica e quanto deve ser alto o retorno financeiro para as empresas. As famílias também 

tem clareza sobre o curto período dos empregos gerados com a instalação dos 

aerogeradores e como é passageiro o impacto sobre a renda obtida com o trabalho 

temporário. Sabem reconhecer como as empresas têm os meios para realizar os benefícios 

socioeconômicos e ambientais, mas ainda não existem ações concretas para isso.  

Sendo assim, a reflexão indica que, sem existir uma rede de solidariedade entre os 

setores produtivos, não se gera desenvolvimento sustentável local (SILVA, 2017). 

Outro ponto de destaque diz respeito ao reconhecimento de um maior 

empobrecimento das famílias que não conseguem continuar com a prática da agricultura 

tradicional em consequência da falta d’água, em região marcada pela estiagem. A 

agricultura familiar, sobretudo em regiões semiáridas, representa o modelo social, 

econômico e produtivo de sobrevivência e de geração de renda para a sociedade brasileira 

(SCHNEIDER, 2010).  

Tradicionalmente, a agricultura familiar representa a chave para o renascimento 

do bem-estar das pessoas no meio rural, mas sua permanência depende de um projeto 

técnico e uma estratégia que realmente mude a realidade social da região (MALVEZZI, 

2007). Sem a prática da agricultura, a renda final das famílias do campo se reduz às 

Aposentadorias Rurais, recursos advindos do programa de transferência de renda do 

Governo Federal - Bolsa Família e Garantia Safra18. Esse fato conforma-se em um sinal 

claro das privações materiais e financeiras das populações dos municípios pesquisados.  

 
18 Benefício social que garante ao agricultor familiar o recebimento de um auxílio pecuniário, por 

um período determinado, caso perca sua safra em decorrência do fenômeno da estiagem ou do 

excesso hídrico. 
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De acordo com as narrativas dos representantes comunitários, existe expectativa 

de, no futuro, as empresas pagarem royalties19 da atividade comercial dos parques eólicos. 

No parlamento federal, a Comissão de Constituição e Justiça discute a adoção de um 

pagamento de royalties na exploração de energia eólica sob a alegação de que os parques 

eólicos demandam grandes áreas territoriais, limitando a realização de outras atividades 

econômicas nos mesmos espaços geográficos (DOEDERLEIN, 2017).  

Importa ressaltar que, mesmo reconhecendo a grande demanda por terras, não se 

assinalam, no parlamento, articulações voltadas à derrubada da proibição do beneficiário 

da reforma agrária vender, alugar, doar, arrendar ou emprestar sua terra a terceiros 

estabelecido no artigo Art. 58., inciso II “ceder, a qualquer título, a posse ou a propriedade 

da parcela recebida, ainda que provisória e parcialmente, para uso ou exploração por 

terceiros”, de acordo com a Instrução Normativa nº 99, de 30 de dezembro de 2019 

(BRASIL, 2019). 

Quanto às visitas às empresas eólicas, identificou-se, através das narrativas dos 

seus representantes, que a relação entre o setor e as comunidades do entorno é formal e 

as empresas consideram que há inclusão das comunidades nos projetos socioambientais. 

Argumentam que a atuação nos territórios segue os condicionantes técnicos e o respeito 

às obrigações legais e compromissos com o meio ambiente. Ressaltam que o 

funcionamento dos parques eólicos está autorizado pelo órgão ambiental, sob estudo de 

impacto ambiental (EIA). Além disso, acreditam que a promoção dos investimentos 

sociais está orientada à realidade local, mas admitem que as ações são pontuais. 

Todavia, constatou-se que o contato entre representantes das empresas e das 

comunidades em seu entorno é superficial e de indiferença. Há um silêncio dos 

representantes quanto às condições de pobreza e vulnerabilidade da maioria da sociedade 

local.  

Não foram apresentadas, nem mesmo mencionadas, propostas de ações 

duradouras e consistentes para convivência no semiárido que, por razões climáticas, 

 
19 Importância cobrada pelo proprietário de uma patente de produto, processo de produção, marca, 

entre outros, ou pelo autor de uma obra, para permitir seu uso ou comercialização. No caso do 

petróleo, os royalties são cobrados das concessionárias que exploram a matéria-prima, de acordo 

com sua quantidade. O valor arrecadado fica com o poder público. Segundo a atual legislação 

brasileira, estados e municípios produtores – além da União – têm direito à maioria absoluta dos 

royalties do petróleo. A divisão atual é de 40% para a União, 22,5% para estados e 30% para os 

municípios produtores. Os 7,5% restantes são distribuídos para todos os municípios e estados da 

federação (BRASIL, [21--]). 
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castiga as populações pobres, mas, pelas mesmas razões, favorece a formação de uma 

região com ventos abundantes e propícios para geração elétrica a partir de aerogeradores. 

Portanto, não existem projetos que fomentem um ciclo de sustentabilidade, que 

possibilitem a geração de emprego e renda, nem mesmo atuem na viabilização de 

disponibilidade de água para agricultura familiar de modo a reduzir os impactos mais 

severos da pobreza. A ausência dessas iniciativas impede mudanças efetivas de bem-estar 

e condiciona a permanência do desencaixe entre a indústria eólica e seus vizinhos. 

 

 

5.3 A PESQUISA DE CAMPO: AS ENTREVISTAS  

 

As entrevistas realizadas nos espaços rural e urbano dos municípios de João 

Câmara e Parazinho objetivaram identificar a percepção dos entrevistados quanto à 

influência da energia eólica para o desenvolvimento local/regional e as consequências 

socioeconômicas e ambientais na promoção da sustentabilidade.  

Os resultados foram sistematizados em gráficos, as opções de maior frequência 

apontadas pelos entrevistados foram interpretadas e os conteúdos manifestados nas 

questões propostas, foram analisados à luz das visões reais e cotidianas das pessoas em 

conexão com o quadro teórico-conceitual (BARDIN, 2013). Assim, na sequência são 

apresentadas as discussões dos resultados alcançados. 

 

5.3.1 Questão 1: a produção de energia eólica no município gerou emprego, renda e 

desenvolvimento do comércio local? 

 

A questão abordou o conteúdo energia eólica e desenvolvimento para saber a 

opinião dos entrevistados sobre os seus efeitos na geração de emprego e renda. Como se 

pode ver na Figura 27, 97% dos entrevistados urbanos responderam que a produção de 

energia eólica no município gerou emprego, renda e promoveu o desenvolvimento do 

comércio local, contra 3% que têm entendimento contrário.  

De maneira oposta, 77% dos entrevistados rurais discordam do registro dessa 

relação positiva entre chegada da energia eólica, geração de emprego, renda e promoção 

do desenvolvimento do comércio local. Os que concordam somam 21%.  
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O problema inicial visto é que o espaço rural, por excelência, tem as condições 

mais favoráveis à produção de energia, porém, admite-se que os impactos econômicos da 

atividade são inexpressivos aos olhos da comunidade.  

Já no espaço urbano, a atividade tem promovido uma nova configuração do espaço 

físico com escritórios de empresas, pousadas e restaurantes, indubitavelmente, 

propiciando postos de trabalhos nos setores de comércio e serviços. Apesar disso, as 

mudanças estão na paisagem rural com parques eólicos, que cercam territórios e 

margeiam os seus acessos, tornando-se a expressão visual mais imponente da região do 

Mato Grande.  

Os resultados assinalam que a comunidade urbana reconhece que a energia eólica 

impacta diretamente o setor de comércio, enquanto a comunidade rural (a mais atingida 

espacialmente pela atividade eólica) assinala que os efeitos não estão traduzidos em 

desenvolvimento, mesmo as mudanças mais rápidas recaindo sobre o seu território.  

Nessa direção, é questionável o fato de o espaço que abriga os empreendimentos 

eólicos não registrar mudanças profundas no universo da vida rural, embora a energia seja 

um elemento de forte intrusão na economia, meio ambiente e sociedade, amparada em 

sua adoção pelo discurso favorável ao desenvolvimento sustentável em seu tripé 

econômico, social e ambiental.  

 

 
Figura 27. A percepção dos entrevistados sobre geração de emprego e renda pela energia eólica 

Fonte: Elaboração da autora. 
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O apelo da sustentabilidade em favor das energias renováveis tem propiciado um 

contínuo crescimento da oferta de eletricidade obtida significativamente da fonte eólica. 

No Rio Grande do Norte, o crescimento está espacialmente concentrado na região do 

Mato Grande. Em seu território rural, a expansão se materializa com milhares de 

aerogeradores, frutos do desenvolvimento da ciência e tecnologia, que criam objetos 

técnicos eficazes e operantes (SANTOS, 2008).  

Intrínseco à expansão, está a magnitude dos ventos que continuam atraindo a 

indústria de energia, apoiada pelo discurso da energia limpa e da geração de emprego e 

renda. Contudo, concluída a fase de implantação dos parques eólicos, os empregos 

arrefecem e os resultados econômicos são mantidos com as empresas.  

Uma vez favoráveis ao ente hegemônico, o binômio energia e sustentabilidade 

não cumpre a sua finalidade, posto que os impactos esperados na redução da pobreza não 

foram alcançados. Para as empresas, o território adequado à geração de energia é um 

recurso passível de apropriação para acumulação capitalista (TRALDI, 2018).  

Esse fato contrataria o entendimento dado ao mercado de energia como um 

recurso do mundo contemporâneo e o alicerce do desenvolvimento. É a força que 

alimenta todos os setores da sociedade, contribui para o bem-estar, impulsiona as 

atividades econômicas, além de fertilizar o mundo do trabalho (REIS, 2011).  

A energia move o mundo e as pessoas, além de ser estratégica na geração de 

emprego e renda. No debate mundial de século passado, tornou-se a questão central como 

catalisadora do desenvolvimento sustentável. Desse modo, a geração de empregos é um 

aspecto-chave, dada a sua contribuição à qualidade ambiental e aos benefícios sociais e 

econômicos (SIMAS; PACCA, 2013). 

Dessa forma, o desenvolvimento de tecnologias para o aproveitamento das novas 

fontes renováveis de energia emerge frente ao apelo à diversificação da matriz energética 

para eletricidade. Deve, então, cada vez mais ser vista como opção favorável à 

sustentabilidade energética, seja para substituir e/ou complementar progressivamente os 

combustíveis fósseis na geração de eletricidade, seja para mitigar as fontes emissoras dos 

gases de efeito estufa, responsáveis pelo aquecimento global.  

Nesse sentido, através da fonte eólica, a geração de eletricidade está inserida no 

projeto de desenvolvimento sustentável, promovendo a sustentabilidade no território 
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como a expressão geográfica primária do poder social (SACK, 1986). Fato esse não 

verificado no território estudado.  

 

5.3.2 Questão 2: a energia eólica envolveu mão de obra local? 

 

A questão abordou o conteúdo sobre o aproveitamento de mão da obra pelas 

empresas eólicas. Foram apresentadas como opções de respostas, de acordo com a 

literatura sobre a instalação de parque eólicos, as seguintes atividades:  

a) sondagem do solo;  

b) fundações para base dos aerogeradores;  

c) abertura de acessos rodoviários; 

d) construção das subestações;  

e) projetos ambientais;  

f) instalação da rede elétrica; 

g) não se aplica.  

A resposta para todas estas opções revela uma convergência entre os entrevistados 

urbanos e rurais sobre os empregos gerados pela atividade nas etapas iniciais de instalação 

de um parque eólico, como representadas na Figura 28. Nele, observa-se que em torno de 

50% dos entrevistados apontam as atividades de abertura de estradas e construções como 

proeminentes. 

Para legitimar os projetos eólicos, a geração de empregos é justificada pelas 

empresas na fase de instalação (ARAÚJO; MEIRELES, 2019). Apesar disso, ainda faltam 

políticas favoráveis à sua permanência, consoantes com os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável - ODS (Objetivo 8 - Promover o crescimento econômico 

sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para 

todos), da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável (ONU, 2015).  

A pesquisa mostrou que há um crescimento econômico próprio da atividade que, 

embora acelerado, não é sinônimo de desenvolvimento, pois não amplia o emprego, não 

reduz a pobreza e não atenua as desigualdades (SACHS, 2008).  

Nesse sentido, há uma desconexão entre a geração eólica e as comunidades do 

entorno dos parques eólicos. De um lado, tem-se a inovação tecnológica e, do outro, 

grupos de trabalhadores rurais carentes de desenvolvimento econômico (SIMAS; 

PACCA, 2013).   
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Figura 28. A percepção dos entrevistados sobre as atividades geradas pela energia eólica. 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

Assim, tem-se um contexto favorável ao emprego de dimensão cognitiva, ou seja, 

empregos gerados em desenvolvimento tecnológico, mas em um ambiente que concentra 

um exército de reserva abundante e acessível, vivendo no mesmo território sob o comando 

do capital, requerendo um olhar crítico de quem se volta à análise do espaço em seu 

cotidiano e especificidades (SANTOS, 2014). 

Os agentes de mercado apontam que o setor de energia deverá criar cerca de 18 

milhões de empregos em todo o mundo até 2030. No cenário de 2°C de aumento do 

aquecimento global, as energias renováveis deverão gerar cerca de 11% deles, 

impulsionados pela maior demanda de mão de obra em relação à eletricidade produzida 

a partir de fontes não-renováveis (INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION, 

2018). Essa projeção se conecta ao Objetivo 8 dos ODS (ONU, 2015), o desafio é que a 

materialização dessa projeção ocorra de forma a promover ganhos socioeconômicos e 

ambientais das populações assentadas nos entornos dos empreendimentos, 

fundamentalmente em regiões de baixo desenvolvimento humano. 

De um modo geral, a energia protagoniza o desenvolvimento de empregos para 

todos os níveis de escolaridade e graus de formação. No caso da energia eólica, as 

oportunidades vão desde o ensino e a pesquisa até os mais básicos trabalhos temporários 

e necessários nos projetos de instalação de parques eólicos.  
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Para a etapa inicial, quando há uma demanda maior de mão de obra, os empregos 

são voltados para as tarefas laborais do processo de construção e esse dado está 

confirmado pelos entrevistados. Todavia, no contexto da sustentabilidade, os empregos 

podem contribuir tanto com setores tradicionais, como agricultura ou construção, ou 

novos setores ligados à energia renovável e eficiência energética (ARAÚJO; MEIRELES, 

2019).  

A fonte eólica tem se tornado a maior contribuinte de uma nova dinâmica 

produtora de eletricidade na região do Mato Grande, favorecida pela magnitude dos 

ventos e dos investimentos da indústria de eletricidade. Dentre os benefícios 

socioeconômicos trazidos pelas energias renováveis, a criação de empregos é citada, 

especialmente para as zonas rurais (SIMAS; PACCA, 2013).  

Contudo, no espaço pesquisado, a maior cota de empregos é temporária e braçal. 

Desse modo, a renda adquirida pela mão de obra local com o trabalho nos parques eólicos, 

permaneceu como sendo de natureza intermitente ou sazonal, como já ocorre nos períodos 

úmidos no Semiárido regional.  

Além dessa constatação, a pesquisa identificou a aposentadoria rural e a 

transferência monetária destinada às famílias, como atenuantes no enfrentamento à 

pobreza no campo (SILVA, 2005). 

 

5.3.3 Questão 3: a produção de energia eólica trouxe benefícios à comunidade?  

 

A questão 3 abordou os conteúdos referentes aos benefícios que a atividade eólica 

pode promover para minimizar os efeitos da deficiência hídrica, contribuir com a 

educação para eficiência energética e profissional no contexto espacial da pesquisa. 

Assim, na formulação da questão considerou-se, como estratégias de sustentabilidade, a 

conciliação dos resultados econômicos, sociais e ambientais das empresas com as 

políticas públicas de combate à pobreza (SILVA; ROSA, 2008). Portanto, dedicar 

esforços e recursos na convergência dos objetivos de desenvolvimento sustentável é 

decisivo na efetivação das ações para mudar as condições de vida dos territórios onde são 

instalados os aerogeradores (BRANNSTROM et al., 2018). 

Consideradas essas questões, apresentaram-se aos grupos de entrevistados dois 

blocos distintos com alternativas de respostas. Para o espaço rural destacou-se: 
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dessalinização, energia e irrigação e para o espaço urbano: qualificação profissional, 

empreendedorismo e assistência social e saúde.  

O percentual de 53% dos entrevistados rurais indicou a dessalinização como o 

benefício de maior importância obtido com a chegada dos parques eólicos, conforme 

expressa Figura 29.  

Ficou patente a indissociabilidade do vínculo água e energia em áreas de 

vulnerabilidade hídrica regional. O resultado permite apontar, ainda que subjetivamente, 

a esperança das famílias em ter em suas terras o Programa Água Doce (PAD) - Projeto 

de Implantação de Sistema de Dessalinização, com uso de energia solar fotovoltaica, que 

bombeia água subterrânea e abastece a comunidade assentada (CAVALCANTE JÚNIOR 

et al., 2019), pois uma vez implantado no Assentamento Maria da Paz, no município de 

João Câmara, criou expectativa de expansão em seus vizinhos.  

O PAD se coaduna com as aspirações dos objetivos 1 e 6 do desenvolvimento 

sustentável, para acabar com a pobreza em todas as suas formas e garantir disponibilidade 

e manejo sustentável da água, respectivamente (ONU, 2015).  

Assim, reconhecem-se a necessidade de políticas favoráveis ao armazenamento e 

distribuição de água e o compromisso em criar condições para convivência com crise, 

escassez de água e efeitos das secas cíclicas que recaem sobre a população rural 

(MACIEL; PONTES, 2016).  

Através da responsabilidade social, as empresas podem dividir lucros com 

acesso à água, gerar benefícios socioambientais e mitigar os impactos da escassez e 

das mudanças climáticas, de modo a praticar sustentabilidade (SEIFFERT, 2013).  

Na busca da sustentabilidade, os aproveitamentos renováveis de energia são cada 

vez mais presentes no planejameanto da expansão da matriz elétrica nacional (WWEA, 

2018). Quando essa expansão se dá em região semiárida, tem-se um quadro dual, marcado 

por um lado, pela intensificação da crise hídrica, que compromete a produção de 

eletricidade da fonte hidráulica e por outro, pela abundância de sol e vento, que tem 

atraído investimentos em áreas de predominância de ventos mais adequadas à geração de 

energia (TRALDI, 2018). É o caso da região do Mato Grande, cuja natureza a dotou de 

abundância de sol e vento e a desproveu de água e terra fértil que se convertem em 

recursos fundamentais para auferir renda.  
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A expansão da energia eólica tem possibilitado crescimento da oferta de 

eletricidade, contudo, a conexão desenvolvimento e progresso tecnológico não vem 

promovendo a satisfação das necessidades e o reconhecimento de certos limites impostos, 

ou pelo meio ambiente, ou pelos nossos deveres com a geração presente e as futuras 

(GOLDEMBERG, 2015).  

 

 

Figura 29. A percepção dos entrevistados sobre os benefícios da energia eólica na Zona Rural. 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

O impacto desigual requer esforços para o entrosamento desses recursos naturais 

através do progresso tecnológico, de modo a garantir a proteção social, cujo papel é 

fundamental na criação de caminhos de desenvolvimento mais inclusivos e sustentáveis 

(SURAJO; MUSA; UMAR, 2019).  

Água e energia têm vínculos indissociáveis e são fundamentais para a produção 

de alimentos, sobretudo em áreas de vulnerabilidade hídrica regional, como se verifica no 

espaço objeto de pesquisa. A água, em especial, é essencial à vida e ao meio ambiente e 

sua escassez desperta interesse global. Para Cavalcante Júnior et al. (2019), no Semiárido, 

as fontes de energias renováveis eólica e solar e a água têm as mesmas características 

naturais e, para melhor compreensão, essa interligação é necessária para a convivência do 

humano com o déficit de chuvas e sua irregularidade. 
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Figura 30. A percepção dos entrevistados sobre os benefícios da energia eólica na Zona Urbana. 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

No que tange ao espaço urbano, a demanda pela qualificação profissional e o 

empreendedorismo destacados pelos entrevistados soam positivamente, uma vez que na 

região há um déficit na formação e, consequentemente, baixa qualificação técnica para 

suprir a demanda de mão de obra especializada para o setor de energia. 

 

5.3.4 Questão 4: a atividade eólica produziu impactos sociais e ambientais? Sim ( ) 

Não ( ). Se sim, quais desses impactos listados abaixo? 

 

A questão abordou os impactos ambientais próprios da atividade de 

aproveitamento eólico para geração de eletricidade, utilizando entrevistas como 

ferramenta de análise desses impactos no objeto espacial de pesquisa. Consideraram-se 

como parâmetros para definição dos impactos investigados, a localização e operação dos 

parques eólicos, situados próximos aos assentamentos rurais e a percepção auditiva, 

ambiental e cultural dos entrevistados.  

Foi oferecida ao entrevistado uma relação de impactos ambientais recorrentes na 

literatura e problemas associados a estes pelas comunidades, durante a pesquisa por 

observação: São eles:  

a) desmatamento;  

b) ruídos;  
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c) desertificação;  

d) sombreamento provocado pelos aerogeradores; 

e) mudanças no modo de vida rural; 

f) alterações no comportamento das aves;  

g) riscos das linhas de transmissão;  

h) recuperação de paisagem degradada.  

Como se observa na Figura 31, o desmatamento foi apontado pelos entrevistados 

urbanos e rurais, correspondendo a 69% e 56%, respectivamente, como o impacto 

ambiental mais percebido. Na sequência, 30% dos entrevistados do espaço urbano e 34% 

do espaço rural apontaram, respectivamente, os ruídos. Mudanças no modo de vida rural 

somaram 50% na percepção dos entrevistados urbanos e alterações no comportamento 

das aves foram identificados por 33% dos entrevistados rurais.  

Sobre os riscos da passagem de linhas de transmissão de energia, 25% dos 

entrevistados rurais e 15% urbano manifestaram receio de ocorrência de acidentes por 

queda de cabos condutores de eletricidade.  

Por fim, questionados sobre recuperação de paisagem degredada, defendida pelas 

empresas e sinônimo de revegetação de áreas onde ocorrera supressão da cobertura 

vegetal, somente 13% percebem esse impacto positivo.  

Dentre os impactos ambientais registrados pelo conjunto de entrevistados, o 

desmatamento foi destacado e mais representativo. Tendo em vista que, na fase de 

implantação dos parques eólicos, registrou-se uma elevada supressão da vegetação da 

caatinga, esse resultado está de acordo com Lopes e Contini (2012) que incluem o 

desmatamento como obstáculo à sustentabilidade.  

A Caatinga é um bioma exclusivo do Brasil, ocorre principalmente na Região 

Nordeste e sua vegetação é relativamente contínua e distribuída em ambiente semiárido 

(AB’SÁBER, 2003). A temperatura média é de 25° C e a precipitação média anual varia 

de 300 mm a 1000 mm em período de 3 a 4 meses (verão e o outono). A estação seca se 

prolonga pelo período de 8 a 9 meses (inverno e primavera). A evapotranspiração alcança 

entre 1500 e 2000 mm no período de 1 ano (CAMPOS et al., 2019).  

Ao longo da sua ocupação, vem sofrendo alterações severas provocadas pelo 

desmatamento. Além desse impacto, as variações climáticas e o uso inadequado dos 

recursos naturais tornam as áreas de elevada ocorrência de secas e enclaves de vegetação 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0303243419302338#bbib0075


138 

 

típica da caatinga, cada vez mais susceptíveis ao processo de desertificação. (BRASIL, 

2005; SANTANA, 2007).  

 

Figura 31. A percepção dos entrevistados sobre os impactos ambientais gerados pelos parques 

eólicos. 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

O território do Mato Grande é coberto pelo bioma caatinga e enfrenta as condições 

climáticas adversas como a escassez de água e a natureza física dos solos, isso restringe 

o uso da terra e limita as atividades agrícolas.  

Entretanto, o desmatamento tradicional da parca e rala cobertura da caatinga se 

associa à sobrevivência, quando da necessidade de uso da sua lenha para transformá-la 

em carvão vegetal para venda e uso doméstico, como fonte de energia quase sempre 

ligados à pobreza (SILVA; FRANÇA, 2018). Abramovay (2000) recomenda que o meio 

ambiente deve ser encarado como um trunfo para o desenvolvimento, através de práticas 

sustentáveis de geração de renda. 

No local de pesquisa de campo, obteve-se o seguinte relato de uma senhora 

assentada e chefe de família com oito pessoas: “o fogão a gás só nos fins de semana”. A 

afirmativa ou “desabafo” confirma quão distante se torna o bem-estar para uma legião de 

trabalhadores rurais que recorrem ao desmatamento para suprimir a necessidade de 

energia, embora com repercussões socioambientais e agravamento da vulnerabilidade 

local. A continuidade do uso de biomassa tradicional perpetua os impactos negativos na 

saúde, meio ambiente, clima e desenvolvimento (BANCO MUNDIAL, 2018). 
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Os ruídos emitidos por aerogeradores ocuparam o segundo impacto ambiental 

registrado pela pesquisa e a sua inclusão dentre as alternativas de respostas se deveu a 

importância em se considerar os efeitos adversos dos ruídos à saúde. O intuito foi analisá-

lo qualitativamente, tendo como parâmetros relatos dos moradores do Assentamento 

Modelo II, vizinhos do Complexo Eólico Asa Branca, de 2013, e o tempo de convivência 

com parque eólico.  

Tais relatos incluíram zumbidos, insônia e confusão entre o barulho natural do 

vento com o barulho advindo dos aerogeradores. Os ruídos são sons emitidos pelos 

geradores eólicos e decorrem da interação do vento com as pás e a torre. O som tende a 

aumentar com a velocidade de rotação e a magnitude do impacto depende da proximidade 

entre o parque eólico e a comunidade do entorno (FADIGAS, 2011; REIS, 2011). 

São dois os tipos de ruídos: aerodinâmico e mecânico. O primeiro é intermitente 

e relacionado ao fluxo de ar sobre as pás da turbina, enquanto o segundo provém do 

próprio gerador (SOUZA et al., 2015). O atual conhecimento científico mostra evidências 

suficientes para acreditar que as pessoas expostas ao ruído audível experimentam efeitos 

negativos em seu bem-estar físico, mental e social e que os distúrbios provenientes dos 

ruídos recaem sobre os órgãos do ouvido interno, podendo gerar sintomas que vão desde 

a presença de zumbido até problemas de pressão arterial (PIERPONT, 2010; BOTELHO 

et al., 2017).  

Para a Organização Mundial da Saúde, o ruído é um grave problema de saúde 

pública e uma preocupação crescente, pois tem impactos negativos na saúde e bem-estar 

humanos. A partir desse reconhecimento, a instituição recomendou à Europa, mas pode 

ser aplicado às demais regiões do mundo, que o ruído de turbinas eólicas deve ser limitado 

em até 45 decibéis (dB), pois, acima dessa potência, o barulho provoca efeitos adversos 

à saúde (OMS, 2018).  

Na condição de impacto ambiental positivo, a recuperação da paisagem degradada 

foi apontada por 15% dos entrevistados. A inserção desse impacto na pesquisa está 

associada às transformações na paisagem rural em consequência da instalação de 

aerogeradores, abertura de vias de acesso, construção de subestações e linhas de 

transmissões de energia.  

Do ponto de vista da sustentabilidade socioambiental, a questão está associada à 

preocupação com a preservação dos recursos naturais da caatinga, pois embora instalados 



140 

 

em áreas licenciadas, os parques eólicos ocupam espaços diretamente afetados pela 

remoção da cobertura vegetal.  

A supressão de espécies da caatinga provoca o rareamento da vegetação, com 

retenção de água pelo solo, diminuição da umidade, aumento das erosões física e química 

do solo arenoso e seco (PAIVA, 2010). Somam-se a esses processos antrópicos, a crise 

da água no século XXI e a escassez de chuvas no semiárido (TUNDISI, 2008). O conjunto 

de impactos produzidos pela supressão da vegetação de um ambiente degradado pode 

contrariar as práticas de sustentabilidade hídrica e a qualidade de vida rural.  

Nesse sentido, a percepção dos entrevistados, quanto à recuperação da paisagem 

transformada pelos parques eólicos, pode envolver aspectos subjetivos, como a aceitação 

pública do impacto visual e o entendimento individual sobre a fonte eólica, limpa e não 

poluente (FADIGAS, 2011; REIS, 2011).  

A inclusão do impacto, denominado na pesquisa como mudanças no modo de vida 

rural, foi ensejada pelas transformações no espaço geográfico, em consequência do 

avanço do capitalismo no campo em todas as regiões rurais do país e ,em particular, do 

avanço dos parques eólicos no território rural da região do Mato Grande. O parâmetro 

para sua inclusão permitiu relacionar o continuum rural-urbano e seus modos de vida por 

sua vinculação espacial (ABRAMOVAY, 2000). 

De um lado, o capitalismo gera impactos na economia ao diversificar as atividades 

rurais, enquanto a energia subsidia o desenvolvimento e o bem-estar, para os múltiplos 

usos de eletricidade. Do outro, os processos de modernização das atividades produtivas 

interferem na realidade e no mundo rural, reconfigurando as relações sociedade e natureza 

e criando ruralidades, a exemplo dos novos modos de vida rural no sertão semiárido 

(GRAZIANO, 2015; XIMENES, CAMURÇA, 2016). 

Nas duas últimas décadas no sertão semiárido, o desenvolvimento do capitalismo 

fez surgir novas ruralidades. Os pobres rurais acessam o mercado interno, adquirem bens 

do mundo urbano e produzem bens para novas formas de uso social. Nesse novo tempo 

o que mudou foi o conteúdo social e a qualidade das relações com a natureza, com a 

cidade e entre as pessoas (ABRAMOVAY, 2000; FAVARETO, 2014). Muda o conteúdo, 

porém, com a prevalência da pobreza (XIMENES; CAMURÇA, 2016).  

Apesar das vantagens apresentadas pelo aproveitamento da fonte eólica, infere-

se, a partir da pesquisa, que desde a concepção do projeto de instalação de um parque 
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eólico até seu funcionamento, deverão ser levados em consideração todos os potenciais 

impactos advindos desse aproveitamento. Rota migratória de aves e possíveis colisões, 

efeitos paisagístico e sonoro, além daqueles relativos à ocupação e degradação do terreno 

devem ser considerados pelos projetos de geração de energia onshore (INSTITUTO 

CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE, 2019). 

Os impactos positivos da atividade eólica tornar-se-ão efetivos, sob a ótica da 

sustentabilidade, incluindo a expectativa de tranquilidade no meio rural quando se 

estabelecer o dinamismo socioeconômico associado ao uso racional dos recursos 

terrestres no ambiente semiárido. A reversão do desmatamento e da degradação do solo 

tornar-se-á aliada da sustentabilidade, quiçá, quando a conexão energia e água promover 

impacto na diminuição da pobreza das comunidades locais.  

Para um cenário de aumento global de 2° C, ações voltadas ao desenvolvimento 

sustentável têm potencial de reduzir a vulnerabilidade socioambiental das populações 

mais afetadas de modo a promover a segurança dos meios de subsistência e redução da 

pobreza em todas as suas formas e a promoção da equidade (IPCC, 2011). Desse modo, 

projetos de energia, em particular os projetos eólicos, devem prever a proteção das 

populações e seus habitats. O vento abundante cobre toda a troposfera da região e a torna 

a joia da vez. Daí ser imprescindível a avaliação ambiental para prevenir os danos e gerar 

a energia de forma sustentável. Para isso, precisa ser medida e de alcance da coletividade.  

 

5.3.5 Questão 5: a instalação da indústria eólica nas proximidades dos 

assentamentos afetou e/ou afeta as atividades de rotina? Sim ( ) Não ( ). Se sim, quais 

dessas atividades listadas foram as mais afetadas? 

 

Esta questão abordou o conteúdo energia eólica e o cotidiano rural. Com isso, 

perguntou-se quais atividades e elementos presentes na comunidade foram atingidos com 

a atividade eólica. As alternativas selecionadas foram: agricultura, pesca, pecuária, 

extrativismo, uso do solo e festividades.  

De acordo com o apresentado no Figura 32, todas as alternativas foram indicadas 

pelos entrevistados. No entanto, a agricultura e a pecuária obtiveram 67% de respostas 

mais expressivas, sendo 38% para agricultura e 29% para a pecuária, como atividades 

mais atingidas. Esse dado potencializa o problema das famílias que permanecem na terra 

semiárida e adotam vários mecanismos para a geração de renda. A preponderância da 
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oferta de eletricidade por meio da geração de energias renováveis, dentre elas, a eólica, 

tem na sua narrativa a adoção, no planejamento, de políticas e ações sustentáveis.  

Especificamente no Semiárido potiguar, ela move a quebra das fronteiras 

territoriais para buscar potenciais de ventos capazes de abrigar grandes empreendimentos. 

Para a consolidação de uma estrutura de produção de energia limpa, versam, no 

planejamento sustentável da fonte, a manutenção do ambiente, o fortalecimento das 

relações de respeito e confiança com as comunidades e o bem-estar da sociedade 

(VECCHIA, 2010; FARIAS; SELLITTO, 2011). 

E, nesse sentido, a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável lança luz 

sobre o bem-estar ao incluir as pessoas no centro de todas as suas dimensões. Os ODS, 

em Objetivo 12, visa a “Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis”, 

permite, portanto, contextualizar quão importantes são a agricultura e pecuária em 

territórios abrigos de famílias rurais assentadas, a exemplo do verificado na região do 

Mato Grande.  

 

 
Figura 32. A percepção dos entrevistados sobre as mudanças na vida rural com a atividade 

eólica. 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

Na contramão do objetivo 12, os entrevistados afirmaram que a agricultura e a 

pecuária foram as atividades mais atingidas com a instalação dos parques eólicos, 

reforçando a constatação de que as empresas eólicas não implementaram benefícios 

materiais para as comunidades do entorno, cujas atividades de subsistência foram afetadas 
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negativamente pelos parques eólicos (LOUREIRO; GORAYEB; BRANNSTROM, 

2017). 

O impacto apontado sobre mudanças na agricultura e pecuária foi priorizado pela 

pesquisa, dadas as características semiáridas de escassez de água, que interferem 

diretamente na produção. Estudos realizados pela Agência Nacional de Águas (ANA) 

concluíram que os impactos das secas recorrentes recaem sobre essas atividades e podem 

até cessá-las, com consequências devastadoras para milhões de pessoas (BRASIL, 2012).  

No Semiárido potiguar, notadamente na região do Mato Grande, a situação 

climática tem provocado efeitos drásticos na agropecuária familiar, sobremaneira onde as 

atividades dependem totalmente das chuvas (MELO; VOLTOLINI, 2019). Esse quadro 

se assevera nos territórios rurais de resistência e hoje circunvizinhados pelos parques 

eólicos. Diante das adversidades climáticas, torna-se mister um conjunto de ações, 

incluído novas tecnologias, de modo a tornar possível a convivência sustentável com o 

semiárido.  

Vê-se que há um conjunto ambíguo no desenvolvimento da energia eólica no 

Semiárido regional, uma vez que o terreno é fértil para o progresso técnico e a riqueza 

geradas nos parques eólicos, mas fora dos trilhos da sustentabilidade, pois não concebe o 

território “como patrimônio necessário para a produção e reprodução que garante a 

sobrevivência da comunidade em sua totalidade” (AHOURI; LASCHEFSKI, 2010, p. 

25). Uma vez fora dos trilhos da sustentabilidade, o uso do território acontece nos moldes 

da globalização, impondo novas formas no seu conteúdo (SANTOS, 2002).  

Contudo, energia eólica e assentamentos rurais estão na mesma fronteira 

territorial, mas com resultados desiguais de poder e de crescentes sentimentos de 

decepção e frustração para a população assentada nesse território (AHLBORG, 2018). 

Urge incluí-lo no contexto da sustentabilidade, reconhecendo-o como espaço social, lugar 

de vida e trabalho, assim como estratégia de superação da pobreza (SANTOS, 1996; 

GALVÃO et al., 2020). 

 

5.3.6 Questão 6: a comunidade do entorno do Parque Eólico foi informada sobre a 

sua instalação? Sim ( ) Não ( ). Se sim, como ocorreu? 
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A última questão abordou o conteúdo referente à licença de instalação do parque 

eólico e inquiriu os entrevistados a respeito do conhecimento da comunidade sobre sua 

instalação, seu vizinho mais próximo.  

Do total de 122 moradores, 102 afirmaram ter conhecimento prévio sobre a 

instalação do parque eólico. Após o registro, pediu-se ao entrevistado para comentar sobre 

as formas de comunicação.  

A despeito dos comentários, 84% afirmaram que a comunicação, quando da 

proposição da instalação de um parque eólico nas franjas de um assentamento, é feita pelo 

INCRA, órgão responsável pela regularização fundiária dos assentamentos federais e, 

nesse caso, atua como interlocutor entre empresas e comunidades. 

 

 
Figura 33. A licença de funcionamento do parque eólico. 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

Com suporte na pesquisa de campo, pode-se afirmar que há um distanciamento 

entre as comunidades assentadas e os parques eólicos, passando a ideia de que não há um 

nexo entre as partes. Todavia, não se trata de desconhecimento a respeito um do outro, 

mas da ausência de vínculos constituídos com base na relação sociedade e natureza 

(SANTOS, 2014).  

Daí a motivação para inquirir a população assentada a respeito da licença de 

instalação do seu vizinho, pois é sabido que a viabilidade de um parque eólico depende 

dos incentivos, das parcerias e da autorização do órgão competente, mas sem a parceria 
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com a comunidade do entorno. De acordo com os estudos sobre energia, a complexidade 

de um projeto “eólico” e sua sofisticação técnica, em geral, deixa de fora os pequenos, no 

caso, as famílias assentadas, constatado pela pesquisa (BUARQUE, 2008). 

Excepcionalmente, a região do Mato Grande é favorecida pelo grande potencial 

de ventos, aliado à magnitude de investimentos econômicos em eletricidade, 

materializados em parques eólicos instalados nos limites dos assentamentos rurais. Nessa 

abordagem, esse espaço se enquadra no dizer de Santos (2014, p. 63), como território em 

um “conjunto indissociável, solidário e contraditório de sistemas de objetos e sistemas de 

ações, não considerados isoladamente, mas como quadro único no qual a história se dá”.  

Trata-se de um território dialético onde coexistem forças antagônicas, mas, no 

contexto atual de emergência das fontes renováveis e do ponto de vista de 

sustentabilidade, é uma situação favorável ao uso corporativo do território (SANTOS, 

1994; SILVEIRA, 2011; GOLDEMBERG, 2015).  

Todavia, o aproveitamento da fonte eólica torna-se uma resposta positiva ao apelo 

pela preservação do meio ambiente, mas se constitui em terreno de lutas econômicas, 

políticas e culturais (BENINCÁ, 2011).  

Sem a pretensão de desconsiderar o percentual expressivo de conhecimento da 

licença de instalação de um parque eólico em sua vizinhança, mas considerando os 

comentários livres dos entrevistados, conclui-se que as informações ocorrem desde os 

convites para as audiências públicas, seguidos da comunicação do órgão responsável, no 

caso o INCRA, até o “disse me disse na comunidade”.  

Embora contando com esses canais de informações, percebeu-se que não ocorreu 

um diálogo entre os que têm essa vinculação territorial, ou seja, parques eólicos e 

assentamentos rurais.  

O tema ambiental não se esgota, porque ao mesmo tempo em que a atividade 

eólica promove desenvolvimento, desencadeia impactos no território, que é o suporte 

físico das atividades de geração de energia (LECHÓN; DE LA RÚA; CABAL, 2018). Na 

contemporaneidade, o tema ambiental ocupa lugar central, entretanto a política 

econômica se mantém fiel ao desenvolvimentismo, favorecendo o acontecer das empresas 

no território. O que mais vale é a informação técnico-científica. É ela quem coordena as 

ações e o lugar da realização eólica (KAHIL, 2010). 
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Desse modo, a pesquisa contribuiu com a discussão sobre o tema, tendo em vista 

que o licenciamento ambiental se torna extremamente importante, para elucidação dos 

problemas socioambientais e das ações compensatórias necessárias, definidas a luz dos 

aspectos locais (BOM, 2017). 

Por um lado, a tecnologia é complexa e se vincula a diferentes campos do 

conhecimento. Por outro, a população afetada permanece desprovida dos conhecimentos 

e sem voz para participação social, frente ao uso corporativo do seu território de vivência 

e particularmente dos pontos selecionados pelas empresas, para maior beneficiamento do 

recurso eólico. Para Kahil (2010), a racionalidade hegemônica do capital institui 

mecanismos de legitimação aos sistemas de ordenamento e o uso corporativo do território. 

 

5.4 COMPROMISSOS SOCIOAMBIENTAIS DOS EMPREENDIMENTOS EÓLICOS  

 

O estudo de impacto ambiental é um passo preliminar para qualquer projeto de 

energia. Sua avaliação é um instrumento indispensável e necessário, sobretudo para 

racionalizar recursos ambientais. Além disso, orienta as autoridades competentes na 

definção das condições de gestão dos recursos. Tais condições são obtidas através da 

aplicação de medidas de prevenção, redução ou compensação dos efeitos nocivos para o 

ambiente produzidos pelos empreendimentos.  

Quando os empreendimentos são submetidos à Avaliação de Impacto Ambiental 

(AIA) segue a resolução (CONAMA 001/1986) e está embasada no Artigo 2º, que 

estabeleceu a obrigatoriedade da elaboração e apresentação de Estudos de Impactos 

Ambiental (EIA) e o respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) para o 

licenciamento de atividades que possam modificar o meio ambiente e ainda dispôs sobre 

as competências, responsabilidades, critérios técnicos, diretrizes básicas e as atividades 

sujeitas ao EIA/RIMA (BRASIL, 1986).  

Por obrigação legal, o projeto de energia é submetido à aprovação do órgão 

estadual competente e do IBAMA em caráter supletivo, quando o licenciamento é para 

atividades modificadoras do meio ambiente. No caso de usinas de geração de eletricidade, 

qualquer que seja a fonte de energia primária acima de 10 MW requer EIA-RIMA. Sua 

finalidade está assim definida: 
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Promover o bem-estar humano e a equidade social, reduzindo 

significativamente os riscos ambientais e a escassez ecológica; em uma 

economia verde, o crescimento da renda e do emprego deve ser 

impulsionado pelos investimentos públicos e privados voltados para a 

redução da poluição e das emissões de carbono, a melhoria da eficiência 

energética e de recursos e a prevenção da perda de biodiversidade e de 

serviços dos ecossistemas. (UNEP, 2010, n. p.). 

  

De acordo com a Portaria Interministerial 60 e Lei Complementar 140, compete 

aos Órgãos Estaduais de Meio Ambiente, o licenciamento de empreendimentos de 

atividades onshore. Para a instalação de empreendimentos eólicos, é necessário 

apresentar licença ambiental, regulada por órgão oficial instituído pelo Estado.  

A resolução CONAMA 462 (BRASIL, 2014), de 24 de julho 2014, atualiza a 

necessidade de licenciamento ambiental de empreendimentos de geração de energia 

elétrica, a partir de fonte eólica em superfície terrestre, pois ele é o viés para mapear riscos 

e evitar conflitos na implantação de quaisquer projetos de energia. Uma vez mapeados os 

riscos e potenciais conflitos, são definidas as compensações socioambientais nos 

documentos de EIA/RIMA.  

As compensações são descritas no Licenciamento Ambiental de Projetos Eólicos 

como medidas mitigadoras para contenção de adversidades. Tais medidas assumem a 

condição de contrapartidas socioambientais, que em geral são convertidas em ações 

pontuais na geração de empregos para ocupar a mão de obra local.  

Além da orientação para geração de empregos, o licenciamento também 

recomenda à criação de projetos de capacitação e qualificação da mão de obra. Todavia, 

as contrapartidas se concentram na contratação de mão de obra local na fase de 

implantação dos parques eólicos, quando efetivamente surge grande quantidade de 

empregos temporários (TRALDI, 2019).  

Por ser inesgotável, a fonte eólica gera poucas interferências nos componentes 

ambientais locais, incluindo os aspectos estéticos locais. Não produz efluentes líquidos, 

resíduos sólidos ou emissões gasosas em sua operação.  

No cenário atual de aquecimento global, a fonte eólica atende ao apelo ambiental 

da expansão das energias renováveis. Apesar dessas características, da concepção do 

projeto de instalação de parques eólicos até seu funcionamento a questão socioambiental 

assume proeminência, pois a energia eólica não é imune aos impactos negativos, uma vez 

que não existe impacto zero (FADIGAS, 2011; REIS, 2011). 
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Para identificar as compensações e contrapartidas definidas para o espaço de 

pesquisa, buscaram-se os Relatórios de Impacto Ambiental e sítios eletrônicos dos 

proprietários dos Complexos Eólicos Asa Branca e Campos dos Ventos.  

No Quadro 3 estão dispostos os resultados concernentes aos recursos territoriais, 

política de emprego e renda e contrapartidas adotados pelas empresas. 

 

Quadro 3. Resultados. 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

A análise do RIMA e programas socioambientais das empresas revelou um certo 

desencaixe entre a atividade eólica e os contextos geográficos presentes no território rural 

da região do Mato Grande, configurando uma nova dinâmica socioespacial, uma vez que 

os ganhos são seletivos e maximizados para os empreendimentos de energia (SANTOS; 

 
20 Questão obtida por meio de dados zipados disponíveis em 

<http://sistemas.idema.rn.gov.br/rimas/rimas.asp>. Acesso em: 30 jul. 2020. 
21 Questão obtida por meio de dados zipados disponíveis em 

<http://sistemas.idema.rn.gov.br/rimas/rimas.asp>. Acesso em: 30 jul. 2020. 
22 Dois A Engenharia ([201-?]) e Grupo Cortez ([201-?]). 

QUESTÕES ASA BRANCA CAMPOS DOS VENTOS 

a) além do vento, quais 

são os atributos 

territoriais, importantes 

para a empresa, presentes 

no contexto rural?20 

Áreas de preservação 

permanente e de maior 

sensibilidade 

ambiental 

Áreas de preservação 

permanente e de maior 

sensibilidade ambiental 

b) como se dá a política 

de geração de emprego, 

renda e aproveitamento 

da mão de obra local?21 

Na fase de implantação 

do parque, prioriza a 

mão de obra voltada ao 

setor de construção 

civil na área de 

influência funcional do 

empreendimento 

Na fase de implantação do 

parque prioriza a mão de obra 

voltada ao setor de construção 

civil na área de influência 

funcional do empreendimento 

c) quais são as 

contrapartidas 

socioeconômicas e 

ambientais definidas pela 

empresa, para a melhoria 

da vida das pessoas?22 

Acompanhamento 

nutricional; confecção 

de mesas com material 

reciclado; coleta 

seletiva do lixo; reuso 

da água do ar 

condicionado; reuso 

dos corpos de prova; 

campanha de 

vacinação. 

Palestras, ações sociais (corte de 

cabelos, consultas médicas, 

saúde bucal, recreação), entrega 

de mudas de árvores frutíferas e 

nativas; melhoria da residência 

de um funcionário a cada 

semestre; desmobilização do 

canteiro de obras, para instalação 

de biblioteca. 
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SILVEIRA, 2001). Sendo assim e com amparo no exposto, considera-se que os estudos 

de impactos ambientais não incluíram as realidades sociais situadas no entorno dos 

parques eólicos (LOUREIRO; GORAYEB; BRANNSTROM, 2017). 

Para reparar seus efeitos, as empresas assumem a responsabilidade em mitigá-los 

e, por conseguinte, prover ações de apoio às populações rurais vulneráveis que habitam 

nos mesmos espaços (MIRANDA, 2009). Contudo, a pesquisa mostrou que os grupos 

sociais, assim como a garantia da sustentabilidade deles, são ignorados 

(GOLDEMBERG, 2015).  

Como usuários dos recursos locais, as empresas não compensaram 

adequadamente os que estão mais próximos dos parques eólicos, que são os que vivem 

nos assentamentos rurais (LOUREIRO; GORAYEB; BRANNSTROM, 2017). Estão por 

vir as ações efetivas que impactem no bem-estar das famílias do semiárido rural, 

adequadas aos pressupostos do desenvolvimento sustentável (IPCC, 2011). 

Sendo assim, para se contrapor ao impacto produzido pela atividade energética, 

deve ser levada em consideração a promoção da sustentabilidade em todas as etapas do 

projeto, uma vez que a base material é fundamental, mas não um fim em si mesma 

(JACOBI, 2005).  
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6 CONCLUSÕES 

 

A política energética nacional de incentivo ao aproveitamento das fontes 

renováveis tornou-se um marco na atração de novas tecnologias de geração de energia no 

Semiárido, germinando nesse território um plantio de esperança.  

O semiárido brasileiro ao longo da História foi apresentado por imagens da seca 

e da pobreza como um lugar de fome, miséria e fuga. Sua recente “redescoberta” se deve 

aos avanços tecnocientíficos do setor elétrico para converter vento e sol, abundantes na 

região, em energia elétrica. Excepcionalmente, o vento ou fonte eólica mobilizou o capital 

para explorá-lo. 

Sob o manto do discurso sustentável no aproveitamento dos recursos naturais, 

combinado com a ordem econômica vigente, os grandes empreendimentos 

territorializaram seus investimentos em espaços rurais, a exemplo da região do Mato 

Grande, encontrando ali dois recursos invisíveis: o vento, dada a sua natureza e o cidadão, 

dado o seu despreparo para se inserir nas atividades de um espaço de elevados requisitos 

de conhecimentos que é a indústria eólica. 

Por meio de objetos e ações, os empreendimentos adentraram o território rural 

estabelecendo uma relação antagônica entre energia eólica e pobreza, uma vez que os 

projetos energéticos consideram o ambiente a ser explorado, mas não observam as 

condições socioeconômicas das comunidades com as quais compõem a paisagem rural. 

Não obstante, os fluxos imateriais e de capitais dinamizam a região, dando-lhe fluidez ao 

mercado de energia, porém desconectados das relações humanas e do diálogo com a 

comunidade, conforme demonstrado nos resultados da pesquisa. 

A investigação sobre as (des)conexões entre energia e pobreza nos territórios 

rurais do Mato Grande comprova que o uso do território, como opção teórico-

metodológica, foi fundamental para afirmar que essa instância social é concebida pelos 

empreendimentos eólicos como espaço de reprodução ampliada do capital.  

Através da dialética que envolve os parques eólicos e os assentamentos rurais 

contida na extensão do trabalho, realizou-se a interpretação da realidade, interligando os 

dados ao corpo teórico. 

Passadas quase duas décadas da consolidação dos empreendimentos eólicos no 

Mato Grande, pode se inferir que seus investidores permanecem alheios às condições de 

pobreza das famílias que vivem do seu lado. As constatações de tal imobilidade 
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surpreendem, uma vez que as repercussões da adoção crescente da fonte eólica para o 

bem do planeta têm, sobremaneira, aumentado as faturas milionárias dos agentes 

econômicos que se mostram a favor da energia limpa. Porém, os resultados das pesquisas 

por observação e entrevistas permitiram concluir que há desconexão entre energia e 

inserção da vida social. Assim, ficou demonstrado que a pobreza das famílias assentadas 

ainda não penetrou no universo do setor elétrico. 

Em que pese a instalação de centenas de empresas de energia eólica na área objeto 

de estudo, observou-se que não houve benefícios efetivos voltados para a redução das 

vulnerabilidades das famílias dos assentamentos rurais, que de certa forma “abrigaram” 

em seu entorno os parques eólicos, através da disposição dos aerogeradores, 

representados nas figuras cartográficas inseridas nos capítulos da tese. 

O setor eólico nacional ocupa, em maior número de unidades, territórios agrários 

no Semiárido Potiguar, onde persiste um distanciamento das políticas públicas de 

erradicação da pobreza. Por sua vez, o fenômeno da pobreza exige investimentos em 

projetos de intervenção para mudar a realidade social de qualquer lugar. A esperança nos 

projetos de geração e aproveitamento da energia eólica tem sido frustrada, pois os 

interesses privados se sobrepõem às privações em favor da proeminência do capital das 

empresas. 

Nesse ambiente, existe uma grande oportunidade de mudar a face da pobreza e as 

energias renováveis oferecem condições tributárias a serem usadas em favor das 

comunidades onde as empresas estão localizadas. Todavia, é necessário o reconhecimento 

do potencial dos lugares e das experiências locais para a definição de uma agenda 

qualificada para capacitação dos grupos desprovidos de educação formal para o trabalho. 

No Brasil, a dívida com a educação do campo é histórica e os agentes do 

desenvolvimento, que adentram territórios rurais com recursos naturais abundantes, 

mantêm o nexo exploração e mercado. Ao se beneficiarem, eximem-se da 

responsabilidade social em mudar o quadro desanimador da educação, saúde, e apoio ao 

emprego, uma vez que a competência é do Estado. 

É plausível concluir que uma vez criada uma nova correlação entre Estado, atores 

hegemônicos e comunidades locais, será propício à criação de programas de educação 

profissional especializado na área de energia, de modo a preencher as exigências das 

empresas do setor elétrico e atividades correlatas. A conjugação dos ganhos econômicos 
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e sociais incidirão sobre o potencial de trabalho e capacidade de geração de renda das 

famílias que vivem em um contexto de pobreza e vulnerabilidade social.  

Conservar o lado ruim do modelo de desenvolvimento desigual é seguir no rumo 

da descaracterização da paisagem socioambiental, da poluição, do desemprego e da 

ausência de oportunidades sociais. 

O conceito de desenvolvimento desigual emergiu no estudo a partir da pesquisa 

de campo, por ocasião da identificação das formas tradicionais de economia combinadas 

com as novas formas de divisão social do trabalho tecnológico encontradas no recorte 

espacial de pesquisa. 

Apesar da defesa do desenvolvimento regional, o Mato Grande segue sem 

mudanças nas estruturas locais com sua população rural resistindo com dificuldades. 

Chama especial atenção à ausência do sentido social da terra e seus significados culturais 

para aqueles que giram as empresas. Ficou revelada nos subterfúgios da pesquisa de 

campo que há um feixe de luz, vindo de poucos que deixaram nas entrelinhas uma 

consciência individual a respeito das vidas escondidas pela pobreza. 

Para realizar seus projetos, sugere-se que as empresas concebam a energia como 

um provedor de bem-estar. Portanto, dentre as estratégias de aproveitamento das fontes 

renováveis e de longa vida no território semiárido, devem ser considerados, os severos 

problemas de pobreza e vulnerabilidade das populações. Os resultados da pesquisa 

permitem concluir que as condições de vida dos excluídos são anuladas e o seu lugar de 

vida não reconhecido.  

A observação, junto às comunidades assentadas mostrou que, em geral, o empírico 

pesquisado e sua dimensão territorial estão fora dos própositos das empresas, pois sequer 

se movimentam para conhecerem as idiossincrasias da realidade social. Como então 

propor projetos com nexos entre energia e pobreza? 

Muito embora contestada pelo segmento eólico, a compensação financeira 

advinda de royalties sobre o vento está no rol de esperanças das famílias assentadas no 

Mato Grande. Todavia, na condição de recurso infinito, o vento tem motivado discussões 

no parlamento nacional, mas seus resultados são insuficientes. A transformação do 

potencial energético eólico em patrimônio da União possibilitaria o pagamento de 

royaties por sua exploração. Esses novos recursos poderiam ser empregados como um 

alento às dificuldades das comunidades do entorno dos empreedimentos. Esta 
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modificação só poderá ser efetivada por meio de emenda constitucional, o que a torna 

difícil, mas não impossível. 

As lições aprendidas neste estudo permitem recomendar aos responsáveis e 

interessados nos recursos territoriais a criação de estratégias sociais duradouras, pois sua 

ausência sugere que somente o vento, tesouro mais precioso para seus negócios, é tratado 

como suficiente para o desenvolvimento econômico. Ao não definir estratégias sociais, 

os interessados deixam de cumprir as recomendações do ODS 07, que vincula energia à 

sustentabilidade. 

A pesquisa concluiu que não havia registros orais de levantamantos dos problemas 

comunitários, nem tampouco das potencialidades locais, o que confirma a indiferença 

com a realidade.  

Ademais, durante o Fórum Eólico Nacional 2018 – Carta dos Ventos, alguns 

empreendimentos apresentaram alternativas de projetos comunitários pontuais bem 

sucedidos realizados por empresas de energia para aliviar os problemas que sufocam as 

comunidades do seu entorno: a Brookfield Renewable Energy adota linhas de ação, 

visando à produção inclusiva e sustentável através do uso de resíduos sólidos e do 

gerenciamento e segurança dos recursos hídricos; a Voltalia, com um parque eólico no 

município de Serra do Mel-RN, também administra investimentos voltados para água e 

renda. 

Para realizar seus projetos, essas empresas entendem que, além de gerar lucro, 

devem considerar o bem-estar dos funcionários, a qualidade de vida das comunidades, o 

relacionamento ético com fornecedores e governos. Os exemplos se unem aos resultados 

de estudos para motivar programas de desenvolvimento socioambiental no espaço de 

pesquisa.  

Os resultados servem de referência para o fortalecimento da área social nos 

territórios sob influência das empresas de energia eólica. Assim, seus investimentos 

somados às obrigações legais terão impactos positivos no desenvolvimento local. 

No Brasil, para os governos, o conceito de responsabilidade social consiste na 

obrigação de honrar impostos corporativos. Apesar disso, já existe um cenário de 

mudança por meio de exemplos de responsabilidade social corporativa, a exemplo das 

iniciativas anteriormente citadas, ainda que insuficientes. 
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Por enquanto, o modelo de política energética não concilia os resultados 

econômicos com a situação de privação das populações e sua continuidade manterá o 

tecido social que envolve energia e pobreza em um relacionamento perverso que o mundo 

abomina. Sua descontinuidade pode estar mudando da concepção teórica de energia 

renovável, vista como a força motriz do desenvolvimento limpo, como a chave para o 

desenvolvimento econômico e tecnológico com inclusão social. 

Assim, considerando os dados da pesquisa para expressar as possibilidades e as 

limitações para o desenvolvimento do território rural do Mato Grande, verificou-se a 

pertinência e relevância de políticas público-privadas capazes de ressignificarem o espaço 

de aproveitamento da energia eólica e pobreza de modo a mudar as relações antagônicas 

entre o capital e a sociedade. 

O estudo concluiu que a energia eólica tem contribuído com a diversificação da 

matriz energética brasileira, usando, prioritariamente, o território agrário de uma região 

com um ambiente semiárido bastante complexo e, por conseguinte, exigente de 

inteligência para mudar a face da pobreza e, nesse ambiente, a energia renovável oferece 

a condição de tributar a seu favor. Não falta motivação nem possibilidades. 

A coexistência entre recursos renováveis e comunidades pobres em espaços rurais, 

a exemplo do Mato Grande, exige políticas de promoção da sustentabilidade. Nesse 

sentido, a pesquisa se tornou relevante, pois a questão energética frente à crise 

socioambiental levou o mundo a pensar energia renovável para suprimento de eletricidade 

onde os recursos são suficientes e justificam os aproveitamentos. Todavia, o modelo 

sustentável alia o crescimento econômico com os condicionantes sociais com fim no bem-

estar da sociedade. 

Em meio às realizações da pesquisa de tese, as limitações registradas levaram à 

conclusão sobre as dificuldades com a desatualização dos dados gerais de pobreza, 

vulnerabilidade e desenvolvimento humano que completaram uma década em 2020. 

Logo, as análises foram feitas com as informações gerais dos municípios do Mato Grande. 

Para resolver a lacuna temporal, os dados obtidos nas pesquisas de campo ocuparam 

ponto central nas discussões sobre pobreza, energia e desenvolvimento, tendo como 

objeto de investigação os assentamentos rurais da reforma agrária. 

Outra limitação diz respeito ao pesquisador, em como adentrar no tema da 

pobreza, diante do contexto de crescimento econômico e expansão territorial do setor 
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eólico. Para mitigar a limitação, a pobreza foi tratada em suas múltiplas dimensões para 

não expor os sofrimentos decorrentes dela para grupos que forneceram informações 

robustas e de grande significado para confirmar a dupla existência no território rural do 

Mato Grande da pobreza rural, por um lado, e por outro, de um ciclo dinâmico gerado 

pela energia eólica, na condição de hipótese definida para o estudo. 

Os resultados desta tese, incluindo-se as análises sobre o nexo energia eólica e 

pobreza na Região do Mato Grande do Rio Grande do Norte, destinam-se a contribuir 

com o desvendamento dos fatores que dificultam o desenvolvimento dos territórios 

explorados pela atividade eólica. Assim, espera-se que este trabalho possa servir como 

instrumento para o planejamento de políticas de desenvolvimento que estejam 

comprometidas com a distribuição da riqueza socialmente produzida por meio do 

trabalho. 

Dessa forma, almeja-se o reconhecimento do conteúdo e da discussão dos 

resultados do problema pesquisado. A conclusão do estudo e sua repercussão científica 

irão além do impacto acadêmico, pois uma vez publicado, será mais um subsídio às 

políticas de desenvolvimento rural sustentável, voltadas para o espaço objeto de pesquisa 

desta tese. 

Os resultados da pesquisa de tese ensejam a continuidade dos estudos feitos em 

trabalhos futuros que incorporem na investigação o nexo entre energia eólica e saúde 

humana, associado à água no semiárido potiguar. Nessa linha de análise, vem sendo 

desenvolvida uma pesquisa que tem como elemento motivador de sua proposição as 

observações e anúncios que emergiram da pesquisa de campo feita para a presente tese, 

quando explorados os impactos da energia eólica na saúde humana. Neste estudo, o Mato 

Grande está mantido como recorte espacial cuja avaliação indicará a possibilidade de 

ampliação da escala de estudo de forma a suprir a lacuna de conhecimento referente ao 

tema. 
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