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RESUMO 
 
A energia eólica envolve discussões e debates de várias 
naturezas e de contradições. A defesa de fontes de energia 
não poluentes e mitigadoras das alterações climáticas opõe-se 
à proteção da paisagem natural e dos ecossistemas. O 
processo de exclusão aprofunda-se visivelmente, promovendo 
alterações na dinâmica e estrutura das cidades, colocando a 
necessidade de um conhecimento mais preciso desta realidade 
para subsidiar as políticas públicas municipais. Assim sendo, 
este artigo apresenta uma análise exploratória descritiva dos 
impactos socioambientais e regionais decorrentes da 
instalação de parques eólicos no Rio Grande do Norte. Do 
ponto de vista metodológico, este trabalho utilizou-se de 
análises bibliográficas e de dados secundários.  
 
Palavras-chave: Energia Eólica. Impactos Socioambientais. 
Meio Ambiente. 
 
ABSTRACT 
 
Wind power involves discussion and debate of various kinds 
and contradictions. The defense of clean energy sources and 
mitigation of climate change is opposed to the protection of the 
natural landscape and ecosystems. The deletion process 
deepens visibly, promoting changes in the dynamics and 
structure of cities, making the need for a more accurate 
understanding of the situation to subsidize municipal public 
policies. Therefore, this article presents a descriptive 
exploratory analysis of the social, environmental and regional 
impacts of the installation of wind farms in Rio Grande do Norte. 
From a methodological point of view, this work was used 
bibliographic analysis and secondary data. 
 
Keywords: Wind Power. Social and Environmental Impacts. 
Environment. 
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I – INTRODUÇÃO 

A energia a partir dos ventos é tida como uma fonte limpa, abundante e 

inesgotável. Ela não está à mercê de intempéries, do tempo, gera recursos, empregos e 

investimentos em novas tecnologias, assim como convive com outras atividades produtivas 

como a pecuária e a agricultura. 

Apesar de ser considerada uma energia renovável e limpa, para sua produção é 

necessária a instalação de parques eólicos que impactam os territórios locais, onde os 

conflitos tornam-se visíveis, como a destruição visual e descaracterização da paisagem, 

perda de habitat, alteração do uso do solo (privatização de antigas áreas comunais de 

plantio, pesca e criação de animais), aumento da vulnerabilidade dos ecossistemas naturais 

e das dinâmicas sociais, culturais e econômicas, com impactos nas atividades turísticas, na 

saúde, nas tradições e na história da população local. 

A energia eólica é uma alternativa energética que se contrapõe às provenientes 

dos combustíveis fósseis naturais (não renováveis e escassos) como o carvão, petróleo e 

gás natural. Entre as fontes de energias alternativas, é a que representa as maiores taxas 

de expansão no mundo, cerca de 26%. No Brasil, segundo o Ministério das Minas e Energia, 

estima-se que o potencial eólico chegue a 143 mil MW, mais de dez vezes o que é gerado, 

por exemplo, pela Usina Hidrelétrica de Itaipu, apesar da fonte eólica representar, em 2014, 

apenas 1,38% da matriz energética nacional. 

Observa-se, principalmente na última década, um avanço, registrando-se 

incentivos mais amplos no contexto da produção de energias alternativas no Brasil, através 

de políticas de incentivo voltadas para a implantação de parques eólicos ao longo, 

principalmente, da sua costa litorânea.  

Destaca-se, nesse processo, a região Nordeste e, particularmente, os estados 

do Rio Grande do Norte e do Ceará que agregam, em seus territórios, na atualidade, a 

maior representação dos parques eólicos no país. 

Assim sendo, este artigo apresenta uma análise exploratória descritiva dos 

impactos decorrentes da instalação de parques eólicos no litoral norte do Rio Grande do 

Norte, cujo objetivo principal é indicar quais impactos socioambientais e regionais ocorrem 

nas áreas onde estão implantados.  

Do ponto de vista metodológico, este trabalho  utilizou-se de análises 

bibliográficas e de dados secundários, sendo organizado e estruturado em três partes: (i) 

Problematização; (ii); Principais Conflitos Socioambientais e, por fim, as (iii) Considerações 

Finais. 
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Primeiramente, faz-se necessário esclarecer o que estendemos por impacto 

ambiental. E para tal, temos de primeiro ter clareza do que é sustentabilidade ambiental 

pois, o impacto ambiental é o que afeta essa sustentabilidade entendida como “a 

capacidade do ecossistema de enfrentar perturbações externas sem comprometer suas 

funções” (CARVALHO et al., s.d, s.pg.). Temos, no entanto, uma grande dificuldade inicial, 

que é de ordem conceitual, seguida pela dificuldade de indisponibilidade de informações 

(CARVALHO et al., s.d.). 

Segundo os documentos da EMBRAPA que definem o Estudo de Impacto 

Ambiental (EIA), impacto ambiental é a alteração do meio ambiente ou de alguns dos seus 

componentes por determinada ação ou atividade humana. O EIA é realizado, no Brasil, 

sempre que se vai realizar uma atividade com impacto ambiental significativo (como a 

instalação de parques eólicos, por exemplo). Um EIA deve ser constituído de (i) um 

diagnóstico ambiental da área de influência do projeto, (ii) de uma avaliação dos possíveis 

impactos a serem gerados, (iii) do estabelecimento de medidas mitigadoras e, (iv) da 

elaboração de programas ambientais (FOGLIATTI et al., 2004). 

No entanto, “apesar de regulamentado por vários dispositivos legais, muitas 

falhas e restrições podem ser apontadas ainda, no desenvolvimento dos EIA/RIMA no 

Brasil” (FOGLIATTI et al., 2004, pg. 38), tais como (i) a falta de ênfase ao caráter evolutivo 

dos ecossistemas, (ii) a não inclusão, na maioria dos casos, da análise dos riscos, (iii) a 

evidência do pouco conhecimento do potencial dos recursos naturais da região envolvida, 

(iv) a pouca capacidade institucional para a proteção e preservação dos recursos naturais, 

entre outros (FOGLIATTI et al., 2004). 

“Nos EIA (Estudos de Impacto Ambiental) parte-se do pressuposto que o 
investimento é provável, necessário e imediato, e a estrutura funcional – seu objeto 
de análise – é sempre alternativa emergencial e imprescindível para o 
desenvolvimento local. Assim, por exemplo, o que seria mais importante para uma 
região? Discutir os impactos, positivos ou negativos, trazidos por um tipo de usina, 
ou debater questões mais emergenciais, como a qualidade da água, ou onde os 
investimentos deveriam ser dirigidos? (...) Em suma, na se costuma identificar EIA 
como reais instrumentos de planejamento ambiental, embora teórica e legalmente o 
devessem” (SANTOS, 2004, pg. 38). 

 

II - PROBLEMATIZAÇÃO 

Pode-se dizer que a produção energética mundial iniciou na Inglaterra, primeiro 

país a gerar energia em larga escala utilizando suas reservas de carvão e, assim, marcando 

o início da Revolução Industrial bem como a base para o desenvolvimento de processos de 

produção da energia elétrica. Esta alcançará dimensões em escala crescente nos séculos 

seguintes, com a inclusão de outros derivados de combustíveis fósseis como o petróleo, por 

exemplo, impulsionada pelos avanços tecnológicos na área energética. 
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Com o passar das décadas, os progressos tecnológicos possibilitaram o acesso 

dos indivíduos a bens de consumo, o que incentivou o aumento da produtividade tendo, 

como consequência, a degradação ambiental, seja através da produção de energia a partir 

de fontes não renováveis quanto pela criação de resíduos não incorporados pela natureza. 

Surge então a necessidade da busca de soluções para minimizar os impactos 

provenientes desse uso dos recursos não renováveis e da geração da poluição crescente. 

Movimentos, organizações e países no mundo inteiro iniciaram ações de preservação 

ambiental. Organizaram-se grandes conferências e foram firmados tratados internacionais 

para controle da poluição, tendo presente que o mundo utiliza majoritariamente, no seu 

suprimento energético, as fontes energéticas primárias não renováveis, em particular, os 

combustíveis fósseis – petróleo, carvão mineral e gás natural - grandes emissores de gás 

carbônico (CO2), diretamente relacionados com o “efeito estufa”, causador de elevação da 

temperatura do planeta e de mudanças climáticas. 

O primeiro estudo, em profundidade, sobre a questão ambiental internacional foi 

o informe Limites do Crescimento, produzido em 1972, conhecido como o Relatório 

Meadows. O objetivo do estudo foi apontar se o crescimento da população mundial somado 

ao maior consumo dos recursos naturais iria colocar limites à atividade industrial, ou se o 

crescimento industrial poderia seguir o ritmo alcançado na década anterior ao informe, e 

inclusive aumentar no futuro. 

Para suas análises, os autores selecionaram algumas variáveis, hipotetizando 

seu crescimento exponencial, chegando à conclusão de um futuro de desequilíbrio e até de 

um colapso total do planeta Terra. O estudo baseou-se em algumas variáveis como 

crescimento da população, crescimento do produto mundial bruto (PMB), produção de 

alimentos, produção de fertilizantes, reservas de recursos não renováveis (combustíveis e 

minérios), crescimento do consumo de energia. 

Neste mesmo ano, é organizada a primeira Conferência Mundial sobre Meio 

Ambiente, na cidade de Estocolmo, na Suécia, promovida pela Organização das Nações 

Unidas (ONU). Em Estocolmo, foram discutidos aspectos relacionados à contaminação 

atmosférica, das águas e do solo, provenientes da industrialização. O resultado principal 

desta Conferência, segundo Ribeiro (2010), foi a criação do Programa das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente (PNUMA), órgão vinculado à ONU e que se tornou responsável por 

coordenar as discussões ambientais internacionais. 

Apesar de certos avanços, no que se refere aos acordos internacionais e 

mudança de postura de alguns países acerca de suas políticas ambientais internas, e aí 

inclui-se o Brasil, a primeira Conferência da ONU para o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento caracterizou-se por disputas sobre a distribuição geoespacial dos 
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responsáveis pelos problemas ambientais em discussão, decorrentes da intervenção e 

atividades humanas no contexto de reprodução  econômico-industrial.  

Em 1987, através do documento Nosso Futuro Comum, a Comissão das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD) expôs o desenvolvimento 

sustentável como alternativa ao crescimento das atividades econômicas, sem o 

comprometimento do meio ambiente. A noção de desenvolvimento sustentável utilizada é a 

de satisfazer as necessidades da geração presente sem comprometer a capacidade das 

gerações futuras de satisfazer as suas.  

O documento „Nosso Futuro Comum‟ aponta para a necessidade de se pensar 

soluções para a diminuição do consumo de energia, para a urgência em desenvolver 

tecnologias com uso de fontes energéticas renováveis e implementação do aumento da 

produção industrial nos países não industrializados, com base em tecnologias 

ecologicamente adaptadas. 

Em outubro de 1992, a cidade do Rio de Janeiro sediou a segunda Conferência 

Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecida como Rio 92. Ribeiro (2010) 

afirma que, na ocasião, o desenvolvimento sustentável e a segurança ambiental surgiram 

como a premissa das negociações, associados a princípios de responsabilidade comum e 

diferenciada entre os países ricos e pobres. 

Dentre os documentos construídos na Conferência Rio 92, temos a Agenda 21 

Global apontando para a necessidade de cada país construir a sua Agenda 21.  

Coincidindo com a Conferência Rio 92, as formulações iniciais do Informe 

Meadows foram revisitadas em um novo documento denominado Para Além dos Limites do 

Crescimento. Na sua segunda versão, Meadows e sua equipe reafirmam que o problema 

principal da humanidade estaria associado à contaminação e à escassez de recursos 

naturais (não renováveis) a partir de meados do século XXI, e que se faria necessário 

buscar alternativas ao atual modelo baseado na produção e consumo desenfreados. 

Dez anos após, tivemos a terceira Conferência Internacional sobre Meio 

Ambiente, conhecida como Rio +10, sediada em Johanesburgo/África do Sul. Sousa (2008) 

explica que, uma vez constatada a baixa eficiência das metas propostas no Rio de Janeiro, 

as determinações encaminhadas em Johanesburgo fracassaram, por não conseguir fixar 

metas ambientais para os países e fazê-los ser signatários dos acordos propostos. 

A partir de então, os Estados-Nação tiveram de se reorganizar 

institucionalmente, voltando-se à gestão, regulamentação e fiscalização das atividades 

causadoras de danos ao meio ambiente. 
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Por fim, recentemente foi realizada a Conferência das Partes 20 (COP 20) na 

cidade de Lima, no Peru. O debate da COP 20 foi reflexo da discussão sobre a matriz 

energética e suas consequências sobre os recursos naturais, ao longo das últimas décadas.   

Mesmo tendo, as prioridades e as preocupações de toda a comunidade mundial, 

girado em torno da problemática ambiental desde os anos setenta, e apesar dos esforços 

empreendidos, ao invés da regulação, a maior parte das normativas voltou-se para a adoção 

dos instrumentos econômicos de gestão ambiental. Tais instrumentos teriam, como função, 

induzir os agentes econômicos a comportarem-se conforme padrões de conduta 

socialmente desejados. Dentre os mais recorrentes, destacam-se os impostos/tarifas sobre 

as atividades que geram impactos ambientais, a valoração dos recursos naturais e os leilões 

de cotas negociáveis de poluição. 

Regular a natureza nos moldes capitalistas tem garantido, ao mercado, o 

protagonismo nas decisões de políticas públicas voltadas às questões ambientais, sendo 

deslocada, para o segundo plano, a esfera da política ou a luta social dos interesses 

socioambientais na tomada de decisões.  

 

III - PRINCIPAIS CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS 

Ao contrário de outras tecnologias de produção energética como a nuclear ou os 

combustíveis fósseis (não renováveis) e, também diferente dos biocombustíveis, que 

incorporam o trabalho periculoso e desumano dos trabalhadores (conhecidos popularmente 

como boias-frias) e as barragens (que em geral desapropriam as populações locais), a 

energia eólica é geralmente entendida como “limpa”, “verde” ou “amiga do ambiente”, uma 

extensão de tecnologias tradicionais como os moinhos de vento (Nadaï e Van der Horst, 

2010). 

No entanto, a alteração das paisagens e a percepção de possível impacto 

ambiental têm suscitado controvérsias (no sentido de desacordo entre vários atores sociais, 

eminentemente discursivo) e mesmo conflitos. Surgem movimentos de resistência à 

implantação de parques eólicos em determinada localização, encabeçados geralmente por 

moradores e autoridades locais ou organizações não governamentais (de defesa do meio 

ambiente, de defesa do patrimônio, da paisagem, do turismo entre outros). Estão 

amplamente documentados casos de oposição à instalação de parques eólicos no Reino 

Unido (Woods, 2003; Bell et al., 2005; Devine-Wright e Howes, 2010), França (Nadaï, 2007), 

Alemanha (Zoellner et al., 2008), Holanda (Breukers e Wolsink, 2007; Wolsink, 2007a), ou 

Grécia (Kaldellis, 2005).  
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No caso do Rio Grande do Norte, os parques de energia eólica implantados na 

grande maioria na faixa litorânea, em paisagens praticamente intocadas pela intervenção 

humana progressiva, com a presença apenas de comunidades tradicionais de pescadores e 

agricultura de subsistência, descaracterizam a paisagem, afetam as tradições e a identidade 

dessas comunidades, como também abalam atividades vinculadas ao turismo de sol e praia 

que é forte no litoral potiguar. 

Observa-se uma importante alteração na dinâmica sociocultural, com a chegada 

de estrangeiros advindos de outros países e de outras localidades do Brasil, imprimindo um 

novo padrão de consumo e cultural. Para exemplificar, trazemos o município de Parazinho 

(RN), com menos de 5 mil habitantes, um dos municípios do boom da energia eólica. Em 

função das promessas, das expectativas e do movimento de pessoas de fora do município, 

em menos de dois anos foram abertos pousadas, restaurantes, os aluguéis valorizaram-se e 

surgiram muitos empregos de diaristas, pedreiro, faxineiro e vigia. Como em muitos 

municípios, neste, o PIB mais que dobrou, crescendo 110% entre 2008 e 2012. Mas, 

passado o impacto das obras, as centenas de pessoas empregadas durante a instalação do 

parque perderam as vagas; os trabalhos foram sazonais. O comércio aberto na ocasião 

entrou em crise, os empregos que restaram foram para poucos profissionais, geralmente de 

fora do município, com maiores níveis de qualificação. Ou seja, houve um aumento 

significativo no PIB do município, mas a renda não foi dividida com a população local. A 

baixa inclusão da população local na geração de trabalho e renda, deixou a circulação de 

dinheiro à margem da comunidade não garantindo, assim, a melhoria da qualidade de vida 

da população. Esse tipo de impactos foi apontado em estudos como Woods, 2003; Toke, 

2005; Bell et al., 2005; Zoellner et al., 2008; Cowell, 2010; Hall et al., 2013), tendo 

consequências não só simbólicas mas também econômicas sobre o turismo e o valor das 

propriedades (Woods, 2003; Warren et al., 2005; Toke, 2005; Barry et al., 2008; Clarke, 

2009; Nadaï e Van der Horst, 2010; Devine Wright e Howes, 2010; Hall et al., 2013). 

É pertinente destacar que a mata nativa, dos biomas em questão, foi retirada em 

alguns trechos da área, para dar lugar a largas estradas por onde transitam imensos 

caminhões, carros, máquinas pesadas com partes das torres e, assim, comprometida. Em 

geral, é introduzido um material sedimentar para impermeabilização e compactação do solo, 

quando da etapa do processo de implantação, visando proporcionar o tráfego de veículos 

sobre a rede de vias de acesso aos aerogeradores, ao canteiro de obras, ao depósito de 

materiais, do escritório e do almoxarifado.  

Toda essa dinâmica de transportes e pessoas provoca , de maneira indireta, um 

desequilíbrio no meio ambiente local, no habitat natural onde vivem os animais 
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característicos dessa região, que têm sua rotina alterada, seu silêncio quebrado e seu 

habitat invadido pela ação antrópica, para dar lugar ao progresso.  

A instalação dos parques eólicos aumenta a pressão sobre a diversidade 

biológica da região, com impactos diretos sobre a fauna (sobretudo aves, morcegos e 

tartarugas marinhas), a flora, e não esquecendo as rotas de migração de espécies nativas.  

Outro impacto é referente aos resíduos sólidos e líquidos provenientes das 

atividades do canteiro de obras e das atividades construtivas. Os resíduos sólidos devem 

ser manejados adequadamente. O risco de contaminação do solo por resíduo líquido, 

devido à operação e manutenção de parques eólicos, é reduzido, mas existe, ainda mais em 

se tratando da instalação sobre as dunas, o que possibilita a contaminação e alteração do 

nível hidrostático do lençol freático.  

Outro fator que contribui para essa alteração está vinculado à produção de 

concreto (volume grande de material empregado) para a confecção das fundações das 

torres eólicas. Ou seja, há também a interferência na disponibilidade hídrica local devido ao 

elevado consumo de água na sua fabricação. 

A implantação de usinas geradoras de energia eólica pode promover 

interferência em sítios arqueológicos, o que traz a necessidade de, além de estudos 

técnicos precedentes, haver o monitoramento da área afetada. 

 Para além disso, existem estudos em outros países, que analisam a influência 

da luminosidade causada pelo movimento das hélices, durante o dia e a noite, na saúde 

mental da população do entorno (efeito estroboscópico dos aerogeradores). 

Nesse efeito, o grau de sombreamento intermitente depende da distância da 

torre, da latitude do local, do período do dia e do ano. Torna-se mais relevante quanto 

menor for a distância das pás e o receptor, bem como o fato de estar em uma mesma 

altitude.  

Segundo pesquisas, o sombreamento intermitente pode causar incômodo e 

prejudicar pessoas que sofrem de epilepsia, além de náuseas e dores de cabeça nos 

moradores afetados. É o chamado efeito estrosbocópico (PIRES, 2010). Ele é sentido em 

uma distância até dez vezes o diâmetro das pás e depende da direção das turbinas eólicas 

de residências, sendo bem documentado em diversos países do mundo, porém mal 

regulamentado (FILHO, 2013). Além disso, há relatos de que o sombreamento reduz a área 

para a plantação e criação de animais. 

 Em nível mundial, existe uma preocupação com questões como o ruído, a 

poluição sonora (Woods, 2003; Toke, 2005; Hall et al., 2013), ou os efeitos sobre a saúde 

(Woods, 2003; Barry et al., 2008; Hall et al., 2013). O barulho pode também afetar a 

reprodução das tartarugas marinhas, entre outras espécies. 
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O ruído no interior ou em torno de uma usina eólica varia consideravelmente 

dependendo de uma série de fatores, como o modelo de turbinas instaladas, o relevo do 

terreno, a velocidade e a direção do vento, entre outros. O aumento das emissões de som 

das turbinas eólicas está relacionado com aumento da velocidade do vento.  

Quando há pessoas que vivem perto de uma usina eólica, os cuidados devem 

ser tomados para garantir que o som das turbinas de vento seja em um nível razoável em 

relação ao nível do som ambiente da área.  

Vários estudos registraram um conjunto comum de efeitos adversos à saúde de 

pessoas que vivem próximas aos aerogeradores. Esses sintomas começaram após o 

funcionamento das usinas eólicas, incluindo distúrbios do sono, dor de cabeça, zumbido nos 

ouvidos, pressão no ouvido, náuseas, tonturas, taquicardia, irritabilidade, problemas de 

concentração e memória, episódios de pânico com sensação de pulsação interna ou trêmula 

que surgem quando acordado ou dormindo (FILHO, 2013).  

 

IV - CONCLUSÃO 

A energia eólica envolve discussões e debates de várias naturezas e de 

contradições. A defesa de fontes de energia não poluentes e mitigadoras das alterações 

climáticas opõe-se à proteção da paisagem natural e dos ecossistemas.  

Temos aqui também um problema de escala: benefícios ambientais globais 

obtidos à conta de impactos locais (Warren et al., 2005; Nadaï e Van der Host, 2010; 

Haggett e Futak-Campbell, 2011; Hall et al., 2013). No caso do Rio Grande do Norte, isso se 

traduz no fato do estado ter suficiência em energia, entretanto, o que se produz aqui, a partir 

de 2010, na maior parte, não é para abastecimento local, e sim, global (restante do País).  

 Nos municípios onde se encontram os parques eólicos, no Rio Grande do Norte, 

não há projetos e programas ambientais voltados para a conservação ou preservação dos 

recursos naturais, assim como não existem programas de educação sobre as formas de uso 

e consumo destes recursos. Não há conscientização da destinação dos resíduos sólidos ou 

programas de coleta seletiva desenvolvidos pelos governos municipais.  

Como descrito acima, apesar de não queimarem combustíveis fósseis e não 

emitirem poluentes, os parques eólicos não são totalmente desprovidos de impactos 

ambientais. Eles alteram as paisagens com suas torres e hélices, como vemos em todo o 

litoral norte do Rio Grande do Norte, assim como interferem no modo de vida local.  

Do ponto de vista social, considerando os primeiros resultados e discussões, a 

dinâmica criada a partir das instalações dos parques eólicos não contribui para diminuir a 

vulnerabilidade a que estão sujeitas as populações dos pequenos municípios onde os 
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mesmos se encontram, que se destacam pelo baixo IDH, pela baixa escolaridade, pela 

inserção ocupacional em atividades informais (nos municípios em que os parques já 

estavam instalados e em funcionamento em 2010, encontramos as menores rendas per 

capita do total dos municípios que vivem essa nova realidade). Há declarações de um 

alargamento do acesso e consumo de entorpecentes, do aumento da AIDS, a partir da 

chegada de pessoas de outras localidades.  

Em síntese, a promessa de lucro da energia eólica, por parte das empresas, 

supera qualquer preocupação socioambiental. As iniciativas de debates e ações vêm 

surgindo das organizações da sociedade civil (sindicatos, Ongs, associações de 

agricultores), mas são ainda muito incipientes. 

A questão ambiental ainda está muito distante do dia a dia das pessoas. “Nesse 

contexto, em razão das formas como a questão ambiental, ao longo dos anos, vem se 

apresentando e com base nos problemas a ela relacionados, percebe-se que ela ainda não 

se constitui em algo concreto e perceptível no cotidiano das pessoas frente à emergência 

real causada pela pobreza, miséria, fome e outras privações, tornando o ambiental como 

algo distante e secundário” (Pessoa, 2012, pg. 243).  

É urgente um olhar da gestão pública sobre essa nova realidade, apontando 

para a necessidade de adotar modelos de planejamento que visem à sustentabilidade 

dessas áreas e que possam mitigar os problemas e impactos decorrentes das mudanças 

impostas ao território e que têm transformado as realidades social e ambiental nessas áreas 

produtoras de energia eólica. 

Se não podemos ainda avançar em indicadores efetivos de sustentabilidade 

ambiental, é fundamental que os municípios coletem dados, registrem as informações das 

mudanças ambientais e realizem um acompanhamento contínuo dessas variáveis. Esses 

dados podem ser ferramentas úteis na avaliação ambiental dos padrões de 

desenvolvimento. 

Quanto menos organizada institucionalmente é uma municipalidade, quanto 

menos informação coletada e organizada ela tem, na mesma proporção está mais sujeita a 

erros de planejamento, a ter sua população e seu território utilizado por agentes externos 

como melhor lhes convir. 

Entre defesa e contradições, segue no RN e, em todo o mundo, a expansão da 

exploração eólica.  
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