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1. Desenvolvimento sustentável, ODS e a evolução
da energia eólica no Brasil

A discussão sobre o termo deve 
atender a vários aspectos, pois 
não é uma variável simples de 
ser alcançada. Dessa forma, 

foram elaboradas 17 objetivos, 
em comum acordo com 179 

países, em que são descritas 
diferentes metas que objetivam 

alcançar as proposições 
traçadas pelos líderes, cada um 
em seus respectivos territórios, 
na efetivação e construção de 

um mundo melhor.

Desenvolvimento Sustentável: 
desenvolvimento que garante a 
manutenção das necessidades 
das gerações presentes, sem 

comprometer a capacidade das 
gerações futuras de suprir suas 

próprias necessidades 
(BRUNDTLAND, 1987). 

Este acordo está contemplado 
nos 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) pautado na Agenda 

2030 da ONU para planejar, 
implementar e construir 

políticas públicas que levem o 
Brasil e o mundo ao alcance do 

progresso social em 5 
perspectivas: pessoas, planeta, 

prosperidade, parceria e paz.

(TORRES, 2021)



▪ Crescente preocupação sobre as mudanças
climáticas e o crescimento pela demanda
energética mundial;

▪ A energia eólica é tida como capaz de atender a
requisitos referentes aos custos econômicos e à
sustentabilidade ambiental (MARTINS;
GUARNIERI; PEREIRA, 2008; JABER, 2013).

▪ No Brasil, a implementação da energia eólica
apresentou um amplo crescimento depois de 2001,
quando a crise energética, devido ao baixo nível de
reservatórios das hidrelétricas, motivou o governo
federal a criar políticas urgentes para diversificar a
matriz energética brasileira.

1.1 A evolução da energia eólica no Brasil

CHAVES, BRANNSTROM E SILVA., 2017.



1.1 A evolução da energia eólica no Brasil

⊷ Estas políticas incluem a criação do Programa Nacional de Incentivos às Fontes Alternativas de
Energia (PROINFA), a produção de informações sobre a qualidade dos ventos, a criação de
leilões para atrair investimentos em parques eólicos e o fornecimento de
crédito subsidiado através do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(AQUILA et al.; 2017; JUÁREZ et al.; 2014; SILVA et al.; 2016).

CHAVES, BRANNSTROM E SILVA., 2017.



“De que forma a instalação de empreendimentos
eólicos pode contribuir para o alcance dos objetivos do
desenvolvimento sustentável?”



“De que forma a instalação de empreendimentos
eólicos contribui para o alcance dos objetivos do
desenvolvimento sustentável?”



2. LICENCIAMENTO AMBIENTAL NO RN

⊷ O Decreto nº. 14.338, de 25/02/1999, que aprovou o Regulamento do IDEMA,
atesta a competência do órgão para formular, coordenar, executar e supervisionar a
política estadual de preservação, uso racional, conservação, aproveitamento e
recuperação dos recursos ambientais (Art. 2º, III).

Instituto de Desenvolvimento Sustentável

e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte



“MISSÃO

“Promover a política ambiental do
Rio Grande do Norte, visando o
desenvolvimento sustentável,
aproveitando as potencialidades
regionais em busca da melhoria da
qualidade de vida da população".
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Atuando no Rio Grande do Norte há mais de 30 anos, compete ao
IDEMA:

• A promoção de Educação Ambiental;
• O Licenciamento e Revisão de Atividades Potencialmente Poluidoras;

• O Zoneamento Ambiental;
• A Aplicação de Penalidades Disciplinares e Compensatórias;

• Implantação de Unidades de Conservação;
• Controle Ambiental e
• Controle Florestal.



O NUPE – Núcleo de Parques Eólicos

• Atualmente, o NUPE conta com equipe técnica multidisciplinar
composta por 17 (dezessete) profissionais das seguintes
formações:
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• O setor responsável pela análise e emissão das licenças ambientais de diferentes
empreendimentos de energia (não só a eólica), é o NUPE.

• 01 Advogado, 02 Biólogos, 02 Engenheiros Eletricistas, 02 Engenheiras Ambientais, 01
Engenheira Química, 01 Engenheiro Mecânico, 02 Gestoras Ambientais, 01 Geóloga, 03
Geógrafos, 01 Engenheiro Civil e 01 Engenheira Agrônoma. Vale destacar que alguns
colaboradores possuem Doutorado, Mestrado e Especialização, evidenciando a qualidade do
corpo técnico do setor.



Licenças emitidas pelo setor NUPE de 2019 a 2021* para atividade eólica
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ANO
TIPOS DE LICENÇAS

Licenças de 
instalação –

LI

Licença de 
Operação –

LO

Licença Prévia –
LP

Licença 
Simplificada –

LS

RESULTADO DE 
LICENÇAS EMITIDAS 

POR ANO

2019 34 12 60 8 114

2020 62 18 26 4 110

2021 35 20 60 3 118
Total de 
licenças 
emitidas 131 50 146 15 342

Fonte: IDEMA-RN, 2021
*Até o mês de Julho/2021.



3. PANORAMA DA ENERGIA EÓLICA NO RN
Boletim trimestral da fonte eólica no RN

Fonte: SEDEC-RN, 2021.

⊷ No primeiro trimestre de 2021, seis (6)
novos parques eólicos entraram em
operação, somando um crescimento de
6% da potência instalada do estado do
RN.

⊷ Houve o aumento de 9% no número de
empreendimentos em construção que
contribuiu para geração de novos postos
de trabalho, principalmente na
construção civil.

Fonte: ANEEL/Março 2021.
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A produção de energia elétrica no Rio Grande do Norte se dá
exclusivamente em termelétricas e por geração eólica. O Estado
ainda importa energia, mas os parques eólicos e suas
interligações com o sistema integrado nacional devem alça-lo ao
papel de exportador de energia elétrica no médio prazo.

A distribuição de energia elétrica no Rio Grande do Norte é feita pela Companhia
Energética do Rio Grande do Norte (COSERN), a concessionária desse serviço
público. Ela tem bons indicadores de continuidade do serviço, de acordo com
dados de Duração e Frequência Equivalentes de Interrupção por Unidade
Consumidora (DEC e FEC, respectivamente), que medem a qualidade da
distribuição.

3. PANORAMA DA ENERGIA EÓLICA NO RN

Texto: FIERN, 2021.
Imagem Biodisel Brasil, 2021.



177 parques 
Em operação

51 parques
Em construção

80 parques
Contratados

15 Fonte: Biodisel Brasil, 2021.

Fonte: SED
EC

-RN
, 2021.

Atualmente o RN conta com
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Ranking dos maiores 
produtores de energia 

eólica no Brasil:
Rio Grande do Norte - 5 GW

Bahia - 4,9 GW
Ceará - 2,39 GW
Piauí - 2,35 GW

Rio Grande do Sul - 1,8 GW

3. PANORAMA DA ENERGIA EÓLICA NO RN
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O RN vem sendo 
destaque na geração de 
energia eólica no Brasil, 
liderando os leilões de 

energia nos últimos anos 
(G1, 2021; IDEMA, 2021).

3. PANORAMA DA ENERGIA EÓLICA NO RN



Potência instalada por município
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Os municípios de Lajes, Serra do Mel e João Câmara se consolidam
como os novos polos de geração de energia eólica do estado, com
32,6% da potência instalada em operação.



Empreendimentos instalados por município

19

O Município de Serra do Mel lidera o ranking de municípios
com maior número de parques eólicos em operação, com
12,24% do total de usinas. João Câmara está em segundo
lugar, com 9,86%, seguido por Lajes, com 8,84%.



Município com Empreendimentos Contratados (MW)
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O Município de Lajes lidera 36% da potencia
contratada para novos projetos no RN, Seguido
por Pedro Avelino com 12%. Neste cenário, Lajes
se tornará um dos maiores polos de geração de
energia eólica do país, com mais de 2,3 GW em
potência instalada.



Potência instalada por empresa
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O Rio Grande do Norte possui mais de
22 empresas de geração de energia
com projetos em operação. Entre elas,
destacam-se os complexos eólicos da
Voltalia, Copel e CPFL Renováveis, este
último sendo o maior gerador de energia
eólica do estado.



Novos investimentos por empresas

22



Potência dos aerogeradores em operação (MW)
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O RN Possui 2.268 torres eólicas em operação,
com 6.805 pás eólicas em funcionamento. As
máquinas de 2.0 MW são as mais utilizadas no
estado. Com o avanço da tecnologia, novas
maquinas com 4.2 e 4.3MW estão sendo
instaladas, evidenciando uma tendência do
mercado por máquinas com maior altura e
capacidade de geração.



4. DESAFIOS A SEREM SUPERADOS:

⊷ A instalação de grandes empreendimentos, sem planejamento e gestão
adequados, trazem problemas socioambientais diversos e que
modificam o modo de vida tradicional (p.174).

⊷ Os impactos ambientais causados por parques eólicos, localizados em
campos de dunas e outros sistemas ambientais costeiros, criam
conflitos, negando o acesso aos recursos que sustentam os meios de
subsistência e as identidades culturais das comunidades tradicionais.
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Desafios para implementação dos projetos socioambientais em empreendimentos eólico

GORAYEB, Adryane; BRANNSTROM, Christian; MEIRELES, Antonio. Impactos socioambientais da implantação dos parques

de energia eólica no Brasil. Fortaleza: Edições UFC, 2019. 304 p.



1. privatização de áreas comuns
(campos de dunas e lagoas);

2. redução do aporte de água
doce superficial;

3. supressão de lagoas de água
doce onde se realizava pesca
artesanal;

4. incômodo com o ruído dos
aerogeradores;

5. medo constante de algum
acidente;

6. e conflitos internos entre as
famílias.
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Em estudo publicado em 2019, 
a partir da participação de 08 
comunidades do Ceará e Rio 
Grande do Norte que 
apresentam em seu território 
empreendimentos eólicos, 
foram apontados os seguintes 
pontos negativos pela 
população: 



4. DESAFIOS A SEREM SUPERADOS:

⊷ Por esses motivos, a flexibilização nas leis de
licenciamento ambiental não deve ser
comemorada.

⊷ Existem desafios inerentes aos empreendimentos
eólicos que, apesar de serem considerados
“sustentáveis”, ainda são capazes de gerar danos
ao meio ambiente.

⊷ É por meio do licenciamento ambiental,
fiscalização e análise técnica responsável que são
exigidas do empreendedor medidas
compensatórias que garantam o
desenvolvimento de forma minimamente justa.

26

Desafios para implementação dos projetos socioambientais em empreendimentos eólico
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Site IDEMA
Para saber mais
sobre o IDEMA.
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Instagram 
oficial do 
instituto

@IDEMARN
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Obrigado!
⊷ Central de Atendimento:
⊷ Natal: (84) 3232-2102
⊷ Mossoró: (84) 3315-3352
⊷ idemarn.atendimento@gmail.com


