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“A literatura enfatiza a seca e a miséria do sertanejo como consequência do clima
“adverso”, naturalizando os problemas das sociedades que se desenvolveram em
interação com esse espaço” (Buriti, Catarina & Aguiar, José,2009)

Fabiano	– Vidas	Secas
“[...]	agarrou-se	a	esperanças	frágeis.	Talvez	a	seca	não	

viesse,	talvez	chovesse.”	
Um	conjunto	de	imagens	muito	bem	delineadas	em	sua	

memória	fazia	com	que	ele	experimentasse	
“[...]	adiantadamente	a	fome,	a	sede,	as	fadigas	imensas	

das	retiradas.”	
E	sentisse	pela	vulnerabilidade	da	vida	nos	sertões,	pois	há	

poucos	dias,	nos	alegres	tempos	de	inverno,	
“[...]	estava	sossegado,	preparando	látegos,	consertando	

cercas.”	
“[...]	olhava	com	desgosto	a	brancura	das	manhãs	longas	e	

a	vermelhidão	sinistra	das	tardes.	
Agora	confirmavam-se	as	suspeitas.”
(Buriti,	Catarina	&	Aguiar,	José,2009)



uCelso Furtado aponta que as desigualdades são
produtos das formas em que se introduze e se
distribuem as modernas tecnologias (Diniz, 2009).

u Intervir regionalmente significa reinterpretar as
estruturas espaciais e sociais atuais e suas
tendências e conjugá-las com os objetivos
econômicos, sociais e políticos da Nação.

Escassez!



O NEXO entre a água, a energia e alimento significa
que os três sectores (segurança dos recursos
hídricos, segurança energética e segurança
alimentar) estão intimamente relacionados e que,
na maioria das vezes, a intervenção em uma dessas
áreas têm impacto em um dos outros ou em ambos
(FAO).

Nexus



Os entendimentos dados e narrativas
implementadas nos âmbitos locais e
internacionais ajustados por diferentes atores
sócias que transformam suas bases conceituais a
partir de dos seus interesses ou coletivos a que
represente.

Nexo



Abundância



Fonte:	Brannstrom et	al,	2018

Abundância



• Em	relação	a	energia	eólica,	a	região	NE	foi	responsável	por	mais	de	80%	de	toda	
energia	elétrica	gerada	no	país	nos	últimos	três	anos.

• Dos	240	parques	eólicos	em	operação	localizados	no	Nordeste,	(2017)	198	estão	
localizados	no	Semiárido.

• Os	198	parques	eólicos	em	operação	localizados	na	região	semiárida	43	respondem		por	
cerca	de	68%	de	toda	a	produção	de	energia	eólica	da	região	Nordeste.

• Os	parques	em	construção	na	região	semiárida	serão	responsáveis	por	participação	de	
82%	na	capacidade	de	geração	de	energia	eólica	em	construção	no	Nordeste	brasileiro

• Energia	SFV	1,4	GW	de	capacidade	instalada	no	Brasil		- 65%	dessa	capacidade	está	no	
SA.	

• Crescimento	significativo	na	capacidade	instalada	FV	a	partir	de	2017	sinalizam	que	
essa	fonte	está	forte	em	expansão.	

Abundância



Combater	a	Mudança	do		Clima



Excessos	!
• Vivencia-se a corporativização e privatização de bens públicos e de bens comuns

e a mercantilização por atacado da natureza em todas as suas formas;

• Disputa do território em que os ventos e irradiação solar são adequados a
geração de energia;

• O território é visto como um recurso passível de apropriação com valorização
seletiva do espaço;

• Novos usos do espaço segundo uma lógica externa aos lugares.

• Disputa pelo território pelas empresas e a elevação do preço da terra rural

Fonte:	Brannstrom et	al,	2018;	Traldi,	2018.



• A	boa	nova	convergente	sobre	a	chegada	dos	parques	eólicos	ao	semiárido	brasileiro	
apontava	para	a	contribuição	para	o	desenvolvimento	socioeconômico	em	nível	regional	e	
local.	

• Geração	de	empregos	
• Aumento	na	arrendação	de	impostos

q Geração	de	Empregos

• Intensivo	em	posto	de	trabalho	na	etapa	de	obras	civis	– de	6	meses	a	um	ano;
• Por	demandar	trabalhadores	com	habilidades	e	conhecimentos	específicos	para	a	

construção	civil	a	mão	de	obra	local	nem	sempre	é	contratada;
• Posto	de	trabalho	de	longo	prazo	são	mínimos	e	as	demandas	de	mão	de	obra	de	alta	

especialização	vem	de	fora	da	região.

Fonte:	Brannstrom et	al,	2018;	Traldi,	2018.

Excessos	!



• A	etapa	de	construção	dos	parques	exige	enormes	quantidades	de	água	para	a	secagem	de	
uma	base	de	concreto	- em	torno	de	20	carros	pipas	que	somam	em	torno	de	150	mil	
litros	de	água.

• Parte	desta	água	vem	sendo	retirada	dos	poços	já	existentes	nas	propriedades	arrendadas	
ou	de	poços	novos	que	são	abertos	pelas	empresas	de	energia

Excessos	!

Fonte:	Brannstrom et	al,	2018;	Traldi,	2018.



q Se tem registros de denuncias formais:

• Desrespeito ao modo tradicional de vida das comunidades;

• Barreias ao acesso a terras de uso coletivo com contratos de arrendamento que não
resguardam os direitos fundamentais dos trabalhadores através de coação e assédio
aos moradores e as lideranças comunitárias;

• Apropriação de territórios tradicionais,

• Desmatamentos desenfreados

• Perfuração de poços (estagnação do lençol freático), comprometimento de corpos
hídricos, contratos duvidosos.

Excessos	!

Fonte:	Brannstrom et	al,	2018;	Traldi,	2018.



• Expansão	dos	parques	eólicos	sobre	campos	de	dunas	e	próximos	a	lagoas	e	

faixas	de	praia”	como	um	problema	emergente.

• O	problema	fundamental	é	a	localização	dos	parques,	uma	vez	que	a	maioria	

está	na	faixa	costeira,	em	ambientes	de	dunas,	praias,	manguezais	e	lagoas	que	

são	ocupados,	secularmente,	por	comunidades	tradicionais	“invisibilizadas”	-

OBSTÁCULOS	AO	PROGRESSO”.

Fonte:	Brannstrom et	al,	2018

Excessos	!



Impactos	Negativos	para	o	Meio	Ambiente

• Desmatamentos	da	vegetação	nativa,

• Soterramentos	de	lagoas	naturais,	

• Aplainamentos	de	dunas,	

• Modificação	das	propriedades	dos	solos	e

Fonte:	Brannstrom et	al,	2018

Excessos	!



Impactos	Sociais

• Mudanças na segurança alimentar dos povos tradicionais costeiros:
• Redução das áreas de extrativismo vegetal e animal,
• Redução das áreas agricultáveis, devido à perda de territórios de uso

comum

• Redução das áreas agricultáveis, devido à perda de territórios de uso comum
devido o bloqueiam a entrada dos moradores e, em geral, não permitem
atividades conjugadas

• Bloqueio aos acessos à praia e às localidades vizinhas
• Cerceio o direito de mobilidade dos moradores locais, que ficam

impedidos de transitar livremente por seus territórios;

Fonte:	Brannstrom et	al,	2018

Excessos	!



Impactos	Sociais

• A mudança brusca na rotina das comunidades:

• Entrada de grande quantidade de trabalhadores de outras regiões
mudando a rotina dos habitantes locais e impactando

• Licenciamento	ambiental	simplificado	favorece	a	ocupação	das	áreas	sensíveis

• Associação	de	investidores	com	as	elites	locais	na	aquisição	de	terrenos	para	a	
construção	dos	parques	eólicos

• Insegurança fundiária das comunidades:

• expressiva quantidade de residentes tradicionais que utilizam os recursos
presentes no território para a sua reprodução sociocultural e econômica.

Fonte:	Brannstrom et	al,	2018



Impactos	Sociais

• “social gap” = desencontro social – oposição local x opinião pública nacional
favorável;

• Projetos desenvolvidos por estranhos, para benefícios de terceiros;

• Processo impositivo - resultado das práticas de empreendedores e
planejadores que priorizam questões técnicas de eficiência e qualidade dos
recursos acima das considerações sociais, culturais e simbólicas dos territórios;

• Exemplo: Apego humano ao local, a identidade com a paisagem e a
interrupção dos meios de subsistência baseados em recursos naturais;

Fonte:	Brannstrom et	al,	2018

Excessos	!
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USINAS SOLARES FOTOVOLTAICAS 
EM OPERAÇÃO NO IFRN



Tempo	de	Recuperação	de	Energia	e	GEE	para	as	Usinas	de	Energia	Solar	
Fotovoltaica	– IFRN	Solar

Fonte:	Constantino	et	al,	2018	2018
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