
Termo de Cooperação Técnica entre o Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária/INCRA e o Centro de Estratégias 

em Recursos Naturais e Energia.

ENERGIA EÓLICA EM PROJETOS DE 

ASSENTAMENTO: DIMENSÕES POLÍTICAS, 

ECONÔMICAS E SOCIAIS 



Reforma Agrária

É o conjunto de medidas para promover a melhor distribuição

da terra mediante modificações no regime de posse e uso, a fim

de atender aos princípios de justiça social, desenvolvimento

rural sustentável e aumento de produção (Estatuto da Terra - Lei

nº 4504/64).

Missão

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4504.htm


Política Agrícola

O conjunto de providências de amparo à propriedade da terra,

que se destinem a orientar, no interesse da economia rural, as

atividades agropecuárias, seja no sentido de garantir-lhes o pleno

emprego, seja no de harmonizá-las com o processo de

industrialização do país.

O Que é Reforma Agrária?





PROJETOS DE ASSENTAMENTOS NO 
RN



Potencial Eólico no RN

Média  anual do vento a 100 metros de altura



Projetos de Assentamentos e 
Potencial Eólico



Dados da Reforma Agrária no RN

 Existência de 289 (duzentos e oitenta e nove) Projetos

de Assentamento;

 20.571 famílias beneficiadas;

 515.354,6340 (quinhentos e quinze mil, trezentos

cinquenta e quatro hectares, sessenta e três e quarenta e

três centiares).



 Numero total de PA’s com potencial: 108

 Área total dos PA’s: 218.509,62 hectares.

 Famílias beneficiadas: 8.150.



Busca de Estratégias propícias à compatibilização de

Parques Eólicos em Projetos de Assentamentos de Reforma

Agrária do INCRA, com adequação e estruturação do

ambiente institucional e organizacional objetivando garantir

oportunidades sociais, econômicas e ambientalmente

favoráveis à complementação da renda das famílias

beneficiárias em todas as fase de Implementação do

Empreendimento Eólico.

Contexto Institucional
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Como traduzir a oportunidade em benefício 

para o assentado? 

 Através da abordagem desenvolvimentista, como uma

tentativa de compreensão de como o processo de

transformação espacial pela energia eólica pode se enquadrar

nas dimensões do desenvolvimento brasileiro. Furtado (2000)

afirma que a ideia de desenvolvimento abarca um processo

de transformação ligada a métodos mais efetivos,

proporcionando aumentos do fluxo de bens e de serviços

voltado para a sociedade;

 O benefício deverá ser para todos !!



ModeClo de Negócio Arquitetado – Foco Social

 Reconhecimento que o Mercado contribui para o elevado

crescimento econômico x Melhoria do ambiente institucional

para atrair mais investimentos;

 Possibilidade de disponibilidade de áreas líquidas contínuas

ou não, com critérios de vantagens diferenciadas por lote;

 Beneficiamento às famílias assentadas com serviços e obras

estruturais através de uma rede de serviços que garantam a

infraestrutura e a produção;



Desafios de Hoje

 Diagnóstico das áreas que já tenham estudos anmométricos

(em andamento e conclusos);

 Conhecer as relações do mercado de geração/produção de

energia eólica e interliga-lo com as reais possibilidades e

necessidades dos beneficiários da Política Nacional de

Reforma Agrária;

 Modificação do arcabouço legal para aplicação dos recursos

captados diretamente em Projetos de Assentamento do RN;

 Outros.


