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EDP Renováveis no Mundo e no Brasil
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246,9 MW (Operação)

928,2 MW (Construção)

204,98 MW (Construção)

13,8 MW (Operação)

70 MW (Operação)

No Brasil, são 330,7 MW em Operação 
e 1.133 MW em Construção.



PROGRAMA SOCIAL EDP 
RENOVÁVEIS RURAL



EDP Renováveis Rural

O Programa EDP Renováveis Rural foi concebido inicialmente 
para atender às exigências do BNDES – Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social, entidade financiadora 
do Complexo Eólico Baixa do Feijão. 

Seu objetivo principal é gerar trabalho e renda para 
moradores do entorno dos empreendimentos, por meio de 
capacitações voltadas à competitividade e sustentabilidade 
das propriedades rurais, do fomento à inovação, ao 
empreendedorismo e à difusão das tecnologias sociais de 
produção, e gestão de boas práticas no âmbito da 
agricultura familiar.

O projeto teve início em janeiro/2017 e foi concluído em 
agosto/2018, implantado em parceria com o SEBRAE, e 
executado em comunidades rurais dos municípios de Jandaíra 
e Parazinho/RN. 4
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EDP Renováveis Rural – Baixa do Feijão (RN)

•58 famílias beneficiadas – 20 sistemas de 
produção agroecológica “PAIS” e 38 Sertão 
Empreendedor (SEBRAE);
•35 capacitações realizadas em 
Associativismo, Cooperativismo, 
Empreendedorismo Rural, Gestão 
Financeira, Negociação no Campo, 
Agroecologia, Avicultura, Manipulação de 
Alimentos, Comercialização e Feiras Livres, 
atingindo mais de 440 pessoas; 
•Acompanhamento técnico por 18 meses;
•100% dos beneficiários tiveram incremento 
de renda mensal domiciliar ao final do 
projeto.

▪ Empoderamento Feminino no Campo: 58% dos proprietários 
participantes da 1ª fase do Programa são mulheres.

▪ Melhoria da Autoestima: constatação de que a comunidade local é 
capaz de aprender e executar novas técnicas de produção agrícola e 
de comercialização.

▪ Valorização do Sertão: percepção de que o sertão brasileiro poder 
ser (e muito!) produtivo.

▪ Efeito Multiplicador: as oficinas realizadas e os materiais das 
capacitações permitem que os beneficiários  compartilhem a 
experiência e o saber adquirido com outros membros das 
comunidades. 





•LIÇÕES APRENDIDAS:
•A dinâmica social das famílias afeta o projeto: pessoas 
morrem, pessoas nascem, famílias se separam, 
mudanças políticas, muitos fatores impactam nos 
resultados de projetos sociais;

•Todas as famílias receberam a mesma capacitação, mas 
nem todos tinham o mesmo nível de escolaridade. Alguns 
beneficiários tinham mais dificuldade que outros, e 
acabavam não conseguindo seguir todas as 
capacitações;

•As famílias beneficiadas com o PAIS (SEBRAE) 
receberam a mesma estrutura, mas havia variações no 
desejo de produção de cada uma (algumas preferiam 
lidar com porcos, outras com galinhas, outras não tinham 
vocação para plantio de hortaliças);

•O levantamento de dados para acompanhamento de 
indicadores deve ser preciso e confiável. 
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Diagnóstico Social Participativo

Com essa experiência percebemos ser imprescindível a 
realização de um Diagnóstico Social com participação das 
comunidades envolvidas. Entender a situação de cada 
comunidade, de cada família, de cada município, suas 
vulnerabilidades e oportunidades, para então escolher linhas de 
atuação condizentes com essa realidade. 

Há projetos em localidades onde as residências são isoladas, e 
um PAIS ou um Quintal Produtivo é interessante; há localidades 
com comunidades unidas, onde um projeto comunitário é viável.
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Prospecção Desenvolvimento Implantação Operação

Diagnóstico 
Social (Antes 
do início das 

obras)

Programa de 
Responsabilidade 
Social
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EDP Renováveis Rural
JAU e Aventura I (RN)

Considerado uma expansão da Fase 1 do EDPR Rural, a ideia do 
Diagnóstico Social Participativo foi incluída – apesar de manter a 
mesma linha de atuação, chegando a algumas conclusões:

• Diferentes famílias e propriedades tem diferentes necessidades e 
oportunidades, e um projeto padrão para todos pode não ser bem 
sucedido;

• Apoiar projetos já existentes (como a JOCA – produção de mel de 
abelha Jandaíra) é um grande incentivo às atividades locais e com 
potencial de sucesso.

O projeto teve início em junho/2018 e foi concluído em agosto/2019, 
implantado em parceria com a ADEL e executado em comunidades 
rurais dos municípios de Jandaíra, Parazinho e Touros/RN.



• 39 famílias beneficiadas;
• 8 tecnologias sociais implantadas (unidades de 

apicultura/meliponicultura, implantação de cisternas, produção de 
palma, produção de hortaliças, Produção Agroecológica, produção e 
derivados de leite, criação de galinha caipira e construção de Espaço 
Cultural Comunitário);

• 27 treinamentos realizados, totalizando 216 horas de formação em 
Associativismo, Cooperativismo, Empreendedorismo Rural, 
Comunicação e Marketing, Sistema de produtivo de galinha caipira, 
Gestão de Propriedade Rural, Gestão de Recursos Hídricos para 
Produção no semiárido, Canais de Comercialização, Boas Práticas 
no manejo de alimentos, Meliponicultura e Produção Agroecológica;

• Acompanhamentos técnicos por 12 meses. 
• Ao final do projeto, 97,5% dos beneficiários já comercializavam sua 

produção;
• O projeto trouxe um incremento médio de 18% na renda mensal 

domiciliar.
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EDP Renováveis Rural
JAU e Aventura I (RN)





LIÇÕES APRENDIDAS
•Não assimilação de práticas de gestão por parte dos Produtores (escolaridade, 
disponibilidade de tempo para participar dos cursos);

•Taxas de mortalidade de aves no âmbito da tecnologia social “produção 
agroecológica de galinha caipira” acima do previsto por conta do item acima;

•Alta dependência dos produtores em relação à venda para atravessadores (não foi 
aberto um mercado de comercialização, os beneficiários não foram inseridos em 
uma lógica mercadológica);

•Baixo número de produtores que acessam políticas públicas destinadas à agricultura 
familiar (PAA, PNAE), também por dificuldades locais.
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Agricultura Familiar 
(Avicultura, 

meliponicultura, palma e 
mamona) – 39 famílias

Melhoramento produtivo 
e estímulo a cadeia 
produtiva local – 39 

famílias

Empreendedorismo de 
jovens e mulheres – 54 

moradores

EDP Renováveis Rural – Ourolândia e Morro do Chapéu 
(BA)

O EDP Renováveis Rural Fase 3 foi o primeiro a receber o 
Diagnóstico Participativo desde sua concepção inicial. O DSP 
teve 3 meses de duração e contou com reuniões com prefeituras, 
com as comunidades e entrevistas individuais. 

Nele percebemos algumas questões importantes:
• As comunidades tinham características que favoreciam projetos 

comunitários, muito mais que projetos individuais;
• Nem todos tinham habilidades com atividades rurais, e buscavam 

colocação no mercado de trabalho;
• Havia um clima de separação e conflito entre as comunidades.

Estas informações (e muitas outras) nos ajudaram definir as linhas 
de atuação do projeto de forma a atingir vários perfis de moradores. 



EDP Renováveis Rural 
Ourolândia e Morro do Chapéu (BA)

• Sertão Produtivo: Otimização da produção de sisal e palma através de 
capacitação dos produtores locais, bem como melhoria do processo 
mercadológico (marcado por forte atuação de atravessadores) e definição de 
estratégia para fomento das atividades na região.

• Avicultura Colonial: implantação de granjas para venda de ovos. 

• Apicultura Coletiva: Implantação de unidades de criação de abelhas (apicultura 
e meliponicultura)

• Melhoramento Produtivo e Estímulo a Cadeia Local, capacitar os produtores 
das comunidades em técnicas de produção e gestão de negócios rurais, 
preparando-os para a prática mercadológica, além da promoção da abertura de 
mercados para os produtos (ovos e mel) desenvolvidos nas comunidades

• Empreendedorismo de Jovens e Mulheres: Em conjunto com a comunidade, 
foram definidos os cursos de Cabeleireiro, Barbearia, Confeitaria Profissional 
(pães e bolos) e Informática Profissional, atendendo 54 pessoas.



O projeto teve início em janeiro/2019, hoje tem quase todas as 
estruturas físicas montadas, boa parte das capacitações avançadas, e 
podemos perceber alguns resultados:

• O nível de articulação comunitária entre as duas comunidades, que 
antes pouco dialogavam, tem aumentado gradativamente. A 
tendência é que os vínculos dos grupos se fortaleçam a partir do 
compartilhamento de vivências. O fortalecimento do associativismo 
comunitário também deve intensificar esta tendência;

• Projetos comunitários são menos suscetíveis a impactos pela 
dinâmica social (morte, separação, mudança, etc.);

• O maior percentual de participação nas atividades formativas do 
projeto se refere ao público feminino (58,5%) - sinalizando a 
inclusão de um público identificado em situação de vulnerabilidade 
local pelo Diagnóstico Social.

EDP Renováveis Rural 
Ourolândia e Morro do Chapéu (BA)





Dúvidas e dificuldades

A cada projeto agregam-se novas lições e novas experiências. 

Como compartilhar essas experiências do setor de energias renováveis? 
Diferentemente de temas internos, compartilhar questões sociais só nos fortalece. 

Elaborar bons diagnósticos sociais, definir bons indicadores (mensuráveis e 
relevantes!), encontrar soluções inovadoras para problemas desafiadores. 

Fica aqui um convite ao compartilhamento!

Às empresas que tiverem projetos próximos e concomitantes, aos que se identificam 
ou se interessam. 



OBRIGADA!

Maira Zanduzzo
Gerente Ambiental

maira.zanduzzo@edpr.com 
www.edpr.com
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