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RESUMO 

 

O presente trabalho analisa o processo de implementação de uma usina eólica 
tendo como referência empírica o assentamento Zumbi/ Rio do Fogo no Rio Grande 
do Norte, primeiro assentamento rural do Brasil a instalar um parque eólico. O 
objetivo da pesquisa foi entender os desdobramentos sócio-territoriais da imbricação 
desses processos, a saber: a criação do assentamento rural (a partir de 1987) e a 
instalação do parque eólico (a partir de 2005-6). Por meio de entrevistas com 
assentados e com gestores públicos verificou-se que o processo de instalação deste 
parque eólico foi, desde o princípio, marcado por relações desiguais entre 
assentados, INCRA, representantes das empresas e gestores municipais. Além 
disso, sua presença revela um conjunto de metamorfoses de cunho social, 
econômico, político e cultural, marcando claramente a reconfiguração desse 
território, tais como: tentativa de pecuarização, a gradativa diminuição das culturas 
de autoconsumo, o reordenamento territorial, com perda crescente do domínio das 
áreas pelos assentados, aumento dos conflitos internos, o acirramento das disputas 
pelas terras do assentamento por atores externos. Identificou-se que apesar da 
criação do assentamento os agricultores vêm perdendo progressivamente o direito 
ao acesso a terra, embora exista todo um aparato, inclusive jurídico, para negar tal 
situação.    

Palavras-chave: Energia eólica. Reforma Agrária. Poder. Território. Assentamento 
Rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This paper analyzes the implementation process of a wind farm as its empirical 
reference the Zombie settlement / Rio do Fogo no Rio Grande do Norte, the first rural 
settlement in Brazil to install a wind farm. The objective of the research was to 
understand the social and territorial consequences of the overlap of these processes, 
namely: the creation of rural settlement (from 1987) and the installation of the wind 
farm (from 2005-6). Through interviews with settlers and public managers was found 
that the installation process of this wind farm was, from the beginning, marked by 
unequal relations between settlers, INCRA, business representatives and municipal 
managers. Moreover, its presence reveals a set of transformations of social, 
economic, political and cultural, clearly marking the reconfiguration of the territory, 
such as an attempt to cattle breeding, the gradual reduction in self-consumption 
crops, the territorial reorganization, with increasing loss field of areas by the settlers, 
increased internal conflicts, the intensification of disputes over nesting grounds by 
external actors. It was found that despite the creation of the settlement farmers are 
gradually losing the right to access to land, although there is a whole apparatus, 
including legal, to deny such a situation. 

Keywords: Wind energy. Land Reform. Power. Land. Rural Settlement. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A região Norte do estado do Rio Grande do Norte historicamente foi ocupada 

por latifúndios (INCRA, 1987; FELIPE, 1988), produtores de cana-de-açúcar e 

criadores de gado bovino. Além disso, sua faixa litorânea era habitada por 

agricultores familiares (desprovidos de titulação e minifundistas), que em sua maioria 

também praticavam a pesca artesanal (INCRA, 1984; 1986). A partir da década de 

1980, a melhoria da infraestrutura atraiu para a região grileiros e especuladores, 

transformando-a em um cenário de grandes tensões sociais envolvendo a disputa 

por terras. A partir de 1987 com criação de vários assentamentos rurais como 

desdobramentos do I Plano Nacional de Reforma Agrária (INCRA, 1986), tal 

situação foi atenuada. 

Por volta do ano 2000 essa região passa a ser identificada como a “Rota dos 

Ventos” tornando-se objeto de interesse dos setores de energia eólica. Neste 

mesmo período, o governo brasileiro lança o PROINFA (MME, 2014) com interesse 

em diversificar as fontes de produção de energia (ANEEL, 2013). Esse contexto 

culminou com a criação do primeiro parque eólico do estado, em 2003, marcando o 

inicio de um projeto, hoje em franca expansão. No segundo semestre de 2014 já 

operavam 65 parques eólicos com mais de mil torres gerando energia no estado 

(ANEEL, 2014 Apud CERNE, 26/12/2014), com uma perspectiva de mais de 130 

parques operando até 2018 (TRIBUNA DO NORTE, 2014), o que lhe confere o 

primeiro lugar no ranking brasileiro em produção. 

A multiplicação dos parques eólicos (nas áreas de maior potencial) é marcada 

pela justificativa das novas políticas energéticas após as crises de apagões e de 

racionamentos nos primeiros anos do século XXI. Uma das estratégias do Estado 

para diminuir a dependência do Sistema Nacional Integrado (SIN) das hidroelétricas 

foi aumentar a produção de novas fontes energéticas, como a solar e a eólica. 

A maioria dos parques eólicos instala-se em espaços rurais (ABEEÓLICA, 

2013, APUD, GENERGIA, 2013), em pequenas, médias e grandes propriedades 

privadas. Recentemente os interesses deste setor têm se voltado para as áreas de 

assentamentos de reforma agrária. A hipótese desse trabalho é de que a 
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implementação de parques nestas localidades trazem novos contornos a questão 

agrária. 

Diante de tal cenário percebido de expansão das possibilidades de imbricação 

entre assentamentos e parques eólicos,questiona-se: que dinâmicas econômicas, 

políticas, sociais, culturais e territoriais ocorrem a partir da justaposição desses 

processos?O objetivo principal desta pesquisa foi compreender os impactos 

proporcionados pelos parques RN 15-Rio do Fogo e o Arizona 1 sobre o território e o 

tecido social do assentamento rural Zumbi/Rio do Fogo. O primeiro caso do Brasil. 

Estabeleceu-se como objetivos específicos: 

1.    Analisar a “História” do território do período que antecede a criação do 

assentamento rural Zumbi/Rio do Fogo (1987) até a construção da agrovila 

(2003); 

2.    Compreender os impactos e dinâmicas que metamorfosearam o 

assentamento rural Zumbi/Rio do Fogo com a implementação do parque 

eólico RN15 - Rio do Fogo e do Arizona 1, importantes na configuração do 

território atualmente; 

3.      Identificar as principais causas de tensões e conflitos que se processam 

na atualidade no assentamento; 

4.  Analisar a posição e o discurso de atores políticos, econômicos, 

institucionais e jurídicos envolvidos na expansão “eólica” no assentamento; 

 

Portanto, um objeto pertinente para uma investigação na perspectiva científica 

sob a ótica das Ciências Sociais (ROZENDO; FERRAZ; BASTOS, 2014). 

A análise teve como referência os conceitos: território, desterritorialização, 

reterritorialização, territorialidade, conduta territorial, identidade, participação, 

discurso e campo. 

Do ponto de vista metodológico o trabalho pautou-se em pesquisa de campo 

com entrevistas semi abertas e fechadas. Associada a pesquisa bibliográfica sobre a 

temática e de categorias presente nas ciências sociais que ajudem a entender as 

dinâmicas em curso nessa porção do estado (setentrional), principalmente no 

Assentamento Rural Zumbi/Rio do Fogo. 

Foram entrevistadas 53 famílias, o que representa 73,6% das 72 cadastradas 

no assentamento, embora o trabalho de campo „intencionasse” atingir a totalidade, 

contudo, pelo fato da repetição das respostas e pela dificuldade de aplicar o 
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questionário a algumas famílias por não ocuparem efetivamente a habitação, o 

número pareceu razoável para se fazer o levantamento médio dos dados referente a 

comunidade.  Também foram entrevistadas 3 famílias não cadastradas (posseiros), 

com o objetivo de entender um pouco as condições desses atores no assentamento. 

Ainda foram realizadas 3 entrevistas com gestores locais (prefeito, secretário de 

agricultura e secretário de turismo). No INCRA- Natal foram realizadas 5 entrevistas 

(atual chefe do setor de divisão de obtenção de terras, ex-chefe do setor de divisão 

de obtenção de terras e dois técnicos em reforma agrária) e com o procurador 

regional do INCRA,responsável pelos processos judiciais que envolve os conflitos no 

assentamento referente ao parque eólico. No IDEMA-NUPE, foram realizadas 2 

entrevistas (chefe do setor de parques eólicos e um técnico em licença ambiental), 

Totalizando 67 entrevistas “roteirizadas”.Houve também, a participação em duas 

reuniões da associação de moradores do assentamento em Junho e outubro de 

2014, ocasião em que foi possível expormos as razões da pesquisa e ouvir diversos 

depoimentos. 

Foi feito análise de materiais sobre energia eólica no estado do Rio Grande 

do Norte disponível na internet produzido pelo:Centro de Estratégias em Recursos 

Naturais e Energia (CERNE), denominado de “A indústria dos ventos no Rio 

Grande do Norte”(2013; 2014), e pela Companhia de Energética do Rio Grande do 

Norte(COSERN, 2003), através do “Atlas de Potencial eólico do Rio Grande do 

Norte”. Sobre a situação e perspectiva dessa fonte na matriz energética brasileira, 

através de materiais produzidos: pelo Ministério de Minas e Energia (MME), pela 

Associação Brasileira de Energia Eólica (ABEEOLICA), pela Agência Nacional de 

Energia Elétrica (ANEEL) e pela Empresa de Pesquisa Eólica (EPE). 

Também foram acessados relatórios sobre o assentamento Zumbi/Rio do 

Fogo disponibilizado pelo INCRA-Natal para essa pesquisa e ainda se teve acesso 

ao contrato realizado entre a Associação e a Iberdrola de 2013, disponibilizado pela 

diretoria da associação.  

 O trabalho se estrutura em três capítulos, o primeiro dá um enfoque na 

territorialização dos assentamentos rurais e em seguida a chegada da “indústria dos 

ventos” com a implantação de parques eólicos, principalmente observando uma 

concentração a norte e nordeste do Rio Grande do Norte.  

Ao descrever a “configuração” do território, contudo esse capítulo faz um 

recorte temporal dos anos que antecedem 1987 (ano de criação do assentamento) 
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nas glebas de Zumbi e de Rio do Fogo, destacando os atores sociais da época 

envolvidos em casos de tensão social e a participação da igreja católica, passando 

pela criação do assentamento, pelo ordenamento territorial, até a construção da 

agrovila em 2003. E por último é realizado um breve perfil socioeconômico dos 

assentados, fundamentado nos resultados dos questionários aplicados em trabalho 

de campo. 

O segundo capítulo trata das negociações que se efetivaram no contrato em 

2003 entre o INCRA e a ENERBRASIL (Subsidiária da Iberdrola no Brasil), para 

instalação de parque eólico no assentamento Zumbi/Rio do Fogo. Em seguida no 

capítulo destacam-se a construção e operação do parque eólico RN 15 - Rio do 

Fogo, a tentativa de pecuarização do gado bovino, a agricultura e o uso da terra no 

assentamento, a diminuição da agricultura de autoconsumo. 

O terceiro e último capítulo expõe as dinâmicas ocorridas pela ampliação do 

parque eólico em 2013 (Arizona 1), quando foram instaladas mais 14 torres no 

assentamento, resultando questões como: contrato firmado para ampliação do 

parque, a participação dos assentados nesse fato, a expansão dos conflitos, 

observando os principais assuntos causadores de tensões sociais no assentamento 

Zumbi/Rio do Fogo. Ainda foi realizada uma breve análise do contexto atual das 

possibilidades das eólicas em áreas de assentamento rural.  

 E “finalizando” o trabalho fez-se uma análise dos discursos dos principais 

atores sociais envolvidos, sejam defensores, ou contrários à expansão dos parques 

eólicos nas áreas rurais, principalmente em territórios de reforma agrária.  
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CAPÍTULO 1 

A CONFLUÊNCIA DE PROCESSOS TERRITORIAIS - PROJETOS DE 

ASSENTAMENTO RURAL E PARQUES EÓLICOS: O CASO DE ZUMBI/RIO DO 

FOGO. 

 

 No presente capítulo descreve-se o processo de implantação dos 

assentamentos rurais desde 1987 até o ano de 2012, que estão concentrados 

preponderantemente no norte e nordeste do estado do Rio Grande do Norte, em 

áreas onde predominavam os latifúndios. Nesse quadro destaca-se principalmente a 

formação territorial do assentamento Zumbi/Rio do Fogo. 

O capítulo divide-se em dois tópicos principais: o primeiro descreve a 

implantação dos assentamentos rurais no estado do Rio Grande do Norte, em 

seguida, serão destacadas as origens constituintes do assentamento rural Zumbi/Rio 

do Fogo, objeto dessa investigação. 

Na segunda parte do capítulo é demonstrada a configuração territorial do 

assentamento pós 1987, seu ordenamento produtivo, assim como a construção da 

agrovila em 2003. 

Em seu desfecho, é apresentado o perfil dos assentados na atualidade, 

destacando elementos que dizem respeito à renda média por família, principais 

ocupações, educação, acesso às políticas sociais e aposentadorias, a partir da 

análise de dados obtidos em pesquisa de campo. 

 

 

1.1 Norte e nordeste do rio grande do norte: assentamentos rurais - primeira 

(re)configuração em áreas de predominância latifundiária 

 

 

A região nordeste do estado do Rio Grande do Norte foi região historicamente 

ocupada por latifúndios que produziam cana-de-açúcar e se dedicavam a pecuária 

bovina. Nesta mesma região, em direção ao litoral tem-se também a presença dos 

minifundistas que trabalhavam em terras devolutas com objetivos de autoconsumo e, 

ainda comunidades de pescadores que aí se estabeleceram desde o período 
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colonial. Estrutura que permanece até a segunda metade do século XX, segundo 

Felipe (1988): 

 

No Rio Grande do Norte, a estrutura agrária caracteriza-se pela distribuição 
desigual da terra, o aprofundamento da relação do binômio minifúndio x 
latifúndio

1
, que determina de um lado um número reduzido de grandes 

propriedades (propriedades com mais de 1.000 ha) ocupando uma extensão 
enorme de terras. (p. 64) 
 
 

Essa condição agrária baseada no latifúndio e no minifúndio perdurou até a 

segunda metade da década de 1980, a partir dessa década os assentamentos 

passarão a coexistir com esse binômio no espaço rural do Rio Grande do Norte, sem 

muito interferir na concentração fundiária do estado, assim como em quase todo o 

Brasil. 

Alguns fatos contribuíram para a “retomada” da discussão2 e efetivação de 

projetos de reforma agrária, tais como: A herança deixada pela ditadura militar 

(1960-1985), período que se deu preponderantemente ênfase a modernização 

agrícola, modernização denominada por Graziano de dolorosa (1982), em 

detrimento da efetiva reforma agrária. Fato esse que levou atores sociais, muitos 

deles financiados inclusive pelo Estado a “desbravar” e desenvolver “novas” áreas 

tidas “atrasadas” (GRAZIANO, 1993). Contudo, esse “avanço modernizador” 

destroçou práticas comunitárias, agravando os conflitos entre posseiros e grileiros, 

segundo Graziano (2007). Conflitos e tensões sociais nessas áreas atingidas pela 

“modernização” se tornaram recorrentes pelo fato dos autóctones se sentirem no 

dever de “defender” seus territórios, seus meios de sobrevivência, assim como as 

memórias do grupo cristalizadas sobre o espaço, identificando parte de suas 

histórias, ou seja 

 

Os saberes ambientais, ideologias e identidades − coletivamente criados e 
historicamente situados − que um grupo social utiliza para estabelecer e 
manter seu território. A cosmografia de um grupo inclui seu regime de 

                                                           
1
 Em 1995/6 dos 90.976 estabelecimentos agropecuários, com mais de 100 (ha) e até 5.000, 

somavam apenas 7.543 e representavam 0,2% do total dos estabelecimentos, mas correspondiam 
por 2.457.029,28 (ha), ou seja, 65% da área total, Do outro lado da moeda (os “desfavorecidos”) dos 
90. 976 (E.A), 67.155 possuíam menos de 20 hectares, o que representava a 73,8 % dos 
estabelecimentos, mas correspondendo a uma área de aproximadamente 280.018,96 (ha) dos quase 
4 milhões, ou seja, a área total desses estabelecimentos era de apenas 7,5% dos 3.733.521,19 (ha), 
(IBGE, 1996) 
2
 Segundo José Graziano da Silva (2007) o início da retomada da discussão da questão agrária se 

deu ainda no período da Ditadura Militar, no ano de 1978, quando houve uma relativa abertura 
política e assuntos como esse adormecido ou esquecido foi retomado.  
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propriedade, os vínculos afetivos que mantém com seu território específico, 
a história da sua ocupação guardada na memória coletiva, o uso social que 
dá ao território e as formas de defesa dele. (LITTLE 2002, p.3). 

 

 
  
 Esse “embate” provoca o que Little (2002) denomina de “conduta territorial”, 

uma vez que, suas territorialidades foram confrontadas e colocadas em situação até 

então pouco conhecida, pois, a 

 

A conduta territorial surge quando as terras de um grupo estão sendo 
invadidas, numa dinâmica em que, internamente, a defesa do território 
torna-se um elemento unificador do grupo e, externamente, as pressões 
exercidas por outros grupos ou pelo governo da sociedade dominante 
moldam (e às vezes impõem) outras formas territoriais (p.4) 

 

Com o fim da ditadura militar também se deu início a tentativa de reforma 

agrária,primeiro com o I Plano Nacional de Reforma Agrária (I PNRA) em 1985 e 

fortalecido pela Constituição Federal de 1988 (constituição cidadã), e pela Lei 

8.629/19933, pressionados por movimentos e forças “pró reforma”, a exemplo do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (SCOLESE, 2005), apoiados por 

instituições como a igreja católica, que viam na reforma agrária uma forma de 

diminuir as desigualdades e a exclusão social, como alguns clérigos, principalmente 

os seguidores da teologia da libertação. 

A situação de conflitualidade era evidente em amplas áreas do Brasil, assim 

como ao norte e nordeste do estado do Rio Grande do Norte. A região aqui em 

destaque passou a receber a atenção das políticas de criação de assentamentos 

rurais como desdobramentos do primeiro Plano Nacional de Reforma Agrária 

(INCRA, 1987). 

No Rio Grande do Norte, foram 18assentamentos criados nos últimos anos de 

década de 1980 (INCRA, 2002). Todos se concentrariam em sua porção centro-

norte e nordeste, também com objetivos de resolver problemas de inquietude social, 

assim, como os 293 projetos criados até o ano de 2013 se concentraram nessa 

porção do estado, embora não mais apenas para atender a finalidade citada. Como 

pode ser percebido pelo mapa 01. 

 

 

                                                           
3
 Lei agrária de 25 de fevereiro de 1993 (SCOLESE, 2005). 
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Mapa 01: Localização dos Projetos de Assentamentos Rurais no RN em 2011.            

Fonte: DNIT/INCRA/IBGE, 2011. 
 

 

As áreas com cores diversas representam os projetos de assentamentos 

rurais do estado do Rio Grande do Norte em 2011, quando já teria ultrapassado 

mais de 290 projetos, enquanto que em 2001 eram de 229 (INCRA, 2001; 2012). 

Referente à reforma agrária, o Rio Grande do Norte apresenta atualmente a 

seguinte conjuntura: 293 projetos de assentamentos (até 2012), ocupando área de 

524.399,96 (ha) e assentando 20.008 unidades familiares (MDA/INCRA, 2012), 

somando-se ainda 16 projetos de cunho estadual e duas comunidades quilombolas 

(IBGE/DNIT/INCRA, 2011). 

Nesses 25 anos, ou seja, de 1987 a 2012, pode-se identificar três períodos 

bem delimitados, o primeiro de 1987 a 1995, quando no intervalo de 9 anos foram 

criados 51 assentamentos,  já o segundo período que vai de 1996 a 2001, revela 

que, em apenas 6 anos foram criados 186 projetos de reforma agrária, e o último 

período de 2002 a 2012, quando foram criados 56 projetos de assentamentos rurais.  
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Ou seja, períodos de expansão e inflexão do processo de criação de projetos de 

assentamentos rurais (PAR), como podem ser observados pela tabela 01. 

 

               Tabela 01. Períodos de criação de assentamentos no RN. 

Períodos Total de P.A.R4 Porcentagem (%) 

1) 1987 a 1995 51 16,8 

2) 1996 a 2001 186 61,3 

3) 2002 a 2012 56 18,4 

    Fonte: Org. pelo autor 

 

Os fatos acima resultaram numa relativa diminuição do índice de Gini (Esse 

índice mede a distribuição de uma enormidade de fenômenos, como: Renda, terra, 

habitação, alimentos... Variando de 0 a 1) nos últimos dois censos agropecuários em 

comparação com o de 1985 no Rio Grande do Norte. Ocorrendo as seguintes 

variações, 0,853 em 1985, 0,852 em 1995 e 0,824 no último censo de 2006 (IBGE-

CENSOS AGROPECUÁRIOS, 1985; 1995; 2006), observa-se que houve uma 

variação menor no período de 1985-1995 de 0,001, do que entre 1995-2006 tendo 

uma diminuição de 0,038, a maior entre os períodos, contudo, houve pequena 

mudança na estrutura fundiária. 

Espacialmente os assentamentos rurais representaram uma terrritorialização 

que conferiu e confere novas dinâmicas econômicas, políticas e sociais, onde 

outrora eram espaços marcados pelos “vazios demográficos”, o que Nazareth 

Wanderley denominou de ruralidade dos espaços vazios (WANDERLEY, 2001), 

dominante em área na estrutura fundiária brasileira pela grande propriedade (IBGE, 

2006).Estes espaços ora são voltados à monocultura ou à pecuária, ora marcados 

pelo baixíssimo aproveitamento agropecuário ou até denominado de improdutivo, 

isto é, demograficamente pouco dinâmicos. 

Com a criação dos assentamentos rurais5,antigas práticas comunitárias, 

fossem elas econômicas, políticas ou culturais, tais como: a policultura, pecuária, 

extrativismo, festas comunitárias, preconização religiosa, associações de 

                                                           
4
 Projetos de Assentamentos Rurais. 

5
 De uma forma genérica, [...] podem ser definidos como a criação de novas unidades de produção 

agrícola, por meio de políticas públicas governamentais visando o reordenamento do uso da terra, em 
benefício de trabalhadores rurais sem terra ou com pouca terra. (BERGAMASCO; NORDER, 2001, p. 
7). 
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assentados, cooperativismo, técnicas agrícolas, serviços comunitários, os sonhos de 

melhoria de vida, passaram a serem praticadas em novas dinâmicas territoriais.Para 

Wanderley (2004) os assentamentos são onde “prevalecem as relações de 

vizinhança; as relações de integração que expressam a forma como os assentados 

[...] incorporam as cidades próximas também como espaço de vida [...] funda-se nas 

relações de vizinhança” [...] (pp. 63-64).  

 O assentamento rural analisado neste trabalho denomina-se assentamento 

Zumbi/Rio do Fogo, um dos primeiros criados no estado no ano de 1987. Buscou-se 

entender suas dinâmicas sociais, econômicas, políticas, culturais e espaciais, 

principalmente as metamorfoses ocasionadas com a presença de um parque eólico 

em seus domínios territoriais. Também foi realizada uma reconstrução da história do 

território em questão, partindo da concepção da periodização (SANTOS, 1978), para 

atender a participação dos principais atores envolvidos na reconfiguração do espaço 

em questão. 

 

1.2 Aspectos conceituais da análise: território, identidade territorial, 

territorialidade e a temporalidade sócio-espacial. 

 

 
A análise histórica é imprescindível para se entender o contexto atual do 

território em questão, onde o tempo será percebido como uma das dimensões em 

nossa reconstituição do espaço investigado, numa perspectiva quadrimensional do 

espaço relativo, “onde o tempo se impõe como uma dimensão essencial” (SANTOS, 

1978, p. 252),  

Os eventos devem ser encarados ao mesmo tempo como sendo espaciais e 

temporais, já que “o espaço social não pode ser explicado sem o tempo social” 

(SANTOS, 1978, p. 253), O autor ainda menciona que a análise da produção do 

espaço só poderá ser realizada se forem levadas em consideração duas premissas 

(1978), a saber: 

 

a) O tempo não é um conceito absoluto, mas relativo, ele não é o 
resultado da percepção individual, trata-se de um tempo concreto; ele não é 
indiferenciado, mas dividido em secções, dotada de características 
particulares. Somos, desse modo, levados a encontrar uma periodização, 
baseada em parâmetros capazes de ser empirizados e a considerar esses 
parâmetros não como dados individuais, mas em suas inter-relações. 
Seguindo essa linha, chegaremos à identificação de sistemas temporais. 
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b) As relações entre os períodos históricos e a organização espacial 
também devem ser analisadas; elas nos revelarão uma sucessão de 
sistemas espaciais na qual o valor relativo de cada lugar está sempre 
mudando no correr da história.(p. 253-254) 

 

Para se entender o contexto atual do assentamento rural Zumbi/ Rio do Fogo, 

localizado ao norte do município de Rio do Fogo, entre a vila de Zumbi e a sede do 

município, torna-se importante conhecer a situação que antecede a criação do 

assentamento Zumbi/Rio do Fogo em 1987. O assentamento rural localiza-se no 

litoral norte do estado, é resultado de reivindicações na década de 1980, por 

pescadores que também praticavam agricultura, há várias gerações (ROZENDO: 

FERRAZ: BASTOS, 2013). 

O período abordado foi bastante longo na reconstituição histórica do 

assentamento, realizar “A reconstrução dos sucessivos sistemas temporais e dos 

sistemas espaciais sucessivos é um dado fundamental quando se busca uma 

explicação para as situações atuais” (SANTOS, 1978, p. 255).  

 O fato de esse território ter sido ordenado e reordenado por atores sociais que 

tinham nessas duas atividades laborais a base de suas sobrevivências, esse espaço 

se constituiu com suas particularidades, sabendo que:  

 

O espaço se define por uma combinação de variáveis e não por uma ou 
alguma delas, por mais significativas que sejam. Cada variável é 
inteiramente desprovida de significação fora do sistema ao qual pertence. 
Na verdade, as variáveis isoladas perdem sua especificidade quando 
passam por um processo de interação localizada. (SANTOS, 1978, p.254) 

 

Portanto, é necessário levar especificamente em consideração a combinação 

entre alguns elementos: sociais, econômicos, culturais, naturais, geográficos e 

políticos, constitutivos na configuração que antecede o assentamento e que será 

fundamental para entender a sua organização territorial presente, pois, 

 

A elaboração e a reelaboração dos espaços (formação e evolução) são 
processos químicos: a individualidade do espaço resultante provém de um 
certo tipo de combinação. E a continuidade do espaço é assegurada pelo 
fato de que cada combinação é também função da combinação precedente. 
(SANTOS, 1978, p. 255) 

 

Para o caso do Assentamento Zumbi/Rio do Fogo, deve-se especificamente 

levar em consideração: o contexto que a antecedeu, a localização geográfica, as 
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atividades econômicas praticadas, a infraestrutura local, as relações políticas e a 

atuação dos atores sociais no referido espaço. 

Tendo, estes atores organizado um território, onde há uma dupla inserção de 

identidade, marcado pela presença do mar territorial6, ou deste, como continuidade 

do espaço continental.O continente e o mar (usados por esses atores) se imbricam e 

se influenciam em suas dinâmicas como “território contínuo”. Segundo Maldonado 

(1993), para esses 

 

[...] pescadores artesanais do litoral, existem formas de apropriação 
articuladas em função de seus usos, significados e conhecimentos das 
águas. No caso desses [...], o usufruto coletivo de áreas determinadas 
estendia-se para além da terra para incluir „territórios marinhos‟. Para esses 
grupos, a marcação é “um elemento fundamental à apropriação e ao 
usufruto do mar pelos pescadores. (...) A familiaridade de cada grupo de 
pescadores com uma dessas áreas marítimas, cria territórios que são 
incorporados à sua tradição. Na mesma medida em que é um recurso ou 
um espaço de subsistência, o território encompassa também a noção de 
lugar mediante a qual os povos marítimos definem e delimitam o mar” (p. 
105).  

 

 

Aqui o território será a principal categoria de análise das ações humanas 

sobre o espaço geográfico e entender sua elaboração e constituição para o caso do 

assentamento Zumbi/Rio do Fogo, em se tratando disso Milton Santos salienta que: 

 

[...] o território, em si mesmo, não constitui uma categoria de análise ao 
considerarmos o espaço geográfico como tema das ciências sociais, isto é, 
como questão histórica. A categoria é o território utilizado. [...] se pode dizer 
que o espaço é sempre histórico. Sua historicidade deriva da conjunção 
entre as características da materialidade territorial e as características das 
ações (2001, p. 247-248) 

 

Para Santos e Silveira (2001) “o território revela também as ações passadas e 

presentes, e as ações presentes constituídas em ações”. (p. 247), para que se possa 

entender o período que se segue com criação do assentamento tem-se que verificar 

esse período que a antecede, pois, “[...] os lugares são vistos como coisas, mas a 

combinação entre as ações presentes e as ações passadas, às quais as primeiras 

                                                           
6
 Segundo a LEI Nº 8.617, DE 4 DE JANEIRO DE 1993, no Art. 1º O mar territorial brasileiro 

compreende uma faixa de doze milhas marítima de largura, medidas a partir da linha de baixa-mar do 
litoral continental e insular, tal como indicada nas cartas náuticas de grande escala, reconhecidas 
oficialmente no Brasil.http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8617.htm. Contudo, o mar territorial no 
qual estar descrito se refere ao mar usado pelos pescadores dessa região (Zumbi e Rio do Fogo) que 
difere do mar territorial legal do Estado brasileiro. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8617.htm
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trazem vida, confere um sentido ao que preexiste” (SANTOS; SILVEIRA, 2001, p. 

247). 

Contudo, alerta Santos (2008) que “O espaço geográfico não apenas revela o 

transcurso da história como indica a seus atores o modo de nela intervir de maneira 

consciente” (p. 80).  Desse modo a historicidade se cristaliza no espaço através dos 

elementos materiais, conferindo-lhe uma combinação especifica. 

Há que também “levar em conta a interdependência e a inseparabilidade 

entre a materialidade, que inclui a natureza, e o seu uso, que inclui a ação humana, 

isto é, o trabalho e a política” (SANTOS; SILVEIRA, 2001, p. 247). Para Milton 

Santos, é o “território usado, sinônimo de espaço geográfico” (2008, p. 20), ou seja, 

aquele que perpassa pela caracterização da utilização pelas sociedades. 

Corroborando na definição de território Claude Raffestin (1993), entende o 

território como sendo o “[...] espaço onde se projetou um trabalho, seja energia e 

informação, e que, por consequência, revela relações marcadas pelo poder” (p. 143-

144). Para Haesbaert (2007), o território: 

 

[...] por sua vez, aparece ao longo do tempo a na maior parte das reflexões 
teóricas como conceito capaz de apreender uma das principais dimensões 
do espaço geográfico, a sua dimensão política ou veiculada às relações de 
poder, dentro das diferentes perspectivas como se manifesta o poder. Deste 
modo, território, é político por natureza [...] (p. 36-37) 

 

 
Contudo, definir território apenas pela ótica do poder é cair na tradição da 

ciência geográfica7. De acordo com Milton Santos e Bertha Becker (2007, p. 13), 

denotando uma complexificação dessa categoria, afirmam que 

 

O território é o lugar em que desembocam todas as ações, todas as 
paixões, todos os poderes, todas as forças, todas as fraquezas, isto é, onde 
a História do homem plenamente se realiza a partir das manifestações de 
sua existência. 

 

 Corroborando com Milton Santos e Maria Laura Silveira, Perafán e Oliveira 

(2013, p. 8), afirmam que: 

 

Os territórios vão além de um espaço geográfico delimitado por regras 
político-administrativas e representam nosso espaço de vida. Ele é um 

                                                           
7
Na perspectiva tradicional da Geografia (Friedrich Ratzel, principalmente) o território esteve 

associado quase exclusivamente a noção de Estado-Nação e ao poder político.  
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espaço construído pelas relações que estabelecemos e a partir das quais é 
possível alcançar nossos objetivos, assim como contribuir com os objetivos 
dos outros.  
 

 

Apenas as dimensões política, jurídica e econômica as quais se relacionam 

fortemente ao sentimento de posse não são suficientes, também é fundamenta dono 

componente cultural de pertencimento e enraizamento e pelas disputas e tensões na 

definição da territorialização, sendo esta definida como “[...] uma expressão 

geográfica primária do poder social" (SACK, 1986, p.5), e este como um elemento 

associado à identidade dos atores sociais que organizam (e utilizam) o território e 

definem sua territorialidade, pois 

 

Assim, podemos dizer que a identidade é uma expressão igualmente 
política, quando os grupos se organizam para ocupar, defender ou integrar 
seus territórios. Esta expressão política da identidade é entendida como 
territorialidade e se manifesta em valores como o patriotismo, amor pela 
terra, diferenciação, afirmação ou competência com outros grupos sociais 
ou territoriais. (PERAFÁN; OLIVEIRA, 2013, p. 12) 

 

 A territorialidade apresenta uma conotação principalmente simbólica 

associada ao enraizamento e ao pertencimento, ou seja, à identidade, que atuam 

como estratégias de expressão política de ocupação e defesa do espaço de 

vivência, haja vista que “[...] a territorialidade pode tanto situar-se num campo 

eminentemente simbólico, como pode levar a ações efetivas na construção ou na 

defesa e/ou manutenção material de espaços de identidade” (BANDEIRA DE 

ARAÙJO; HAESBAERT, 2007, p. 44) 

O elemento identitário daquelas pessoas assentadas em sua maioria se 

relaciona ao mar como pescadores e a terra (nas proximidades) como agricultores, 

onde historicamente estes organizaram (dimensionaram) seus territórios na terra e 

no mar e daí a definição de quem eram (ou são). Pois, segundo Rafael Echeverri 

(2009) apud, Perafán; Oliveira (2013, p. 11), a identidade é 

 

[...] um elemento de caráter do território, relacionando-a com suas origens, 
com os modos de ocupação do espaço, com o contexto social construído e 
com um futuro mais solidário e interdependente. É considerado um fator de 
aglutinação, que reconhece e valoriza a diversidade, facilita a mediação de 
interesses, contribui para a coesão de princípios e para a convergência 
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Contribuindo com a relação entre território e identidade, Haesbaert diz que o 

 

[...] tema das identidades territoriais devemos começar por destrinchar o elo, 
ao nosso ver indissociável entre território de cultura ou, mais 
especificamente, entre território e identidade [...] na medida em que devem 
ser vistos enquanto [....] inseridos um no outro, tornando-se assim parcelas 
indissociáveis de suas próprias definições. (2007, pp. 35-36) 

 

Segundo Churchill.- “Primeiro fazemos nossas casas, depois elas nos fazem 

[...]”citado por Milton Santos (2008), ainda num mesmo sentido Santos afirma que o 

 

[...] território não é apenas o resultado da superposição de conjunto de 
sistemas naturais e um conjunto de sistemas de coisas criadas pelo homem. 
O território é o chão e mais a população, isto é, uma identidade, o fato e o 
sentimento de pertencimento àquilo que nos pertence. O território é a base 
do trabalho, da residência, das trocas materiais e espirituais e da vida, sobre 
os quais ele influi. Quando se fala em território deve-se, pois, de logo, 
entender que se está se falando em território usado, utilizado por uma dada 
população [...] (p. 96) 

 

Milton Santos insiste na idéia sobre o território sua principal defesa na citação 

acima, que território é o espaço usado, utilizado por uma população. Paul Claval 

tratando do sentido da “identidade” e das representações simbólicas dos grupos 

diante das pressões sofridas pelas consequências da pós-modernidade, alerta que:  

Os discursos identitários contemporâneos proclamam assim a necessidade, 
para o grupo, de dispor de um controle absoluto do território que ele torna 
seu. Não lhe é suficiente dispor de um lar simbólico, de um pólo de adesão. 
É necessário isolar os outros (CLAVAL, 1999, p. 22). 

 

Contudo o elemento de pertencimento e de identificação (identidade) 

engendram dinâmicas de luta e conquista, pois, Paul Claval (1999) defende que os 

grupos sociais na pós-modernidade têm a necessidade de confirmação de controle 

sobre o território, como se a identidade funcionasse como força motriz para essa 

conquista territorial.Este aspecto é fundamental para se compreender as dinâmicas 

engendradas pelo estabelecimento do parque eólico no assentamento Zumbi/Rio do 

Fogo, principalmente com os fatos transcorridos após sua ampliação.  

Portanto, o território segundo Haesbaert (1997, p. 42): 

 

[...] envolve sempre, ao mesmo tempo [...], uma dimensão simbólica, 
cultural, através da identidade territorial atribuída pelos grupos sociais, como 
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forma de “controle simbólico” sobre o espaço onde vivem [...] e uma 
dimensão mais concreta, de caráter político-disciplinar [e político-
econômico, podemos acrescentar]: a apropriação e ordenação do espaço 
como forma de domínio e disciplinarização dos indivíduos.  (APUD, 
ROZENDO; FERRAZ; BASTOS; 2014. p. 31) 

 

O assentamento Zumbi/Rio do Fogo, não foge às dinâmicas anteriormente 

tratadas pelos teóricos, onde, as atuações de diversos atores sociais contribuíram na 

configuração e reconfiguração desse território. O tópico seguinte começará por focar 

o período que antecedeu a criação do assentamento rural, principalmente o arranjo 

social, permeado de situações conflitantes, considerado aqui o motivo que levou ao 

estabelecimento do assentamento rural. 

  

1.2.1As tensões sociais no território: A causa primeira para criação do Projeto de 

Assentamento Rural Zumbi/Rio do Fogo 

 
“Acho bom que vocês vieram aqui [...] A História tá escondida. Eles querem 
apagar a gente da história. Você sabe [...] a terra era dos índios quando 
Cabral chegou nessas terras. Mas os índios foram apagados e ficaram sem 
história [...] assim como está acontecendo com a gente [...] Vocês que 
gostam de criar histórias [...] isso é muito bom [...] as pessoas precisam 
saber o que aconteceu aqui” (Entrevista, Nº5, assentado) 

 

O assentamento Zumbi/Rio do Fogo tem sua origem relacionada às tensões 

sociais existentes nas glebas de Rio do Fogo e de Zumbi, entre autóctones (que já 

viviam e labutavam a terra há diversas gerações)e grileiros, quando ainda essas 

terras pertenciam ao município de Maxaraguape. Antes disso essa região gozava de 

uma relativa paz, ocasionado pelo isolamento até início da década de 1980. Sobre o 

isolamento de Zumbi, mas que pode se estender para toda a região do município de 

Rio do Fogo, Improtta (2008) evidencia: 

 

De 30 a 15 anos atrás, Zumbi era uma pequena e isolada vila de 
pescadores, onde se vivia da atividade pesqueira- em algumas épocas do 
ano com fartura- e também da agricultura de subsistência.   Era um povoado 
humilde, as casas eram feitas de taipa, sem água encanada, sendo 
necessária à coleta em cacimbas. Não havia energia elétrica e, 
consequentemente, não se tinha acesso as informações via televisão.  Para 
ilustrar ainda mais o quadro de isolamento, as estradas para outras 
localidades eram inexistentes. Para ir até Natal ou Ceará-Mirim - as duas 
maiores cidades da região, era necessário [...] sair no meio da noite de 
Zumbi, atravessar a barra do rio a pé (Local que os moradores chamam de 
Barrinha e os turistas hoje chamam de Barra de Punaú), depois, 
caminhavam até a praia de Pititinga, praia está vizinha a Zumbi, e lá 
esperam até o dia amanhecer para pegar um transporte (p. 95). 
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Esta situação se modificou com a melhoria de infraestrutura na década de 

1980, como a abertura de estradas, construção de pontes, e a chegada da energia 

elétrica (ROZENDO; FERRAZ; BASTOS, 2013). Com isso, também chegaram 

veranistas e os grileiros (INCRA, 1984). A ocupação da área se intensificou como 

prolongamento da BR 101, em 1998, atraindo para a região atores com objetivos 

especulativos, pelo fato de ser uma área turística.  

Segundo o relatório8 do INCRA, na gleba de Rio do Fogo foram identificados 

aproximadamente 92 trabalhadores rurais organizados de forma coletiva, no trato 

dos coqueiros (adubados organicamente) e cajueiros, na pesca artesanal e na 

agricultura temporária de feijão, milho, mandioca, jerimum e batata, plantados com a 

técnica de rotação de terras (INCRA-NATAL, 1984; 1986). 

Todos moravam nas vilas (Rio do Fogo e Zumbi) e plantavam seus roçados 

em terras “livres” denominadas de devolutas pelos posseiros que consideram “como 

um bem da natureza pertencente a todos os habitantes da vila” (INCRA, 1986, p. 

24),  

Assentados mais velhos que vivenciaram essa época relataram que diversas 

famílias construíam pequenos “casebres” (de madeira na estrutura e palha de 

coqueiro para a cobertura) para dar-lhes suporte no roçado, para alimentação, para 

descanso, para proteção em caso de chuva e até para pernoite quando necessário. 

Embora centenas de famílias já tivessem ocupando as áreas há dezenas de anos 

apareceram pessoas interessadas em grilar a área ou se apossar indevidamente da 

terra, mesmo os posseiros afirmando na época que a terra sempre foi utilizada pelas 

comunidades locais, como mostram os depoimentos presentes no relatório “[...] os 

terrenos nunca tiveram donos. Papai morreu com 80 anos e nunca houve 

proprietário. A gente conhece toda a vida como terra devoluta”. (INCRA, 1986).  

Sobre o período de tensões na gleba de Rio do Fogo, dois assentados (que 

vivenciaram essa época) caracterizaram o período como sendo de luta, medo, 

impedimento e tentativa de apropriação da terra pela força, que tinham no 

“português” o principal opositor. 

 

“Aqui foi luta [...] O capataz do português matou muito jumento para 
assustar o povo. Nós nunca ligamos de fazer benfeitoria nele (no terreno) 

                                                           
8
 Relatório Técnico de verificação de Tensão Social – Imóvel “Zumbi/ Rio do Fogo”, Município de 

Maxaranguape- RN (INCRA-NATAL, 1984; 1986) 
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daí perdemos. Parte desta área, o português passou depois para 
construtora Capuche” (Entrevista 9, assentado). 
“Teve gente presa no tempo do português [...] gente que até já morreu. 
Disseram que os trabalhadores invadiram a terra dele. Mas a terra não era 
dele, ele não plantava nada. Os capangas de Almir, um fazendeiro que 
queria se apossar das nossas terras, atiraram nas estacas da cerca para 
gente não desmanchar as cercas que ele tinha feito nas nossas terras” 
(Entrevista 11, assentada). 
 
 

Já a situação de Zumbi era mais complexa no concernente às tensões 

sociais, pois, entram em cena um número maior de grileiros e posseiros. Como o 

caso dos Patriotas que compraram 12 hectares, mas houve uma tentativa de posse 

em mais de 150 hectares. Ainda aparecem personagens como um comandante da 

marinha (Ivan) que tentara cercar uma propriedade e uns pernambucanos que 

compraram terras aos Cardosos, segundo o relatório9 (1986, p. 27). 

 

[...] a luta pela terra vem se travando há cerca de 9 anos, sendo que de 3 
anos para cá tem se tornado mais acirrada, devido às facilidades de acesso 
à área com a construção de estradas, e também pela possibilidade de 
concessão de subsídios a fundo perdido controlado pela SUDENE e ligados 
ao FINOR, para grandes projetos agrícolas. Por fim, a proximidade de 
grande centro consumidor de Natal e a existência de uma infraestrutura 
razoável na área, faz que aumente a especulação imobiliária por grupos que 
vem de fora e que tentam expulsar da terra os seus antigos ocupantes. 

 

 Na gleba de Zumbi foram identificados 163 trabalhadores rurais, que viviam 

principalmente na vila, conviviam permanentemente sob pressão, por estarem 

menos organizados que os residentes na gleba de Rio do Fogo na luta pela terra e 

segundo por estes se ocuparem predominante com a pesca artesanal (INCRA, 

1986), estando as famílias de Zumbi mais susceptíveis a diversas pressões diretas 

(tentativas de cercar a propriedade) e indiretas (soltar animais para depredar os 

roçados), a seguir um depoimento sobre tal fato presente no relatório (p. 25). 

- “Naquela época ninguém empatava de plantar. Agora tem gado de muitos 
que faz a gente desgostar da terra. Era muita terra, e os caras procuravam 
plantar numa terra melhor. Muita gente abandonou por causa do gado. O 
gado é de muitos donos daqui. O gado come os brotos de coco. O cara não 
tem condição de comprar arame para cercar a área de plantar [...]” (INCRA, 
1986) 

  

Outra situação geradora de conflitos era a tentativa de impedir os posseiros 

de plantar culturas permanentes como: o coco e o caju. Na gleba de Zumbi, o 

                                                           
9
 Relatório Técnico de Verificação de Tensão Social- Imóvel “Zumbi/Rio do Fogo”, Município de Maxaranguape 

– RN. 
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suposto dono de toda a área (posseiro), autorizava apenas plantio para o feijão e o 

milho. Este alegava domínio sobre uma grande área que tentou cercar, mas foi 

impedindo pelos agricultores como mostra no depoimento abaixo: 

 

- “Por último, chegou o Patriota de Touros. Tentou tirar o pico e estaquear. 
Eu arranquei tudo e não deu em nada. Já prejudicou 8 pessoas[...] O 
conflito daqui foi com Patriota [...] O Patriota tem 50 anos que tem roça. O 
meu irmão vendeu 20.000 covas e ele aproveitou e cercou até o beiço da 
praia. Eles tem comida e dinheiro e pra eles tudo é fácil. A gente que 
precisa não tem nada” (INCRA, 1986, p. 26) 

 

 Mas segundo “[...] depoimento de vários trabalhadores rurais, a área de 

Zumbi nunca teve dono, sendo que várias pessoas já apareceram e disseram que 

eram os donos da terra” (INCRA, 1986, p. 26). Percebe-se pelos fatos é que esse 

território era marcado por intensos conflitos (embora em nenhum momento do 

relatório e das entrevistas tenha-se mencionado casos de morte). 

 O Português, os Patriotas, os Cardosos, o comandante da marinha e os 

pernambucanos, são exemplos de atores sociais que constituíram um quadro de 

tensões sociais com as famílias da região de Zumbi e de Rio do Fogo. Nesse 

cenário novos personagens entram em cena com o objetivo de apaziguar os 

conflitos e dar voz às famílias que detinham o direito de posse sobre a área. Um 

desses personagens foi a irmã Assunta. 

 

1.2.2 A participação da Igreja Católica na luta pela terra: Assunta, uma irmã e uma 

mãe! 

  

 
 No período das tensões sociais na região a Igreja Católica era representada 

pela figura da irmã Assunta Chancerelle. De origem francesa chegou à região na 

década de 1980, quando Rio do Fogo era distrito de Barra de Maxaranguape, 

exercendo um importante papel na luta pela criação do assentamento.Falecida em 

2010,foi uma voz ativa de representatividade das famílias que labutavam a terra, 

contra os grileiros, posseiros de fora e supostos donos titularizados10 na época dos 

embates. 

                                                           
10

 Segundo assentados apareceram umas pessoas de Recife com títulos e teriam vendido essas 
terras ao INCRA em 1986. Estes estavam se referindo a família Moura Dubeux (Marcos José Moura 
Dubeux), que compraram terras entre1983-1984 a alguns posseiros da região, com escrituras feitas 
em Ceará Mirim.   
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 Segundo um assentado, ela teria entregado um documento, onde constava o 

mapeamento da área da comunidade, na época na regularização do assentamento, 

comprovando as famílias locais que detinham direitos legais sobre a região, no qual 

demarcava (com ajuda técnica) toda a área de posse. A irmã Assunta foi de 

fundamental importância para mobilizar as famílias, na época, para a possibilidade 

de lutar pela reforma agrária na região. Para um assentado, em entrevista: 

 

“Foi a irmã Assunta que correu com a proposta de reforma agrária. Ela que 
procurou a documentação para ajeitar tudo.Ela fez até o mapa destas terras 
e entregou para nós. Ela que fez a documentação.” (Entrevista, Nº 16, 
assentado) 

 

 Fundamental também pelo fato de ser uma pessoa escolarizada em um 

contexto onde a maioria era analfabeta e poucos (ou nenhum) conheciam os 

trâmites legais, ou seja, a irmã possuía capital cultural a serviço dos desprovidos, 

sendo que capital cultural11. 

 Esse grupo numeroso de pescadores e lavradores eram marginalizados pelo 

fato de não possuírem documentação das terras em que trabalhavam e pelo fato do 

pouco conhecimento adquirido no sistema formal de educação, visto que a maioria 

possuía baixa ou nenhuma escolaridade. Uma frase comum entre os assentados 

dessa época é: “tive que trabalhar muito cedo, cresci trabalhando”, justificando a 

baixa ou nenhuma escolaridade. Um assentado disse: “comecei a trabalhar muito 

cedo para sobreviver, gostava de ter meu dinheiro para minhas necessidades e para 

ajudar minha família, a condição faz você trabalha muito cedo, por isso fui pouco a 

escola” (Entrevista, Nº 15, assentado). 

 A situação resumida pelas falas de alguns assentados pode se estender a 

quase totalidade das pessoas que viveram nessa na localidade. O Projeto de 

Assentamento Rural Zumbi/Rio do Fogo como território deve muito à ação e à 

mobilização da Irmã Assunta (“Sunta” para os assentados). 

 A Irmã “Sunta”,pelo o que ela fez pelos assentados, tem ampla 

representatividade na história do assentamento. Lembrada constantemente pelos 

                                                           
11

  “[...] consiste de ideais e conhecimentos que pessoas usam quando participam da vida social. 
Tudo de regras de etiqueta à capacidade de falar e escrever bem [...]” (JOHNSON, 1997, p.29) 
Sabe-se que em “sociedades estratificadas e na maneira como essa desigualdade [de capital cultural] 
desprivilegia as pessoas”, o que torna “muito difícil a membros de grupos marginais ou subordinados 
competirem com sucesso” (JOHNSON, 1997 p. 29). 
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mais velhos como uma “mãe” em vários momentos de dificuldades, principalmente 

no período que antecedeu o assentamento. 

 

1.3 A criação do assentamento: dados gerais 

 

 

 A intervenção governamental se mostrava urgente para legalizar a 

apropriação das famílias que há gerações ocupavam a região, como já destacado 

anteriormente.  

A medida tomada pelo governo federal foi a criação do assentamento, que 

tanto acalmaria os ânimos das partes envolvidas nos conflitos, como preservaria 

aproximadamente 255 trabalhadores rurais em seu labor (INCRA, 1986). Assim que 

expressou o relatório do INCRA, na época: 

 

[...] a desapropriação por interesse social, se este for o caso, se justificará 
pelo grande alcance social que acarretará a legitimação das terras dos 
trabalhadores e sua incorporação ao processo produtivo do Estado, 
beneficiando cerca de 255 trabalhadores rurais. O aspecto positivo da 
medida contemplará aqueles que labutaram e beneficiaram a terra, que se 
organizaram, que resistiram as tentativas de expulsão e as condições 
adversas da natureza. Não se justificará a tomada de medidas para retirá-
los de sua gleba onde mourejam há dezenas de anos [...] (INCRA, 1986, 
p.30) 

 

 No ano seguinte já com os suportes oferecidos pelos relatórios de 

averiguação de tensão social e de análise dos aspectos agronômicos do imóvel, é 

realizada a “proposta de destinação do imóvel rural para criação do projeto de 

assentamento Zumbi/Rio do Fogo, com área de 1.799,36 ha, situado no município 

de Maxaranguape/RN” (INCRA, 1987, p. 70), que teve como objetivo inicial atender 

138 famílias de agricultores/pescadores. Ainda segundo o relatório de proposta de 

destinação pela Superintendência Estadual do Rio Grande do Norte ao presidente 

do INCRA lê-se o seguinte: 

 

Face ao exposto, considerando que, no caso, estarão sendo implantadas 
medidas tendentes a equacionar um problema de natureza social, coerente 
com os objetivos propostos no Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA), 
esta diretoria julga ser de toda conveniência que a área em questão seja 
dada a destinação ora preconizada, culminado com a criação do projeto de 
assentamento ZUMBI/RIO DO FOGO, razão pela qual submete a matéria à 
levada apreciação de V. Sª. (BRASÍLIA, 08/07 DE 1987, p. 70) 
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 A resposta do presidente do INCRA à proposta de destinação do imóvel 

ocorreu no dia seguinte, o trecho, a seguir, foi extraído do documento mencionado, 

assinado pelo presidente do INCRA na época (09/07/1987, p. 72), marcando o ato 

de criação. 

 

Criar, para os efeitos da destinação ora aprovada, o Projeto de 
Assentamento ZUMBI/RIO DO FOGO, a ser implantado e desenvolvido pela 
Superintendência Estadual do Rio Grande do Norte, em articulação com a 
Diretoria de Assentamentos [...] promover as modificações e adaptações 
que, no curso da execução, se fizerem necessárias para a consecução dos 
objetivos do Projeto (INCRA, 09/07/1987) 

 

 

 Trabalhavam no imóvel diversas famílias em áreas de 02 a 10 hectares, 

moravam nas vilas de Zumbi e Rio do Fogo (INCRA, 1987), contudo, foram 

apenas72 assentadas (INCRA, 1987; 2002; 2011), embora muitas outras famílias de 

forma não legalizada exploravam a área segundo INCRA (2002). 

 

[...] na área, a exploração é realizada por 115 famílias, sendo 72 regulares 
(beneficiadas pelo INCRA) e 43 irregulares (ocupam pequenas 
áreas/posses), as famílias residem na sede do município(67 regulares/ 
24irregulares), e na comunidade de Zumbi (5 regulares/ 19 irregulares)[...] 
(p. 35) 

 

 Os irregulares identificados no estudo são os posseiros que na época da 

criação do assentamento, em 1987, não quiseram se tornar assentados pela 

possibilidade de virem a residir no interior do assentamento. Recusaramo cadastro, 

alegando que “não queriam morar nas caatingas” (Entrevista, Nº 16, assentado). 

Pelas condições edáficas encontradas no imóvel, de baixa e baixíssima 

fertilidade e pela configuração do relevo, técnicos do INCRA primeiramente se 

colocaram contrários à desapropriação para fins de assentamento. Posteriormente, 

levaram em conta que 45% da área do imóvel ou 810 hectares poderiam promover 

aos assentados suporte para dar continuidade às produções de lavouras de ciclo 

longo e aos “roçados” (temporários). 

Embora fosse uma atividade econômica secundária, as lavouras de ciclo curto 

se revelaram de grande valia à subsistência dos assentados e para complementação 

de sua renda, com a comercialização dos gêneros agrícolas. O assentamento 
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provavelmente “acabaria” com toda a problemática existente no território, já 

destacado anteriormente, já que esse era o principal objetivo. Abaixo os principais 

dados do assentamento. 

O mapa 02 mostra a localização geográfica do assentamento no município de 

Rio do Fogo (área tracejada em verde no mapa), indica que este ocupa extensa 

área12do município citado e, pequena área ultrapassando os limites de Rio do Fogo, 

adentrando o município de Touros.  

Mapa 02. Área do assentamento no município de Rio do Fogo 

 

    Fonte: INCRA/IDEMA, 2001. (Org. por Perônico e Lima, Geografia, UFRN) 
 

 Observando o mapa 02 percebe-se que este é o único assentamento do 

município de Rio do Fogo, localizado entre a sede do município e a vila de Zumbi em 

sua porção norte, já nos limites do município de Touros, tendo estes suas terras 

próximas ao oceano a leste-nordeste e a sudoeste nas proximidades da BR 101 

(linha em vermelho no mapa) e a noroeste delimitado pela RN 021. 

A implantação do assentamento retirou diversas famílias da marginalidade ou 

minimizou essa exclusão social, numa luta interminável de conquista do território e 

da cidadania desses assentados. Segundo Sônia Bergamasco e Luis Norder (1996) 

 

                                                           
12

 O assentamento equivale a aproximadamente 12% do território do município do Rio do Fogo. 
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É nessa luta cotidiana de construção da cidadania que os assentamentos 
vão se descobrindo e garantindo a delimitação de espaços para a 
atenuação da exclusão social e da miséria que atingem a milhões de 
brasileiros, além de estabelecer as bases para a constituição de um novo 
modelo de desenvolvimento sócio-econômico para o Brasil. (p. 42-43) 

 

 O assentamento rural Zumbi/Rio do Fogo também tem proporcionado ao 

longo desses anos atenuadores a exclusão social das 72 famílias assentadas, 

principalmente, no concernente alguns direitos individuais e coletivos, assim como 

os sociais os quais passaram a ser mais conhecidos e acessíveis. Além disso, 

esses: 

 

[...] assentamentos (rurais) constituem-se de fato, e apesar das dificuldades, 
em espaços produtivos e de garantia de segurança alimentar e nutricional 
[...] os assentamentos tem o poder de mudar para melhor a condição de 
vida dos beneficiados. Não apenas pela autoestima no sentido de ter ali um 
pedaço de chão próprio, no qual cada família poderá construir sua casa e 
plantar seu alimento, mas também pela questão objetiva da renda [...] 
(SCOLESE, 2005, p. 46) 

 

 Diversas são as mudanças na vida dos assentados, principalmente de cunho 

material, desde que, o projeto de assentamento rural “seja fomentado com créditos e 

infraestrutura” (SCOLESE, 2005, p. 46). Abaixo alguns dados do assentamento 

Zumbi/Rio do Fogo. 

 

Quadro 01. Dados gerais do assentamento 

Área 1.799,36ha 

Famílias assentadas 72 

Data de desapropriação 25/09/1986 

Imissão de posse (INCRA) 04/06/1987 

Data de criação 09/07/1987 

Fonte: INCRA, 1987. (Org. pelo autor) 

 

 Portanto, a criação do assentamento em 09 de julho de 1987 representou a 

tentativa de “acabar” os conflitos sociais na região entre os grileiros e posseiros, 

assim como proporcionar melhores condições de vida as 72 famílias assentadas. Em 
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Zumbi/Rio do Fogo a área destinada para cada família pelo aforamento é de 22 

hectares segundo depoimento de assentado, o que coloca esse número bem 

próximo do módulo fiscal do município que é de 20 hectares (INCRA, 1997). 

 

1.3.1Organização territorial-produtiva do assentamento 

 
 

 Com a criação do assentamento em 1987,“pouco”se mudou com relação à 

moradia dos assentados, pois, continuavam a residir nas vilas de Zumbi e de Rio do 

Fogo (INCRA/ENERBRASIL, 2002). 

Segundo depoimentos dos assentados, apesar da criação do assentamento, 

o INCRA não modificou a organização de uso da terra, pois, muitos agricultores já 

tinham seus roçados definidos em suas áreas de posse.  

Segundo assentado“-[...] lotear e redistribuir a terra seria um motivo que traria 

discórdia entre as famílias” (Entrevista, Nº 25, assentado).Ou seja, a territorialidade 

comunitária é resguardada pela memória coletiva.Nesse sentido afirma Little (2002, 

p. 11): 

 

A expressão dessa territorialidade, então, não reside na figura de leis ou 
títulos, mas se mantém viva nos bastidores da memória coletiva que 
incorpora dimensões simbólicas e identitárias na relação do grupo com sua 
área, o que dá profundidade e consistência temporal ao território (APUD, 
ROZENDO, FERRAZ; BASTOS, 2013, p. 15). 
 
 

Segundo Rozendo; Ferraz; Bastos (2013) “Embora as áreas de posse não 

fossem demarcadas, seus limites eram socialmente reconhecidos pelo trabalho de 

cada família em sua terra e pela memória do trabalho de seus antepassados” (p. 15). 

Diegues (2006, p. 206) aponta que: 

 

[...] o conhecimento acumulado de grande parte das práticas tradicionais de 
manejo é transmitido através das gerações, de forma oral, e que a noção de 
território é uma das mais importantes características que marcam esses 
grupos tradicionais. O território, ocupado durante gerações, não é definido 
somente pela extensão territorial e os recursos naturais nele existentes, mas 
também pelos símbolos que representam a ocupação de longa data. 

 

 

A ocupação antiga desses atores e como definiram suas posses no espaço 

de Zumbi/Rio do Fogo, constitui um elemento fundamental na configuração do 
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território, que para aqueles pescadores/agricultores é fonte de subsistência.Diegues 

(1994) concordando com Godelier (1984) descreve território como uma: 

 

[...] porção da natureza e espaço sobre o qual uma sociedade determinada 
reivindica e garante a todos, ou a uma parte dos seus membros, direitos 
estáveis de acesso, controle ou uso sobre totalidade ou parte dos recursos 
naturais aí existentes, que ela deseja ou é capaz de utilizar. Essa porção da 
natureza fornece em primeiro lugar, a natureza do homem como espécie, 
mas também: os meios de subsistência, os meios de trabalho e produção, 
os meios de produzir os aspetos materiais das relações sociais, aqueles que 
compõem a estrutura determinada de uma sociedade. (GODELIER, 1984, 
citado por DIEGUES, 1994, p.75). 

 

Portanto, o território como essa porção “garantida” por reivindicações com 

objetivos de manter direitos “estáveis” de controle do espaço pelas sociedades (ou 

parte dela), reflete a luta dos assentados ao longo do tempo no ordenamento e uso 

do território. 

O aspecto produtivo pouco mudou, mas no concernente ao poder sobre o 

território e na sua configuração, houve mudança, pois, com a desapropriação e a 

imissão de posse estes agora eram os “agentes responsáveis na organização e 

ordenamento do território”. Organizados principalmente em mutirões, o território foi 

ordenado durante muito tempo como consequência dessa prática comunitária, 

conforme relato de alguns assentados: 

 

“A gente fazia muito mutirão. Fizemos 11 cacimbão tudo em mutirão. Depois 
da terra desapropriada cercamos em mutirão. Fizemos mutirão para impedir 
as dunas que estavam invadindo, mas hoje é cada um pro seu serviço” 
(Entrevista, Nº 6, assentado). 
“Antes tinha mais união Antes era tudo amigo. A gente tem um terreno para 
brocar e se juntava tudo para trabalhar. Assim fazia até chegar no 
derradeiro” (Entrevista, Nº 5, assentado). 

 

 Na atualidade essa prática encontra-se quase em extinção, a maioria das 

famílias que executam alguma atividade agrícola quando precisam de “trabalho 

extra”, dizem que “[...] prefere contratar de fora, para não ficar devendo favor”, frase 

semelhante nas entrevistas (Nº18, Nº 31, Nº 37 e Nº 41). 

 O ordenamento do espaço durante muito tempo foi orientado pelas memórias 

coletivas no uso da terra, ou seja, o INCRA respeitou tais territorialidades, já que o 

reordenamento ou a redistribuição da terra poderia provocar mais conflitos, como já 

tratado anteriormente. 
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 Embora, não possuam o título de posse, possuem uma carta de aforamento 

dando direito a cada família de 22 hectares. O título de posse em definitivo continua 

sendo um sonho de todos os assentados. 

 

 

1.3.2 A construção da agrovila (2003): Fortalecimento da identidade 

 
 

Depois de quase uma década e meia de criação do assentamento foi 

construída a agrovila, pois, os assentados ainda moravam na vila de Zumbi e na 

sede do município Rio do Fogo (já emancipada desde 1995 de Maxaranguape).  

 No ano de 2003 quando a verba para construção das habitações foi liberada, 

as famílias receberam o material e o pedreiro, mas participaram com a mão-de-obra 

do ajudante. Coube a cada família 1.200m², onde construíram suas casas ao centro, 

permanecendo amplo espaço por todos os lados, todos eles delimitaram suas 

posses com cercas ou muros.  

A agrovila, para os assentados, representou o fortalecimento da identidade 

entre eles, principalmente com os mais jovens, que pouco tinham contato com o 

assentamento, representando uma ocupação efetiva do território. A ocupação de um 

território é vista:  

 

[...] como algo gerador de raízes e identidade, ou seja, um grupo não pode 
mais ser compreendido sem o seu território, no sentido de que a identidade 
sócio- cultural das pessoas estaria inarredavelmente ligada aos atributos do 
espaço concreto (natureza, patrimônio arquitetônico, “paisagem”) (SOUZA, 
2008, p. 84). 
 

 

Muitos membros das famílias já nasceram depois da agrovila construída, 

segundo assentada, ela sabe a idade que a agrovila tem de construída por uma de 

suas filhas, “A minha menina mais velha tem a mesma idade da agrovila, quando 

passamos para cá. È que a gente morava em Rio do Fogo. Com pouco tempo ela 

nasceu. E já se passou esse tempo todo? [risos]” (Entrevista, Nº 12, assentada). 

Segundo os assentados o início foi muito difícil, pois, faltava-lhes 

infraestrutura, conforme vários relatos:“A água buscava na cidade de carro de mão e 

carroça. Foi só com instalação do primeiro parque (2006) que chegou água e 

energia” (Entrevista, Nº 14, assentada). 
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A ortofoto 01 mostra a agrovila com seus respectivos titulares (ou familiares 

ocupando a residência):  

 

Ortofoto 01. Agrovila do assentamento rural Zumbi/Rio do Fogo.

 

Fonte: Google Maps. (Org. pelo autor). Em anexo os nomes do dos residentes 
correspondentes à numeração no mapa. 
 
 
  

Ao caminhar pela agrovila é possível observar algumas disparidades entre as 

habitações (concernentes à infraestrutura), levantando como hipótese a questão de 

níveis mais altos de escolaridade, uma vez que, as pessoas exercem atividades não 

agrícolas, a presença de aposentados e servidores públicos, ou seja, com a 

diversidade de ocupações agrícolas e não agrícolas entre os assentados, as 

habitações apresentam-se mais bem conservadas. Contudo, há outros motivos que 

explicam a situação em que se encontram algumas das habitações apresentando 

estrutura precária, alguns do titulares residem na cidade de Rio do Fogo ou em 

outra, aparentando abandono para algumas habitações e/ou seus titulares são 

dependentes apenas das transferências sociais e da renda das eólicas. 
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1.4 Caracterização dos assentados na atualidade: escolaridade; ocupação; 

renda média; aposentadoria e transferências socais. 

 

A caracterização atual dos assentados irá refletir principalmente aspectos 

relacionados às questões quantitativas e qualitativas, como: tempo de residência e 

relação com a terra, ocupação anterior e atual, renda familiar média, escolaridade, 

acesso aos benefícios provindo do primeiro setor,os benefícios das “eólicas”, 

aceitabilidade e perspectivas para futuras ampliações do parque eólico e outras. 

 

I. O assentamento (agrovila) também agora como moradia! 

 

A maioria dos assentados que residem atualmente no assentamento está 

ocupando as posses deixadas pelos assentados já falecidos, que lutaram para a 

criação do assentamento, estes, representam, assim,a 2ª e 3ª geração no 

assentamento como titulares. 

 Quando perguntado há quanto tempo já residem na propriedade, a resposta 

da maioria foi entre 6-10 e 11-20 anos, correspondendo respectivamente a 27,5% e 

31,4%, como demonstra a tabela 02.  

 

                      Tabela 02: Tempo de residência (relação) na propriedade. 

Tempo de moradia em anos Porcentagem 

+ de 20 2,0% 

11-20 31,4% 

6-10 27,5% 

0-5 7,8% 

Não se aplica 31,4% 

Total geral 100,0% 

                     Fonte: Org. pelo autor. 

 

 Vários assentados entrevistados já têm uma relação antiga com a terra. Mais 

de 35% dos assentados já nasceram com a agrovila construída, mas o período de 

maior representatividade foi de 11 a 20 anos, e o de menor, mais de 20 anos de 

residência, fato que leva a acreditar que o assentamento é composto principalmente 

pela 2ª e 3ª geração. Tempo suficiente acredita-se para fortalecer e consolidar uma 

identidade com o assentamento, ocasionando enraizamento, como já anteriormente 

mencionado.Segundo um assentado “só iria sair dali para o túmulo” (Entrevista, Nº 
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4, assentado), haja vista, que “O território como afirmam Bonnemaison e Cambrèzy 

(1996, p. 14), o mais eficaz de todos os construtores de identidade”, citado por 

Haesbaert (2007, p. 40) 

 Outro aspecto identificado na pesquisa de campo, mas não quantificado, foi a 

existência de habitações que não são ocupadas pelos titulares, mas sim, por 

parentes e outras que estão fechadas. 

 

 

II. Educação 

 

 No que se refere à escolaridade, 24,4% ou 61 pessoas, de um total de 

250,possuem entre 2º e 5º ano do fundamental, logo em seguida aparecem os 

assentados com nível médio, representando 23,2% ou 58 assentados e com nível de 

fundamental II (6º ao 9º ano) representam 18,8%. Com nível superior se declararam 

apenas 2 pessoas, o que representa 0,8%.    

 

                                  Tabela 03: Escolaridade média entre os assentados. 

Grau de estudo Porcentagem 

Educação infantil 7,2% 

2º ao 5° ano 24,4% 

6° ao 9° ano 18,8% 

Ensino médio 23,2% 

Ensino superior 0,8% 

Ensino técnico 0,8% 

Não se aplica 2,8% 

Sem escolaridade 15,2% 

Sem resposta 6,8% 

Fonte: Pesquisa de campo. (Org. Pelo autor) 

 

 Pela observação dos dados acima da tabela 03, percebe-se que 15,2% dos 

assentados se declararam não alfabetizados, ou seja, 38 pessoas. Contudo, alguns 

desses assentados disseram ter aprendido a ler sem irem à escola, principalmente 

os mais idosos13.  

A presença de uma escola na agrovila e a proximidade da localidade com a 

sede facilita o acesso ao sistema formal de educação pelos mais jovens, assim 

                                                           
13

 Um senhor com mais de 80 anos nos disse que aprendeu a ler em livretos de cordel. 



43 
 

como as políticas públicas de incentivo a permanência desses jovens na escola, 

contribuem para que a escolaridade tenha se ampliado. 

 

III. Assistência e benefícios: Bolsa Família, Aposentadoria, PRONAF, Seguro Defeso 

e Crédito Rural. 

 

 A análise das políticas públicas é de fundamental importância para traçar o 

perfil desse grupo, principalmente aquelas relacionadas às transferências sociais e 

de suporte produtivo.  

 Das 53 famílias visitadas, 56% acessam o benefício bolsa família14, com 

valores que variam de pouco mais de 40 reais a mais de 500 reais, sendo, para 

essas famílias uma importante fonte de renda. Observe-se os dados presentes na 

tabela 04. 

 

                   Tabela 04. Famílias assistidas pelo benefício bolsa família 

Resposta Porcentagem 

SIM 56,60% 

NÃO 43,39% 

Total geral 100,0% 

Fonte: pesquisa de campo(Org. pelo autor 

 

 Os valores repassados dependem do tamanho da família e da renda mensal. 

Vale lembrar que as famílias também tiveram (e têm) acesso ao salário maternidade 

com o nascimento de um novo filho. 

 A aposentadoria é outra importante fonte de renda no assentamento, em 

muitos casos a principal renda familiar. Das 53 famílias investigadas, em 17 delas há 

aposentados, ou seja, 32% acessam a previdência social, seja devido à 

aposentadoria por idade, ou em casos de pessoas com necessidades especiais. Em 

várias dessas casas há presença de mais de um aposentado.  

 

 

                                                           
14

 Todos os meses, o governo federal deposita uma quantia para as famílias que fazem parte do 
programa. O saque é feito com cartão magnético, emitido preferencialmente em nome da mulher. O 
valor repassado depende do tamanho da família, da idade dos seus membros e da sua renda. Há 
benefícios específicos para famílias com crianças, jovens até 17 anos, gestantes e mães que 
amamentam. (MDS, 2014). fonte: http://www.mds.gov.br/bolsafamilia 

http://www.mds.gov.br/bolsafamilia


44 
 

  

                          Tabela 05. Famílias com presença de aposentados 

Respostas Porcentagem 

SIM 32% 

NÃO 68% 

Fonte: pesquisa de campo. (Org. pelo autor) 

 

 Enquanto a aposentadoria e o programa bolsa família são acessados 

predominantemente no assentamento, os benefícios temporários de assistência 

produtiva pouco são acessados por esse grupo. Menos de 5 famílias acessaram o 

PRONAF A, menos de 10 famílias acessam o seguro defeso, nenhuma família 

acessa o seguro safra e poucas famílias realizaram algum tipo de empréstimo (via 

associação ou individual) para melhorar o sistema produtivo.   

 Os benefícios acessados pelas famílias tornam-se mais importantes ainda em 

um quadro de vulnerabilidade no qual se encontram as famílias do P.A.R. Zumbi/Rio 

do Fogo, pelo fato das oportunidades de emprego no município serem escassas.  

 

IV. Ocupação e renda familiar  

 

No que se refere a ocupação dos assentados, a maioria exerce, 

concomitantemente, a pesca e a agricultura, situação que se mantém desde antes 

da criação do assentamento (como já tratado anteriormente). 

A ocupação entre as mulheres, predominava numericamente: do lar e 

marisqueira, respectivamente, ainda se mantendo na atualidade. Contudo, várias 

outras atividades foram identificadas entre as mulheres, como: funcionária pública 

(efetiva e contratada), doméstica, artesã e diarista. 

Por uma série de fatores, houve a diversificação de ocupações entre os 

assentados, se somando-se tanto atividades agrícolas, quanto não agrícolas. 

Contudo, as atividades de pescador e de agricultor ainda permanecem como as 

mais citadas na atualidade, como é possível observar na tabela 06. 

 

Tabela 06: Ocupações predominantes na atualidade entre os assentados donos de 

casa 

Ocupações atuais entre os 
donos de casa  Porcentagem 
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Agricultor 32,6% 

Pescador 26,1% 

Vendedor(a) 6,5% 

Aposentado/pensionista 6,5% 

Agroindústria 4,3% 

Pedreiro 4,3% 

Trabalho não assalariado 
agrícola 4,3% 

Diarista 4,3% 

Do Lar 4,3% 

Funcionário público 4,4% 

Trabalho assalariado 
agrícola 1,2% 

Artesanato 1,2% 

Total geral 100,0% 

Fonte: Pesquisa de campo. (Org. pelo autor) 

 

Sem dúvida a prática da agricultura de gêneros permanentes (na atualidade) 

e da pescaria, são as predominantes entre os homens, contudo, outras atividades 

foram identificadas, como: Moto taxi, vendedor, pedreiro, servente e assalariado em 

cargueiros de pesca. Como a pesca e a agricultura são atividades sazonais, estas 

outras atividades aparecem como estratégicas, tanto em conciliação objetivando 

aumento da renda familiar, quanto podem se tornar a principal fonte de renda da 

família. 

 

Tabela 07: Principais ocupações atuais entre todos os assentados das 53 famílias 

entrevistados 

Ocupações atuais Porcentagem 

Estudante 24,1% 

Agricultor 20,4% 

Do Lar 17,9% 

Pescador 14,2% 

Aposentado/pensionista 9,3% 

Pedreiro 3,7% 

Vendedor(a) 3,1% 

Agroindústria 1,9% 

Diarista 1,2% 

Funcionário público 1,2% 

Marisqueira 0,6% 

Artesanato 0,6% 

Moto-taxi 0,6% 
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Comerciante 0,6% 

Trabalho assalariado 
agrícola 0,6% 

Total geral 100,0% 

                              Fonte: Pesquisa de campo. (Org. pelo autor) 

 

 Dos residentes no assentamento, a maioria foi declarada estudante, haja vista 

o elevado número de jovens no assentamento, homens e mulheres se declaram 

também agricultores. Contudo, a maioria no assentamento possui mais de uma 

ocupação como fonte de renda. Elemento que interfere diretamente sobre a renda 

das famílias assentadas 

 A renda média mensal desses assentados tem uma relação direta com as 

ocupações que estes exercem, como mencionado anteriormente, com a 

escolaridade,com as transferências sociais e a atuação de atores externos no 

assentamento. 

 As atividades econômicas que “menos” geram renda para as famílias são: 

agricultura de excedentes, e a atividade de marisqueiras, para as mulheres, segundo 

depoimentos dos assentados. Contudo, há ainda a agricultura de alguns gêneros 

permanentes, como: coco, o cajueiro e a manga, cujos frutos, nas épocas das safras 

são comercializados. Mas segundo depoimentos, a renda provinda destas atividades 

é muito instável, há ano sem que eles sequer realizam a colheita, motivados pelos 

preços baixos e pelos casos de furtos.A tabela 08 demonstra a renda média das 39 

famílias que aceitaram responder sobre a renda mensal, de um total de 53, o que 

corresponde a 73%, ou seja, 17% preferiu não tratar da renda familiar. As 39 famílias 

representam 54% do assentamento, o que dar para se ter uma proximidade da 

renda média no assentamento. 

                        Tabela 08. Renda média mensal por família 

Renda em salários mínimos Porcentagem 

Menos (-) de 1 25,6% 

De 1 a - de 2  30,7% 

De 2 a - de 3  30,7% 

De 3 a - de 4  7,6% 

De 4 a - de 5  2,5% 

Acima de 5 2,5% 

                       Fonte: Pesquisa de campo 
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 Pelos dados da tabela 08, observa-se que a renda de 61,4% das famílias 

varia entre um a menos de três salários mínimos, portanto a maioria, explicado pela 

diversificação de ocupações, principalmente as não agrícolas.  

Embora, tenha registrado melhoria da renda nas últimas décadas, um quarto 

(25,6%) das famílias possui renda mensal inferior a um salário mínimo. E, no outro 

“extremo”, algumas famílias chamam a atenção pela “elevada” renda mensal, já que 

12,6% das famílias possuem renda mensal acima de três salários mínimos. Tais 

rendas são explicadas por alguns motivos, como: o fato de algumas famílias 

possuírem embarcações de pesca ou de terem mais de um aposentado na família, o 

que lhes proporcionam maiores rendas mensais.  

Segundo Arbarotti (2014) a segunda e a terceira gerações, diferente da 

primeira geração15, possuem um ethos mais ligado a um comportamento racional 

com relação a terra, “mais ligada a busca de renda e o acesso ao consumo” 

(ARBAROTTI, 2013, p. 1), inclusive para o referido autor quando o assentamento 

não oferece oportunidades de garantir melhores rendas e o consumo pretendidos, 

muitos abandonam o assentamento, principalmente os mais jovens. Segundo 

assentados, muitos jovens saíram do assentamento e da região por falta de 

oportunidades. 

 Com a leitura do capítulo pode-se concluir que a história que antecedeu o 

assentamento foi marcada por embates entre posseiros e grileiros a partir da década 

de 1980, após o referido espaço ser atendido pela infraestrutura rodoviária e 

energética, o que levou a concentrar especuladores (diversos) nessa região.  Tais 

tensões sociais só tiveram “fim” com a criação do assentamento rural Zumbi/Rio do 

Fogo em 1987, como desdobramentos do I Plano Nacional de Reforma Agrária (I 

PNRA), intermediada pela atuação do INCRA-RN. Naquele período também foi 

marcante a atuação da igreja católica, representada pela Irmã Assunta (“Sunta”).  

Também ficou explicitado que, mesmo depois de criado o assentamento, o 

INCRA não redistribuiu as terras, pelo fato das famílias há diversas gerações já 

terem suas posses demarcadas, principalmente, resguardada pela memória coletiva. 

Assim como também continuaram a morar nas vilas de Zumbi e de Rio do 

Fogo,situação que se modificou com a construção da agrovila em 2003, contudo, 

                                                           
15

Ethos camponês marcado pelo enraizamento e apego a terra (ARBAROTTI, 2014), geração que 
lutou pela conquista da terra. 
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assentados asseveraram que durante três anos faltaram-lhes água e energia, 

definido pelos assentados de “período difícil”.  

 Por último,na caracterização das famílias no assentamento apreendeu-se 

como dados relevantes das 53 famílias pesquisadas que:27,5% residem de 6-10 

anos e 31,4% já residem de 11 a 20 anos.Referente a escolaridade  31,1% dos 

assentados possuem o fundamental II e o ensino médio. Contudo, 15,2% não 

possuem escolaridade. No concernente a ocupação, a maioria se declarara 

agricultor e pescador, 32,6% e 26,1%, respectivamente. Já alusivo à renda média a 

maioria das famílias se concentraram com médias de um a menos de três salários 

mínimos, contudo, também ficou verificado que 25,6% possuem renda mensal 

abaixo de um salário mínimo, o que coloca mais de um terço em situação de maior 

vulnerabilidade. 

 O próximo capítulo abordará os fatos concernentes à instalação do parque 

eólico no assentamento, focando os desdobramentos do PE RN 15-Rio do Fogo, 

desde as negociações (2002-2003) até as implicações diversas, provocadas pelo 

parque eólico sobre o território e sobre o tecido social no assentamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

CAPÍTULO 2 
 

A INDÚSTRIA EÓLICA E A RECONFIGURAÇÃO DO TERRITÓRIO: O CASO DO 

ASSENTAMENTO ZUMBI/RIO DO FOGO 

 
  

A instalação de parques eólicos no estado do Rio Grande do Norte vem se 

intensificando nos últimos cinco anos. Dados do CERNE de 2014 indicam que havia 

45 parques operando a estimativa para os próximos quatro anos é de que chegue a 

134 (CERNE, 2014). Isso faz do Rio Grande do Norte o principal destino da 

“indústria dos ventos” no Brasil. 

A chegada da energia eólica no estado do RN teve início no ano de 2003, 

sendo que sua expansão se manteve muito tímida até o ano de 2008. A partir desse 

período, motivado por uma conjuntura política favorável, com fortalecimento do 

Sistema Nacional Integrado (SNI), ainda dependente da fonte hidroelétrica; e pelo 

potencial eólico do estado, decorrente de sua localização geográfica de 

convergência dos ventos alísios, os projetos eólicos se expandiram intensamente na 

região. Além disso, a percepção positiva dessa fonte energética fundamentada em 

um discurso de energia limpa, com potencialidades de desenvolvimento local, 

regional e nacional com baixos impactos ambientais, favoreceu sobremaneira sua 

expansão no Rio Grande do Norte. 

 Este capítulo objetiva reconstituir a trajetória do “intenso” processo de 

implantação dos parques eólicos no estado, com ênfase para o caso dos parques 

instalado no assentamento Zumbi/Rio do Fogo nos anos de 2005 (primeiro parque) a 

2013 (expansão), pela empresa Iberdrola e Enerbrasil, respectivamente. 

 

2.1 A reconfiguração da região norte-nordeste do estado potiguar: usinas 

eólicas e a nova política energética brasileira 

 

 

 É na região norte-nordeste do estado potiguar que se concentra a maioria dos 

parques eólicos já em operação. É nesta área também que serão instalados nos 

próximos quatro anos a quase totalidade dos parques previstos para o estado 

potiguar como se pode observar o mapa 05 (Parques operando no estado).  
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   Mapa 03: Localização dos parques eólicos em operação no estado do RN16

 
Fonte: Cosern/Cerne, 2014. (Org. por Perônico e Lima, UFRN) 

 

Contudo, onde estão concentrados os parques eólicos coincide com as áreas 

de concentração dos assentamentos de reforma agrária. 

A expansão dos parques eólicos nestas áreas continuará nos próximos anos, 

conforme resultados dos leilões realizados entre os anos de 2010 e 2014, como 

indica o mapa 04: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

O mapa 03 destaca apenas os parques em operação no Rio Grande do Norte, delimitando as áreas 
do estado onde se concentram os parques que estão operando. 



51 
 

      Mapa 04. Parques contratos em leilões de 2010 a 2014. 

 

      Fonte: CERNE, 2014. 
 
 

A expansão dos parques eólicos nessa parte do estado ocorre por se tratar de 

uma área de grande potencial na geração de energia eólica, como pode ser 

observado no mapa 04, elaborado pela COSERN (2003, p. 34). Atenção deve ser 

dada aos espaços de maior potencial eólico, identificado com as cores: Amarela, 

laranja, vermelho e lilás, onde, as velocidades médias dos ventos variam entre 6,5 a 

9 metros por segundo. 

 Segundo o CERNE17(2013) em meados de 2013 haviam 14 parques 

operando, 45 em construção e 75 contratados. Ficando atrás, nessa data, apenas do 

Ceará e do Rio Grande do Sul, com parques em operação, com 20 e 15 

respectivamente. Já no primeiro semestre de 2014 novos dados mostram 45 

parques em operação, 36 parques em construção e 84 contratados para os próximos 

anos (ANEEL; EPE; CERNE, Junho de 2014), conferindo ao estado o primeiro lugar 

no ranking nacional em número de parques instalados. Além disso, o estado foi o 

primeiro a ultrapassar a marca de 1 GW/ano de produção (CERNE/ANEEL, 

                                                           
17

   Centro de Estratégias em Recursos Naturais e Energia. 
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2014).No final de 2014 segundo a ANEEL já estavam operando 65 parques eólicos 

com mais de mil torres instaladas no estado (ANEEL, 2014, APUD CERNE, 2014). 

 Além do feito anterior mencionado em GW/ano, também se conferiu ao 

estado potiguar a dianteira em contratos (em leilões) para os próximos anos, com 

uma perspectiva de 130 parques instalados e operando até 2018 (TRIBUNA DO 

NORTE, 2014). Segundo o CERNE (2014):  

 

O RN detém a maior matriz estadual de geração eólica nacional, com 
45,49% da matriz formada por energia eólica. Considerando um balanço 
geral dos leilões e contratos livres envolvendo projetos no RN, chegamos a 
mais de 4,5 GW a serem instalados até 2018. (CERNE, 2014). 

 

 

O aproveitamento das áreas de potencial eólico é decorrente da política 

energética brasileira nas últimas duas décadas, que pretende aumentar a 

participação de fontes renováveis no Sistema Nacional Integrado (SNI) de energia 

elétrica, assim como diminuir a dependência e a fragilidade do sistema elétrico 

brasileiro, que necessita enormemente das usinas hidroelétricas na oferta interna de 

eletricidade do Total de 137,31 GW18(CERNE, 2014). 

Nos anos de 2001 e 2002, crises de racionamento e apagões denotaram tal 

fragilidade e dependência, o que incentivou o Estado brasileiro a intensificar as 

políticas públicas com foco no uso de outras fontes energéticas, como o programa 

denominado de PROINFA19. 

Alguns órgãos governamentais estavam envolvidos no programa, como: a 

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), o Banco Nacional de 

desenvolvimento e social (BNDES), o Ministério de Minas e Energia (MME) e a 

Eletrobrás, no qual tinham. 

 

O intuito é promover a diversificação da Matriz Energética Brasileira, 
buscando alternativas para aumentar a segurança no abastecimento de 
energia elétrica, além de permitir a valorização das características e 
potencialidades regionais e locais. Coube ao Ministério de Minas e Energia 
(MME), definir as diretrizes, elaborar o planejamento do Programa e definir o 

                                                           
18

Percentual de contribuição das fontes de energia ao SNI:63,44% hidro. Gás 10,41%.  8,44% 
biomassa. Petróleo 5,57%. Carvão mineral 2,47%. Eólica 2,26%. Nuclear 1,45%. (BIG, Banco de 
Informação da Geração – ANEEL, de 29/05/2014) 
19

 O Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa), conforme descrito no 
Decreto nº 5.025, de 2004, foi instituído com o objetivo de aumentar a participação da energia elétrica 
produzida por empreendimentos concebidos com base em fontes eólica, biomassa e pequenas 
centrais hidrelétricas (PCH) no Sistema Elétrico Interligado Nacional (SIN). (Ministerio de Minas e 
Energia, 2010) Disponível em http://www.mme.gov.br/programas/proinfa. Acesso em julho, 2014. 
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valor econômico de cada fonte e à Centrais Elétricas Brasileiras S.A. 
(Eletrobrás), o papel de agente executora, com a celebração de contratos 
de compra e venda de energia (CCVE). (PROINFA-MINISTÉRIO DE MINAS 
E ENERGIA, 2014) 
 
 

A energia eólica nesse contexto aparece como uma fonte estratégica, 

principalmente quando se considera o seu potencial sazonal, os meses de maior 

potencial são de junho a dezembro, que coincide com as estações de menor 

pluviosidade no Brasil (BITTENCOURTE, 1999; ANELL, 2004; DUTRA, 2007; 

SILVA, 2006).  

 Segundo o CERNE (2014) o mercado para a energia eólica precisava ser 

fomentado, o que, inicialmente, se fez pelos incentivos do PROINFA (2002 - 2008) e 

finalmente pela sua inclusão nos leilões federais de compra de energia a partir de 

2009. Embora tendo sido introduzida recentemente nos leilões, houve avanços 

consideráveis. 

Participam desses leilões empresas nacionais e estrangeiras20, que vendem a 

energia produzida de “seus parques eólicos” ao Estado mediante contratos 

estabelecidos nos leilões.  

 Os dados aqui apresentados demonstram a intensificação da instalação dos 

parques eólicos principalmente nos espaços rurais (ABEEÓLICA, 2013), abrangendo 

áreas da agricultura familiar e áreas de expansão urbana.  A chegada da energia 

eólica nestas localidades certamente engendra novas dinâmicas para as áreas 

rurais, principalmente considerando o contexto de vulnerabilidade socioeconômica 

das comunidades da região, aspectos analisados por este trabalho. 

 

2.2. A chegada da “indústria dos ventos” em um assentamento rural: o parque 

eólico RN-15 Rio do Fogo 

 

A primeira experiência de parque eólico em assentamento de reforma agrária 

foi o Assentamento Rural Zumbi/Rio do Fogo, localizado no município de Rio do 

Fogo21. O projeto denominado R15- Rio do Fogo resultou de um contrato entre o 

                                                           
20

 (Empreendedores por MW instalado, em ordem decrescente): CPFL Renováveis/ Elecnor-Elefin/ 
Energimp-Impsa/ Multiner/ EDP Renováveis/ EletrobrasEletrosul/ Enerbrasil-Iberdrola/ Wobben/ 
Pacific Hidro/ Petrobras/ Gestamp/ Cemig/ Tractebel Energia/ Eólica Adm. e Par./ Bioenergy/ Ecopart 
Investimentos/ Alubar/ Eletrobras/ EólicaTecnologia/ Cedin/ Guarany- Queiroz-Galvão/ Martifer/ 
Copel/ Celesc (ANEEL, 2014) 
21

 População estimada 2013(10.607), População em2010 (10.059), Área da unidade territorial (km²) 
150,262, Densidade demográfica (hab/km²), 66,94 (IBGE, 2010-2013). Através da Lei nº 6.842, de 21 



54 
 

INCRA e a ENERBRASIL, no ano de 2003.  O referido parque teve sua construção 

iniciada em 2005 com a instalação de 62 aerogeradores, passando a operar em 

julho de 2006.  Em 2013, um novo contrato ampliou o parque em mais 14 

aerogeradores (Arizona 1). Atualmente são 76 torres que ocupam mais de 80% da 

área do assentamento.  

 Nesses quase dez anos passados, em decorrência da instalação desse 

parque eólico (2006) e de sua ampliação, (2013) quais “novas” dinâmicas se 

processaram e se processam no interior do assentamento? Principalmente as de 

cunho econômico, político e social.  

Conforme mencionado anteriormente, embora o parque tenha sido instalado 

em 2005, somente em 2006 passa a operar e a gerar energia, ou seja, três anos 

após a construção da agrovila do assentamento. Contudo, desde 2002 as 

negociações para instalação do parque já tinham se iniciado entre o INCRA e a 

Iberdrola (através da ENERBRASIL subsidiária no Brasil), sem a participação ativa 

dos assentados. 

É importante entender o período que antecede a instalação do parque, 

principalmente porque os resultados das negociações que se concretizaram no 

contrato influenciaram sobremaneira as condições sociais, políticas e econômicas no 

assentamento, na atualidade. 

 

I. As negociações 

 

 As propostas de interesse da Enerbrasil em instalar um parque eólico no 

assentamento de Zumbi/Rio do Fogo começaram a se fazer anunciadas ainda em 

2002, alguns meses após da ANEEL ter autorizado a ENERBRASIL a instalar um 

parque eólico no município de Rio do Fogo. Veja abaixo trecho dessa autorização 

presente no processo intitulado: Imóvel-Cessão de Uso de Bens de Imóvel 

(ANEEL, 19/12/2001, p. 64): 

 

Resolução Nº 581, de 19 de dezembro de 2001, autoriza a empresa 
ENERBRASIL- Energias Renováveis do Brasil Ltda. A estabelecer-se como 
produtor independente de energia elétrica mediante a implantação da 
central geradora eólica RN 15-Rio do Fogo, no município de 
Maxaranguape

22
, Estado do Rio Grande do Norte. Com cinquenta e oito 

                                                                                                                                                                                     
de dezembro de 1995, Rio do Fogo foi desmembrado de Maxaranguape (PREFEITURA DE RIO DO 
FOGO), a 81 quilômetros da capital do estado. 
22

 Nesta datao município de Rio do Fogo já havia se emancipado desde 1995. 
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unidades aerogeradoras de 850 KW cada, totalizando a capacidade 
instalada de 49.300 KW,  

 

 Já nos primeiros meses de 2002 a Enerbrasil e o INCRA mantiveram contato, 

em que a Enerbrasil demonstrou interesse no projeto de assentamento Zumbi/Rio do 

Fogo para instalar a central RN 15/Rio do Fogo, resultando em ofício do INCRA 

direcionado aos Representantes da Empresa ENERBRASIL, onde se lê: 

 

De conformidade com os contatos havidos entre INCRA e essa empresa, 
reafirmamos o interesse pela busca de parceria visando a implantação de 
parques eólicos em projetos de assentamentos de reforma agrária. Desde já 
agradecemos a iniciativa dessa empresa de buscar esclarecimento na 
nossa instituição para consolidar está intenção. (INCRA, 2002, p. 02) 

 

 Neste mesmo documento o INCRA pede mais esclarecimentos a respeito do 

empreendimento, para poder “deslanchar em um processo de análise da proposta, 

submetendo-o à Administração Central do INCRA, e, consequentemente, para 

programar uma apresentação preliminar aos assentados relacionados com aquele(s) 

projeto(s)” (INCRA, 2002, p. 02). Como a geração de energia não é uma atribuição 

do INCRA, não havendo inclusive nenhum marco regulatório para isso, a instituição 

solicitou uma série de informações para avaliar a possibilidade.Seguem abaixo as 

mais relevantes para este trabalho. 

 

1) Envio de uma carta de intenções para implantação de parque eólico 
(inclusive com a aprovação do DNAEE, ANEEL, interesse do Governo do 
Estado, etc); 2) Levantamento da área total objeto da implantação do 
parque eólico, inclusive, se possível, com as coordenadas geográficas e 
plotagem das torres; 3) Esboço ou proposta de utilização interna da área (nº 
de torres eólicas, espaçamento entre as mesmas, área a ser ocupada por 
cada uma das torres, estradas, acesso, cercas etc); 4) Capacidade de 
geração de energia elétrica em MW de todo o parque e cronograma de 
implantação; 5) Possíveis implicações ao meio ambiente em explorações 
agropecuárias; e que culturas ou atividades interferem no regime dos 
ventos. 6) Existem estudos técnico/científicos comprovando a viabilidade de 
explorações agropecuárias em parques eólicos? 7) Quais são os riscos à 
saúde humana, em seu metabolismo, provocados por esse campo 
eletromagnético?  (INCRA, 13/05/2002) 

 

A ENERBRASIL apresentou um documento ao INCRA,datado do dia 24 de 

maio de 2002, com o intuito de atender às solicitações feitas pela referida entidade. 

Algumas das indagações foram respondidas de forma não sistemática em um total 

de 15 laudas.  
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Sobre o levantamento da área indagado nos pontos 3º, 4º e 5º23,a 

ENERBRASIL resume os dados no quadro a seguir:  

 

Quadro 02: Dados gerais do parque e de uso da área. 

Área total (ha) 748 

Número de aerogeradores 58 

Potência unitária (KW) 850 

Potencia Total (MW) 49,30 

Velocidade média dos ventos (m/s) 7,7 

Tensão de geração de cada aerogerador (KV) 34,5 

Tensão de geração do parque (KV) 69 

Tempo de implantação do parque 10 meses 

Fonte: ENERBRASIL, 2002, p. 14. (Org. pelo autor) 

 

Pelos dados do quadro houve modificação do projeto inicialmente 

apresentado, tais como: o total de aerogeradores instalados foi de 62, a área de 

concessão para uso foi de 854,38 hectares e o tempo de implantação do parque 

desde a mobilização da empreiteira até a data prevista para conclusão e 

desmobilização total das obras foi de 1 (um) ano e 2 (dois) meses. 

As indagações do INCRA sobre os impactos produtivos, ambientais e na 

saúde humana, nos pontos 5, 6 e 7 a empresa respondeu que: 

 

Não produz resíduos radioativos ou gasosos de qualquer natureza.  

Somente cerca de 1% da área do parque fica bloqueada para a geração de 
energia elétrica, permitindo outros usos em sua área, tais como atividades 
agropecuárias, lazer e turismo(grande parte dos parques eólicos instalados 
na Europa são abertos à visitação pública. (ENERBRASIL, 2002, GRIFO 
NOSSO) 
 

 

O documento ainda trata dos riscos de acidentes, emissão de ruídos, 

impactos visuais e sobre a interferência na avifauna, podendo ser resumido 

 

                                                           
23

3º Levantamento da área total objeto da implantação do parque eólico, inclusive, se possível, com 
as coordenadas geográficas e plotagem das torres; 4º esboço ou proposta de utilização interna da 
área (nº de torres eólicas, espaçamento entre as mesmas, área a ser ocupada por cada uma das 
torres, estradas de acesso, cercas etc); 5º Capacidade de geração de energia elétrica em MW de 
todo o parque e cronograma de implantação. (INCRA, 2002) 



57 
 

Assim como em qualquer atividade industrial, o risco de ocorrência de 
acidentes, tanto na fase de construção quanto na de operação, embora 
raros podem acontecer. 

O nível de ruído gerado pelos sistemas eólicos foi um tema interessante 
debatido nas décadas de 80 e 90. [...] em razão das exigências de mercado, 
o desenvolvimento tecnológico [...] promoveu melhoras consideráveis nos 
níveis de ruído [...] 

[...] De fato, sendo os aerogeradores máquinas de grandes dimensões, 
visíveis a grandes distancias, sem que seja possível escondê-los, as 
interferências na paisagem são inevitáveis 

Um dos efeitos negativos da instalação de centrais geradoras eólicas são as 
interferências sobre a avifauna, tanto da própria região quanto a migratória. 
[...] este tema ainda é pouco conhecido pelos especialistas e de difícil 
previsão. No entanto as experiências apontam que a ocorrência de casos 
de colisão de pássaros são muito raros, indicando à adaptação aos novos 
elementos introduzidos no território. (ENERBRASIL, 2002, p. 10-13) 

 

 

 Diante do exposto, em que ambas as partes apresentaram interesse para 

instalação do parque eólico, tinha-se que dar os próximos passos e discutir as 

propostas contratuais, os benefícios, mobilização dos assentados, requerer licença 

ambiental, realizar estudos de localização dos aerogeradores e outras questões de 

grande importância na concretização de instalação do PE RN 15-Rio do Fogo. 

 Após cumprirem as burocracias necessárias às duas instituições efetivou-se o 

Contrato de Concessão de Uso Oneroso de Bem Público, datado no dia 12 de 

março de 2003, onde se verificam as atribuições e competências de cada instituição. 

Sobre o valor do contrato ficou acordado que 

 

[cláusula terceira] O valor anual do presente contrato é de R$ 176. 400,00, 
reajustável, base econômica novembro/2002, a serem pagos pela 
ENERBRASIL ao INCRA. 
[cláusula quarta] Fica (ou) estabelecido que o valor anual de R$ 176.400,00 
referido a cláusula terceira, será disponibilizado mensalmente no valor de 
14.700,00, o qual será convertido em quilowaltts rurais para consumo nos 
projetos de assentamento indicados pelo INCRA. [...] fornecidos pela 
COSERN, [...] no prazo de até 3 meses após a vigência do presente 
contrato. 
Parágrafo 1º, O primeiro pagamento, [...] será efetuado no momento da 
entrada em operação do Parque Eólico [...] 
Parágrafo 2º, A título de quaisquer compensações [...] a ENERBRASIL se 
compromete a disponibilizar, no primeiro ano de operação [...] equipamentos 
de infraestrutura social ou de suporte ao sistema produtivo comunitário, no 
valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) [...] Deverão ainda ser estudadas 
compensações [...] decorridos 10 anos de operação do PERF [...] serão 
ouvidas sempre as famílias assentadas [...] (INCRA; ENERBRASIL, 2003, p. 
212) 
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 O valor mensal de R$ 14.700,00 pagos mensalmente ao INCRA em forma de 

energia rural atualmente foi ajustado, pois, em novembro 2012 esse valor era R$ 

26.677,52 e em 2013 era de R$ 28.533,01, (INCRA; ENERBRASIL, 2013). Na 

atualidade acredita-se que já seja superior a R$ 30.000,00, segundo técnico do 

INCRA em entrevista. 

Conforme acordo, foram repassados R$ 100.000,00 aos assentados pela 

Iberdrola no primeiro ano de operação do parque. A proposta era que esse valor 

revertesse em infraestrutura social ou suporte de sistema produtivo comunitário. 

Ficara estabelecido também a gratuidade da água e energia elétrica para os 

assentados que seriam custeadas pela empresa durante o tempo de vigência do 

contrato.  

 A ENERBRASIL, em 2002, encaminhara um documento, em que a empresa 

se comprometia com “melhoria na qualidade de vida das populações residentes nas 

áreas onde serão implantados os projetos” (ENERBRASIL, 2002, p. 76).Tais 

medidas refletiam os “compromissos sociais e ambientais da empresa” 

(ENERBRASIL, 2002, p. 76). Vejam-se propostas da empresa junto às comunidades 

assentadas na região de Rio do Fogo/Zumbi. 

 

Em linhas gerais, as ações e medidas e serem adotadas pela 
ENERBRASIL, visando diretamente, a melhoria da qualidade de vida das 
comunidades assentadas na região, serão voltadas para a educação ou 
para a melhoria da infraestrutura de suporte sistema produtivo. 
Estas medidas poderão ser estabelecidas através da construção de um 
estabelecimento escolar que atenda diretamente a população local, ou de 
equipamentos que permitam o desenvolvimento da produção. Considerando 
que a principal atividade econômica da população local é a pesca, a 
ENERBRASIL pode introduzir na região elementos que permita melhorar o 
desenvolvimento desta atividade, instalando, [...] uma fábrica de gelo, ou 
fornecendo embarcações mais adequadas à prática pesqueira, ou ainda, 
uma câmara frigorífica para conservação/armazenamento da produção. 
A implantação destas medidas, [...] será orientada pelas negociações com 
as comunidades assentadas, receptoras destes benefícios [...] 
(ENERBRASIL, 2002, p. 76-77) 

 

 Contudo nada do exposto acima foi concretizado. Não houve construção de 

um estabelecimento escolar pela empresa, nem houve a implantação de tais 

projetos de suporte produtivo mencionados.Apenas 3 famílias, das 53 entrevistadas, 

afirmaram ter recebido apoio na aquisição de jangadas. 
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II. A escolha do local para instalação do parque: Novo reordenamento, 

possibilidades e restrições. 

 

 O local onde se instalou o parque RN 15 Rio do Fogo corresponde 47,7% da 

área do assentamento, ou seja, praticamente a metade, veja-se trecho da cláusula 

primeira do contrato entre a empresa e o INCRA sobre a área de concessão: 

 

[Cláusula Primeira] O objeto do presente contrato é a concessão de uso 
oneroso de 854,37 hectares de um imóvel rural de legitima propriedade e 
posse do INCRA [...] com área total de 1.1799, 35 hectares [...]uma área de 
dunas medindo 854, 37 hectares, parte das quais, móveis, inaproveitáveis 
para fins agrícolas, sem nenhuma benfeitoria edificada. (INCRA; 
ENERBRASIL, 2003, p. 210) 

 

Em entrevista, alguns assentados relataram que a área onde foi instalado o 

parque eólico, embora seja uma área de dunas móveis, plantavam gêneros 

alimentícios de ciclo curto como a mandioca, feijão, milho, batata, melancia, jerimum 

e outros, principalmente entre dunas, e cultivavam coqueiros e cajueiros na área, 

pois“[...] principalmente entre as dunas, o solo era um pouco melhor para plantar” 

(Entrevista, Nº 36, assentado) 

Contudo, o INCRA em 2002 tratando das possibilidades técnicas, legais e 

ambientais de implantação de parque eólico em parte da área do projeto de 

Assentamento Zumbi/ Rio do Fogo, afirma que 

 

A área pretendida pela ENERBRASIL de 748,00 ha não trará prejuízos as 
famílias assentadas, visto que a mesma nunca foi ocupada ou teve qualquer 
tipo de exploração. A renda familiar advém da pesca artesanal, do cultivo de 
coco, caju (venda da castanha) e mandioca (fabrico de farinha), além da 
aposentadoria rural. (INCRA, 11/11/2002) 
 
 
 

Mas conforme se viu anteriormente, embora não fossem grandes cultivos, até 

por conta da natureza do solo, algumas famílias produziam gêneros alimentícios na 

localidade. Segundo estudos realizados na área pela Enerbrasil, lá se encontra um 

sítio arqueológico, no entanto para a empresa: 

 

[...] tal ocorrência [...] não inviabiliza o projeto. Ao contrário, a partir da 
implantação do parque eólico especialistas aguardam a oportunidade de 
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realizar estudos, recuperar, catalogar e arquivar em local adequado, o 
material encontrado no local e ao mesmo tempo, preservar este sítio. 
(ENERBRASIL, 2002, p. 14)  

 

Apesar das promessas de preservação do sítio arqueológico, até 2014 nada 

tinha sido realizado. As áreas de dunas24 também são consideradas pelo Instituto de 

Defesa do Meio Ambiente (IDEMA) uma área de preservação ambiental. Entretanto 

o IDEMA aprovou o projeto do parque eólico nesta localidade. Segundo entrevista 

com uma funcionária da instituição isso ocorreu por que: 

 

“O IDEMA e principalmente o departamento responsável pelos parques 
eólicos (NUPE-Núcleo de Parques Eólicos), fazemos o possível para facilitar 
e agilizar a instalação dos parques, pois, é um tipo de energia limpa e 
provoca poucos impactos”, (Entrevista, Nº 60, funcionária do NUPE),  

 

 

Não é foco desse trabalho verificar a atuação do IDEMA-NUPE no 

concernente a aprovação de licenciamentos para instalação de parques eólicos no 

estado do Rio Grande do Norte, mas evidenciar o grau de disposição do estado em 

asseguram o projeto, mesmo que isso implique desrespeitar a legislação vigente. 

A presença de dunas na área do parque eólico pode ser observado na 

imagem, na área destacada pela linha amarela com cores claras. 

A ortofoto a seguir traz uma imagem panorâmica da posição do parque eólico 

RN- 15 Rio do Fogo, no assentamento rural, a partir de imagem de satélite (Google 

Maps). A área do assentamento é “margeada” ao sudeste pela vila de Zumbi e pela 

comunidade do Conjunto habitacional Novo Horizonte, destacadas em roxo e azul, 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24

LEI Nº 12.651, DE 25 DE MAIO DE 2012. 



61 
 

Ortofoto 02: Áreas aproximadas do assentamento e o parque eólico. 

 

Fonte: Google Maps. Com vista panorâmica do assentamento rural Zumbi/ Rio do 
Fogo e para o Parque eólico Rio do Fogo. (organizado pelo autor) 
 
 
 

 A linha verde demarca a área aproximada do assentamento rural, a linha em 

amarelo a área utilizada pelo parque eólico (Os pontinhos vermelhos as posições 

dos aerogeradores). A partir da imagem percebe-se claramente a extensa área 

ocupada pelo parque no assentamento rural.    

 O parque eólico localiza-se a centro-sudoeste no terreno e geograficamente 

próximo mais da vila de Zumbi e do Conjunto Habitacional Novo Horizonte. 

 Segundo a diretoria da associação dos assentados, não há nenhuma 

proibição dos assentados produzirem na área do parque eólico, desde que 

respeitem duzentos metros de distância de cada uma das torres, como forma de 

preservação e evitar algum desastre, haja vista a presença de cabos de alta tensão 

subterrâneos na área. A foto a seguir (figura 01) mostra a presença dos marcos que 

indicam o risco de morte na área e eles estão por toda área.  
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Figura 01: Indicadores de risco de morte na área de ampliação do parque eólico 

 

Fonte: Arquivo do autor 

 

Sobre o desenvolvimento da pecuária na área do parque, um dos assentados 

afirmou não haver nenhuma restrição, podendo os animais pastarem livremente. Os 

limites estabelecidos para a produção pecuária se estendem também à produção 

agrícola. Contudo, vários agricultores afirmaram que não têm coragem de utilizar tais 

áreas, pois são verdadeiros campos minados.  

 

2. 2.1 Os efeitos com a construção do parque eólico para o assentamento e para a 

região do entorno 

 

 

 Antes de iniciar as obras de instalação do parque eólico a empresa realizou 

encontros de apresentação do empreendimento para a população, um na sede do 

município (com a participação de autoridades locais), um na vila de Zumbi, onde 

participaram moradores, tanto do assentamento, como da própria de vila de Zumbi e 

outra em Punaú, reunindo pessoas desse distrito e dos distritos de Catolé e de 

Canto Grande (ENERBRASIL) com o objetivo de:  
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Informar e esclarecer a população local sobre as principais características 
do projeto: as atividades a serem desenvolvidas nas diferentes etapas de 
implantação; as medidas de segurança a serem adotadas; os impactos 
adversos e os benefícios decorrentes da implantação do parque para o Rio 
Grande do Norte para o município do Rio do Fogo e para a população do 
assentamento INCRA P. A. Zumbi/Rio do Fogo (2005) 

 

Nessas reuniões, os participantes, além de assistirem a vídeos diversos e 

palestras de apresentação do parque, foram convidados a fazerem perguntas, pois, 

este empreendimento iria modificar seu cotidiano. Segundo a ENERBRASIL (2005), 

as perguntas mais frequentes giravam em torno da:  

 

a) Oferta de emprego nas obras; b) Qualificação da mão-de-obra local; c) 
Prioridade da contratação da mão-de-obra local; d) Redução na tarifa de 
energia elétrica; e) Melhoria no fornecimento de energia elétrica no 
município de Rio do Fogo; f) Melhoria nos acessos as diferentes localidades 
do município. 

 

Percebe-se que a principal indagação residia no aspecto econômico, já que a 

grande maioria da população dessas comunidades vivia quase que exclusivamente 

das atividades pesqueiras e da agricultura de autoconsumo, numa localidade em 

que as oportunidades de emprego são raras. 

Nessas reuniões, segundo a própria empresa, fez-se um esforço para 

minimizar os ânimos das pessoas que participaram, já que a maior parte da mão-de-

obra contratada seria preponderantemente qualificada, mas, quando possível as 

pessoas do local teriam preferência (ENERBRASIL, 2005) 

O inicio das construções, em abril de 2005 envolveu centenas de 

trabalhadores arregimentados no próprio município, em outros estados e até 

estrangeiros. No pico das obras tinham em torno de 400 pessoas, em sua maioria 

homens (IMPROTTA, 2008). As imagens a seguir da época da construção: 
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Figura 02: Construção do Parque Eólico RN 15- Rio do Fogo. 

 

Fonte:https://www.flickr.com/photos/shbrasil/5030912098/lightbox/. Parque Eólico 
Rio do Fogo, Tirada em 6 de janeiro de 2006. 
 
 

Figura 03: Construção do Parque Eólico RN 15- Rio do Fogo. 

 

Fonte: André Delgado, 2006. 

 

Os trabalhadores passaram a residir na região imprimindo-lhe uma nova 

dinâmica, pois, alugaram as casas dos autóctones, demandavam serviços das 

pessoas do lugar e compravam nos estabelecimentos comerciais da região.   

Segundo Improtta (2008): “Foi a primeira e ultima vez que teve um movimento 

normal para as pousadas, para o comércio (p. 121)”. “No inicio da obra deu muito 

emprego para as pessoas daqui.”(p. 122).Como se percebe a construção trouxe 

diversos impactos, haja vista que o discurso imprimido na apresentação do projeto 

em algumas localidades do município era de melhoria das condições de vida das 
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pessoas,desenvolvimento para a região com preservação ambiental(ou com 

impactos reduzidos sobre o meio ambiente), tais como: turismo, valorização das 

casas e terrenos na proximidade do empreendimento, melhoria de infraestrutura 

como consequência da arrecadação dos impostos gerados pelo parque eólico para o 

município, fatos evidenciados também por este trabalho. 

Os impactos imediatos provocados pela construção do PERF foram sentidos 

principalmente pela comunidade de Zumbi, pois, em razão de sua infraestrutura e 

pela proximidade com o canteiro de obras, abrigou a maioria dos trabalhadores. Sem 

dúvida os impactos contínuos ficaram para o território do assentamento e para seus 

assentados,já que em Zumbi os impactos se restringiram basicamente para o 

período da construção do parque, conforme advertiu Improtta (2008) em sua 

pesquisa: “A comunidade continua a mesma que antes do parque”. “Em nada 

mudou”. (p. 126).  

 A construção do parque eólico em áreas de predominância de dunas exigiu o 

uso de material de maior consistência na terraplanagem e na sustentação dos 

aerogeradores.O material “piçarro ou piçarreira” como denominam os assentados, foi 

retirado das proximidades da agrovila.Como pagamento pela extração desse 

material foram destinadas seis cestas básicas por família (sacolões-termo usado 

pelos assentados). Na verdade ficaram duas crateras no assentamento, uma outra 

localizada as margens da estrada que interliga a agrovila e a Vila de Zumbi, na área 

utilizada para instalação do Arizona 1. A construção do parque eólico em uma área 

bastante extensa do assentamento proporcionou o reordenamento territorial  

 

2.3 A participação dos assentados no contrato e o primeiro repasse da 

empresa eólica “para os assentados”. 

 

 

 Pelo fato de os assentados ainda não possuírem o título de posse da terra, 

mesmo com quase trinta anos após a criação do assentamento, o INCRA foio 

responsável legal por todas as negociações desse período com a ENERBRASIL 

(Iberdrola). 

O INCRA exerceu o papel de intermediador dos interesses da empresa, no 

convencimento dos benefícios mútuos, para o assentamento. Claro que parte desse 

papel a própria empresa desempenhou em diversos momentos, tais como a 
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apresentação do projeto nas vilas do município e na sede, com os discursos da 

geração de emprego, do “desenvolvimento local continuado” com baixos impactos 

ambientais.  

 Do contrato firmado entre o INCRA e a ENERBRASIL em 12 de março de 

2003, houve a concretização de dois aspectos importantes em 2006, sendo: O valor 

disponibilizado para o INCRA em energia rural, que na atualidade ultrapassa os R$ 

30.000,00, no qual o INCRA-RN beneficiaria os assentamentos “que apresentem 

propostas bem definidas em projetos que necessitem por um tempo de energia. 

Esse benefício é de caráter provisório até o próprio assentamento conseguir arcar 

com as despesas de energia” (Entrevista, nº 54, funcionário do INCRA).  

Outro aspecto contratual, segundo os assentados, se deu na época da 

escolha da atividade coletiva, ocorrendo muito mais uma imposição do que uma 

negociação entre as partes, como é garantido aos assentados no contrato, cláusula 

quarta. Veja-se no relato de um assentado, um dos poucos que ainda produzem 

agricultura para o autoconsumo. 

 

“[...] nós queria um posto de gasolina e o INCRA não aceitou, queríamos um 
frigorífico aqui dentro pra melhorar nossa situação e o INCRA não aceitou, 
[...] mandamos essas ideias para o INCRA e o responsável na época disse 
que o dinheiro não dava. A gente queria isso porque aqui não tinha nada 
disso. Nós mandamos duas pessoas daqui em Natal para ver isso, eles 
foram procurar técnicos em postos de gasolina para se informar e eles 
disseram que com 70 mil dava para fazer, na época era 100 mil o repasse, 
então dava. Mas o INCRA não aceitou e derrubou. O INCRA foi quem 
derrubou. Mas não era pra gerar renda? Aí foi por traz e comprou o gado e 
disse que nós só podia tirar gado, que nós só podia tirar gado. Eu mesmo 
não queria gado, meus plano foi derrubado [se referindo a coletividade]. Eu 
mesmo não quis o gado, eu a mulher preferimos tirar o dinheiro pra pagar 
um empréstimo no banco. Eu fui um dos dez ou onze que tiramos o dinheiro 
pra pagar a divida de 1997”. (Entrevista, Nº 15, assentado) 

 
  

Há uma repetição do discurso entre os assentados, quando afirmam que não 

foram atendidos e tiveram que aceitar as propostas do INCRA sobre o que fazer com 

o valor do primeiro repasse da ENERBRASIL.  

Contudo, em entrevista realizada com o responsável do INCRA (na época das 

negociações), este afirmou que “foi uma escolha da maioria a compra do gado 

bovino, eles na verdade queriam era o dinheiro, mas não podíamos fazer isso, aí 

eles escolheram gado que era mais fácil deles venderem” (Entrevista, nº 55, Ex-

funcionário do INCRA). O certo é que,o ano de 2006 e os anos seguintes foram 

marcados pela tentativa de territorialização da pecuária bovina no assentamento.  
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Segundo os assentados, ninguém sabia o que estava acontecendo na época 

das negociações “foi tudo muito sigiloso” (Entrevista, Nº 16). Só após o contrato 

firmado é que os assentados receberam algumas informações sobre o 

empreendimento, assim como os benefícios que receberiam com o contrato. Tanto a 

empresa como o INCRA, eram os principais agentes desse processo no interior do 

assentamento, com uma pequena (ou quase nenhuma) participação dos 

assentados, ou seja, pouco se mobilizaram até porque não entendiam os efeitos de 

um parque eólico em um assentamento rural e também esperavam que isso de 

alguma forma lhes beneficiasse. 

Pode-se perceber, como anteriormente demonstrado, que o INCRA sempre 

foi favorável e interessado na instalação do parque eólico no assentamento,sempre 

demonstrando disposição em facilitar os trâmites legais, até porque isso poderá se 

tornar uma tendência, conforme relato de um funcionário do INCRA 

 

“É comum empresas de o setor eólico nos procurar com objetivo de 
instalarem parques eólicos em assentamento rural... Vários assentamentos 
formam o que chamamos aqui (se referindo ao INCRA) de “ilhas”, pois estão 
arrodeados de torres por todos os lados. Estão acabando os espaços bons 
para instalarem os aerogeradores e vão ter que buscarem espaços dentro 
dos assentamentos, que tem muito espaço favorável. Essa área do estado 
que tem maior potencial é também onde se concentra a maioria dos 
assentamentos rurais, é um caminho inevitável no futuro, os assentamentos 
receberem esses parques eólicos” (Entrevista, nº 56). 

 

Enquanto isso, a posição dos assentados era de aceitabilidade, até pelo 

desconhecimento das situações e dos reais benefícios que trariam o parque, “[...] 

assim como não dava para prever nada, não tivemos acesso às negociações, muito 

menos ao contrato. Só ficamos informados que um parque eólico ia ser instalado no 

assentamento e que ia trazer benefícios para todos [...]”, (Entrevista, Nº 5, 

assentado). 

 Nesse contexto, o reordenamento do território foi decidido pelo INCRA e pela 

empresa ENERBRASIL-IBERDROLA, com poucos parâmetros sobre as 

consequências socioeconômicas e culturais advindas desse processo. Portanto, a 

concretização do parque eólico implicou no reordenamento do território por agentes 

hegemônicos, provocando a exclusão ou submissão do território anteriormente 

ordenado pelos assentados, provocando a confrontação de condutas territoriais 

distintas. A estes coube a tarefa apenas de se adaptarem ao “território das eólicas”. 

Como já teria alertado Milton Santos (2008) que: 
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Cada empresa hegemônica no objetivo de se manter como tal deve realçar 
tais interesses individuais, sua ação é raramente coordenada com as de 
outras, [...] isto á, reduz as possibilidades do exercício de uma busca de 
sentido para a vida local. (p. 86) 

 
 

O referido autor afirma ainda que “[...] os atores mais poderosos reservam os 

melhores pedaços do território e deixar o resto para os outros” (SANTOS, 2008, p. 

79). No assentamento Zumbi/Rio do Fogo, com a expansão do parque eólico, restam 

agora menos de 20% da área para os assentados.   

Como se disse anteriormente, com o valor do primeiro repasse em 2006, 

houve a tentativa de introduzir gado bovino no assentamento rural. O fato foi um dos 

primeiros motivos de revolta “generalizada” entre os assentados.Por essa razão 

algumas linhas serão dedicadas ao tema a fim de entender seus desdobramentos 

que ainda repercutem no presente. 

Sobre tal episódio, os assentados afirmam que “foi aí onde percebemos que a 

gente tinha pouca ou nenhuma voz” (Entrevista, Nº 15, assentado), Ressentem-se 

de ter que aceitar as imposições externas dos agentes hegemônicos, com pouca 

margem para negociações, pois,  

 

“[...] só quem quis pagar a dívida do banco ou comprar coisas para a pesca 
[...] aí deram o valor do dinheiro que dava para comprar a vaca [...] Foram 
uns dez daqui que não quis a vaca [...] E foi melhor porque quase todo 
mundo perdeu [...]” (Entrevista, Nº 2, assentado). 
 

 

Dos R$ 147.802,73 do primeiro repasse, com o inicio da operação do parque 

eólico em 2006, 10 famílias das 72 cadastradas não aceitaram o gado bovino e 

receberam a parte que lhes coube para pagar dividas em bancos e outros para 

comprar equipamentos para a pesca, como as jangadas. 

Mas a grande maioria recebeu sua parte em gado, mesmo não sendo, 

segundo assentados, o seu interesse maior, como já destacado anteriormente. 

Sobre esse aspecto vale destacar aqui um trecho de uma entrevista, em que o 

assentado 

 

[...] ninguém aqui comprou uma reis, quando chegamos lá já tava tudo 
comprado [...] quando o gado chegou era uma cabeça para cada família, um 
gado veio, pequeno, arrepiado. E o pior brabo danado, que a pessoa 
soltava aqui na rua [se referindo a agrovila] saia pulando cerca e a gente ia 
pegar lá no Rio do Fogo [risos de indignação]. Tá vendo o gado que eles 
soltaram aqui? Agora ninguém sabe quem comprou. Valia uns R$ 500,00 
mais chegou até nós no valor de R$ 1.200,00, que na época dava pra 
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comprar duas vacas boas de leite. E os piquininim todo arrepiado que já não 
crescia mais soltaram ali beirando os morros que nem coragem tinha de sair 
pra comer. E pra não perder de tudo venderam pro 300, 500, 200, pra não 
perder de tudo meu filho. Foi o que muitos fizeram. Isso é ajuda que o 
INCRA deu aqui dentro? (Entrevista, Nº 15, assentado) 

 

  

Os valores provenientes do arrendamento das terras para o parque eólico 

eram suficientes para realizar um dos desejos da coletividade: posto de gasolina, o 

frigorífico, a apicultura, a agricultura irrigada e outras (propostas da época), e não a 

pecuária de gado bovino, na qual estes não tinham experiência nenhuma. Vários 

foram os depoimentos em que os assentados disseram que o gado bovino chegou 

ao assentamento no valor em torno de R$ 1.200,00, cada cabeça, valor superior ao 

praticado na região. Fazendo uma divisão bem simples do valor repassado de R$ 

147.802,73, dividido pelas 72 famílias, corresponde ao valor de R$ 2.052,80. 

Contudo, segundo os assentados, em depoimentos, apenas receberam uma cabeça 

de gado, “que sequer valiam o preço que disseram que valia”. (Entrevista Nª 04, 

assentado). 

 Isso resultou em uma tentativa de atividade econômica frustrada no 

assentamento, uma vez que, daquela época, restam apenas duas famílias com 

gado. Por esta má experiência vivida, os assentados já estão se mobilizando em 

reuniões da associação para receberem o repasse referente a 2016 e aplicarem em 

atividades coletivas que proporcione geração de renda e melhoria para a 

comunidade. “Só que dessa vez sem a participação do INCRA”. Conforme afirmou 

um assentado em reunião da associação. 

 Para os assentados essa experiência é lembrada de forma negativa e, em 

seu entendimento estavam lutando contra 

 

“[...] peixes grandes, e o pior é que quem era pra nos apoiar, estava só 
querendo derrubar, se beneficiar com essas eólicas... Rapaz na verdade 
queriam se beneficiar também de outras formas, é muito interesse... Até 
aqui dentro o povo ficou mais desunido, as brigas aumentaram... Teve gente 
que ficou do lado deles...” (Entrevista, Nº 3) 

 

 Com a presença dos “peixes grandes” a solidariedade vertical se instalou 

sobre o território, dando, pouco espaço a solidariedade horizontal. Nas palavras de 

Santos (2008): 
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Cada empresa, porém, utiliza o território em função dos seus fins próprios e 
exclusivamente em função desses fins. As empresas apenas têm olhos para 
os seus próprios objetivos e são cegas para tudo o mais. Desse modo, 
quanto mais racionais forem as regras de sua ação individual tanto menos 
tais regras serão respeitosas do entorno econômico, social, político, cultural, 
mora ou geográfico funcionando, as mais das vezes, como um elemento de 
perturbação e mesmo de desordem. Nesse movimento, tudo que existia 
anteriormente à instalação dessas empresas hegemônicas é convidado a 
adaptar-se às suas formas de ser e de agir, mesmo que provoque, no 
entorno preexistente, grandes distorções inclusive a quebra da 
solidariedade social […] (p. 80) 

 

 Milton Santos (2008) adverte sobre os resultados da ação das empresas 

sobre os territórios e comunidades locais, afirma que “pode-se dizer então que, em 

última análise, a competitividade acaba por destroçar as antigas solidariedades, 

frequentemente horizontais, e por impor uma solidariedade vertical”. (p. 85), cujo o 

epicentro é a empresa hegemônica, que no assentamento rural são a Iberdrola-

Enerbrasil-Arizona 1 e a Neonergia, que segundo técnico do INCRA-RN,“Só muda o 

nome mais é tudo  uma mesma coisa”.  

 Enquanto a solidariedade horizontal diz respeito às relações e reciprocidade 

dos agentes locais considerando em primeiro lugar a comunidade, a solidariedade 

vertical faz as práticas tradicionais se submeterem a hegemonia e interesses das 

empresas (globais frequentemente), tornando-as secundárias às necessidades 

locais.  

 

2.3.1O gradativo abandono da agricultura de autoconsumo e a (por enquanto) 

permanência da agricultura permanente 

 

O território pode se desterritorializar, isto é, abrir-se, engajar-se em linhas 
de fuga e até sair do seu curso e se destruir. A espécie. humana está 
mergulhada num imenso movimento de desterritorialização, no sentido de 
que seus territórios “originais” se desfazem ininterruptamente com a divisão 
social do trabalho, com a ação dos deuses universais que ultrapassam os 
quadros da tribo e da etnia, com os sistemas maquínicos que a levam a 
atravessar cada vez mais rapidamente, as estratificações materiais e 
mentais (GUATTARI; ROLNIK, 1986, p.323). 

  

 Essa citação acima nós dá uma grande contribuição, ao identificar que os 

territórios constantemente sofrem movimentos de fuga, em que estes se desfazem, 
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mas também se reconstroem, em que a “reterritorialização é o movimento de 

construção do território” (DELEUZE e GUATTARI, 1997, p. 224).  

 Segundo Haesbaert (2001, p. 1773): 

 

Os processos de desterritorialização estão sempre atrelados, em maior ou 
menor intensidade, à dinâmica econômica que dilacera os espaços, 
subordina poderes políticos e condiciona (quando não direciona) a 
reformulação de muitas estratégias identitárias (APUD, ROZENDO; 
FERRAZ; BASTOS, 2014, p. 32) 

 

 

A diminuição gradativa (e ainda não completada) dos gêneros de 

autoconsumo agrícola levou diversos assentados a se dedicarem a outras atividades 

econômicas, inclusive não agrícolas, em espaços não rurais. Sendo comum às 

famílias diversificarem as alternativas de renda, como já destacado anteriormente. 

As causas para o gradativo abandono da agricultura de subsistência são 

diversas.Ao serem inquiridos sobre o que ainda produziam,a resposta foi quase 

unânime “poucos aqui ainda praticam a agricultura”, (Entrevistas, Nº 4, 5, 7, 8, 10, 

15, 25, 26, 43, 46, 51, assentados).  

Os assentados atribuem esse abandono a fatos como: a renda oriunda do 

parque eólico, aos programas de assistência social, ao desinteresse dos jovens em 

dar continuidade à agricultura, ao envelhecimento da população, a prevalência da 

função de moradia em relação à de produção, aos altos custos de produção, além 

da falta de estrutura para o exercício da atividade agrícola, principalmente insumos, 

água e financiamento. A pouca produção existente é mantida pelos mais velhos com 

os recursos da aposentadoria. Segundo um assentado, 

 

“[...] é melhor comprar na cidade que plantar, porque para muitos aqui é 
preciso pagar uma diária ou na „empreita‟ para preparar a terra, e assim saí 
muito caro. É melhor comprar mesmo [...] Alguns ainda plantam porque 
gostam mesmo, mas de ter lucro mesmo não [...] o povo rouba, os animais 
comem [...] Lucro não tem” (Entrevista, Nº 9, assentado) 

 

 A respeito do desenvolvimento da atividade no assentamento o relatório do 

MDA/INCRA (07/2002) já alertava que esta já apresentava uma “tendência [...] de 

diminuição, pois só é praticada pelos mais idosos, os jovens não querem se dedicar 

a terra, preferem a pesca ou dedicar-se ao estudo objetivando o trabalho em 

municípios de maior população  (p. 40).Sobre a importância da agricultura de auto 
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consumo para o assentamento o secretário de agricultura do município e filho de 

assentado, afirmou: 

 

Muito importante em diversos aspectos, mais hoje poucos produzem seu 
próprio alimento no assentamento e isso [...] tanto é prejuízo para a 
comunidade, como para o centro, porque uma parte do excedente era 
comercializado. O excedente era pouco, mais era comercializado. Foi um 
grande prejuízo para as famílias, tanto do ponto de vista da segurança 
alimentar, como do ponto vista econômico. No momento que eles deixaram 
de produzir e passaram a comprar tudo para se alimentarem, foi um grande 
prejuízo, pois, não se sabe se o que eles consomem tem agrotóxicos, se foi 
alimento produzido com trabalho infantil, não se sabe. Antes a luta das 
famílias era pela terra e pela segurança alimentar, hoje já não é assim, 
muitos aqui não veem o assentamento dessa forma, utilizam o 
assentamento apenas como moradia e veem no parque eólico a perspectiva 
de ter ganhos com isso [...]. É claro que o parque acelerou o abandono da 
agricultura [...] principalmente após a entrada do primeiro repasse [...] 
convertido em pecuária [...] (Entrevista, Nº 9)  

 

O Secretário de Agricultura do município menciona que o parque eólico 

acelerou o abandono da agricultura, contudo, o fato já era da perspectiva dos 

assentados “gradativo”. Na perspectiva da diretoria da associação, algumas rendas 

fizeram os assentados se acomodarem e se tornarem dependentes ou “reféns” 

(Entrevista, Nº 1, assentado) desses recursos, tendo nessas rendas não agrícolas 

elementos motivadores de abandono da agropecuária.  

Para a diretoria da associação e muitos assentados, o repasse de 2016 e sua 

aplicação bem orientada poderá ser uma alternativa para tirar muitos dessa condição 

de comodismo. Com este recurso, estes desejam mobilizar os assentados a 

introduzirem uma atividade coletiva ou atividades mais adaptadas às características 

de determinados grupos,e de forma a proporcionar maior dinamismo econômico ao 

assentamento. 

A prática agrícola que ainda tem resistido ao tempo tem sido os gêneros 

permanentes presentes no assentamento e as pequenas hortas nos quintais dos 

assentados.O coco, o cajueiro, a mangueira e a mangaba são ainda preservados 

pelos assentados, tendo nestes gêneros pequenas fontes de renda. Contudo, como 

mencionado anteriormente, estas culturas encontram-se em declínio em razão dos 

sucessivos furtos da produção.O fato das casas ficarem distantes das áreas de 

cultivo facilita as ações dos ladrões. Vários assentados relataram que após terem 

tratado os coqueirais um ano todo não conseguiram colher quase nada do que foi 

produzido.  
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Com relação às hortas, há uma grande variedade de gêneros permanentes e 

temporários em seus quintais (principalmente frutícolas e cereais), foram 

identificados nos quintais: coco, cajueiro, mangueira, acerola, laranja, tomate, pinha, 

melancia, abóbora, macaxeira, uva, feijão, milho, abacaxi, alface e cheiro verde. As 

figuras 04 e 05 mostram alguns desses quintais “sortidos” de alimentos.  

 

               Figura 04. Plantação de uva. 

 

               Fonte: Arquivo do autor. 

 

 Os assentados ao mostrarem suas “pequenas” plantações de quintais se 

mostravam animados por manter produtivas as terras próximas às casas. Durante a 

pesquisa de campo, era comum estes mostrarem as suas colheitas para consumo 

familiar. Como mostra na figura a seguir. 

 

                  Figura 05. Colheita de feijão do quintal 

 
                  Fonte: Arquivo do autor 
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 Contudo, a agricultura, seja ela temporária ou permanente, seja nos “roçados” 

ou nos “quintais sortidos”, hoje essa atividade tem pouca participação na renda 

mensal dos assentados. Alguns plantam porque dizem que “[...] enquanto tiver força 

nos braços e puder com a enxada tenho que produzir [...] É o resultado do meu suor, 

é bom vê o resultado do esforço da gente [...]” (Entrevista, Nº 15, assentado). 

 Outro fato que se soma aos citados anteriormente no gradativo abandono da 

cultura de autoconsumo na atualidade, foi a ampliação do parque eólico em 2013 

que avançou em direção aos solos mais férteis do assentamento, derrubando as 

cercas dos “roçados”, cajueiros, coqueiros e mangueiras, tornando maior a 

depredação dos gêneros de ciclo curto, outra questão mencionada por diversos 

assentados. 

 Embora a atividade agrícola tenha se tornado incipiente e principalmente 

como forma de subsistência, tal qual no passado, ainda é uma atividade geradora de 

identidade entre os assentados, haja vista que a maioria se declaram agricultores, 

principalmente os mais velhos. 

 

2.4 O simbolismo do parque eólico RN 15-Rio do Fogo: o(s) campo(s) e o 

discurso 

 

 O parque eólico RN 15-Rio do Fogo, além de ser o primeiro a “desbravar” um 

assentamento de reforma agrária, também se tornou um divisor de águas em termos 

de geração de energia, tanto pelas suas dimensões quanto por seu potencial 

produtivo.Ao entrar operação, esse parque eólico tornou-se em 2006 o maior do 

Brasil e da América Latina, gerando 49,30 MW (EPE/CERNE, 2013), através de 

suas 62 torres, sendo 61 de 800 KW e 1 de 500 KW (ENERBRASIL, 2006).Na 

perspectiva desse trabalho a importância de analisar os desdobramentos de sua 

implantação, se justifica, não apenas por tais características, mas também pelo que 

representa o território na atualidade. 

Após quase dez anos de implementação do parque eólico, esse território 

tornou-se um espaço complexo de relações de poder e interesses, reconfigurando 

constantemente o campo social. Sabendo que, segundo Bourdieu (2000): 

 

[...] um campo pode ser definido como uma rede ou uma configuração de 
relações objetivas entre posições. Essas posições são definidas 
objetivamente em sua existência e nas determinações que elas impõem aos 
seus ocupantes, agentes ou instituições, por sua situação (situs) atual e 
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potencial na estrutura da distribuição das diferentes espécies de poder (ou 
de capital) cuja posse comanda o acesso aos lucros específicos que estão 
em jogo no campo e, ao mesmo tempo, por suas relações objetivas com 
outras posições (dominação, subordinação, homologia etc.). Nas 
sociedades altamente diferenciadas, o cosmos social é constituído do 
conjunto destes microcosmos sociais relativamente autônomos, espaços de 
relações objetivas que são o lugar de uma lógica e de uma necessidade 
especificas e irredutíveis às que regem os outros campos. Por exemplo, o 
campo, artístico, o campo religioso ou o campo econômico obedecem a 
lógicas diferentes. (APUD, BONNEWITZ, 2005, p. 60) 

 

Quanto mais se avança no tempo percebe-se uma complexificação dessa 

rede no campo econômico, dos assentados com a empresa eólica, na associação 

pelo poder do discurso no campo político, no qual se digladiam pelas posições de 

mando na associação, nas disputas por melhorar a renda provinda das eólicas, e no 

campo jurídico, na luta permanente de obtenção dos títulos de posse da terra e de 

controle do território nas decisões de ordenamento espacial e de tomada das 

decisões, concernente às eólicas e posse dos resultados daí produzidos.   

 Sabendo que tanto o território quanto o campo são duas noções que tentam 

apreender (teoricamente) o poder disperso na realidade social, portanto, “num 

estado de campo em que se vê o poder por toda parte [...] uma espécie de círculo 

cujo o centro está em toda parte e em parte alguma”. (BOURDIEU, 2000, p. 8). 

 Todo esse “quadro social” como campo de disputas diversas, que gira em 

torno das dos resultados das “eólicas”,se apresentam, nessa perspectiva, como um 

produto com valor econômico e simbólico, haja vista, os altos investimentos 

(materiais e discursivos) que lhes revestem de tais valores.Segundo Pierre Bourdieu 

(2000) os investimentos tem o papel de[...] produzir a crença no valor de um produto 

simultaneamente econômico e simbólico, ou o fato de, neste domínio como em 

outros, as estratégias das operações dependerem da sua posição no campo da 

produção [...] (p. 69) 

 Já o valor simbólico produzido em torno das eólicas pode-se constatar pela 

disseminação do discurso que as eólicas no Brasil irá contribuir a sanar problemas 

concernentes à vulnerabilidade do sistema elétrico e aumento de fontes renováveis 

na matriz energética. 

Ademais, estes projetos chegam aos locais de forma mais atraente, já que 

também se dissemina o discurso do desenvolvimento local, geração e 
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“perenização25” da renda e de geração de empregos diretos e indiretos. Todos esses 

discursos sobre os projetos eólicos lhes tornam bastante atrativos para as 

comunidades pelo fato de atuarem diretamente sobre a possibilidade de melhoraria 

de vida. A respeito da produção do discurso e de sua difusão Foucault (2013) diz 

que: 

 

[...] em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo 
controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de 
procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e perigos, 
dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível 
materialidade. (p. 8-9) 

 

O discurso hegemônico vigente “[...] Sabe bem que não se tem o direito de 

dizer tudo, que não se pode falar tudo em qualquer circunstância, que qualquer um, 

enfim, não se pode falar de qualquer coisa”. (FOUCAULT, 2013, p. 9).  

Michel Foucault (1986) situa o discurso ainda como: 

 

[...] um bem finito, limitado, desejável, útil que tem suas regras de 
aparecimento e também suas condições de apropriação e de utilização; um 
bem que coloca, por conseguinte, desde sua existência [...] a questão do 
poder; um bem que é, por natureza, o objeto de uma luta, e de uma luta 
política (p. 139). 

 
  

 Contudo, segundo Foucault (2013) “[...] o discurso não é simplesmente aquilo 

que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo porque, pelo que se 

luta, o poder do qual queremos apoderar. (p. 10). No caso do assentamento 

Zumbi/Rio do Fogo, submete-se a campos de disputas e ao discurso que “tensiona e 

pressiona” cada dia o tecido social. Milton Santos (2008) alerta para a constituição 

de arenas sobre os territórios, onde estes: 

 

[...] se apresentam como uma arena de movimentos cada vez mais 
numerosos, fundados sobre a lei do valor que tanto deve ao caráter da 
produção presente em cada lugar como às possibilidades e realidades da 
circulação. O dinheiro é, cada vez mais, um dado essencial para o uso do 
território. [...] Quanto mais movimento, maior se torna a complexidade das 
relações internas e externas.[...] (p. 99) 

 

 

                                                           
25

 Se refere a possibilidade de obtenção de uma renda permanente dos agricultores familiares 
provinda dos contratos com a “indústria das eólicas” 
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Pode-se afirmar que o assentamento Zumbi/Rio do Fogo tem se tornado com 

o tempo em uma “arena” de movimentos intensos em torno do dinheiro 

proporcionados pelas eólicas, principalmente após a ampliação em 2013, questão 

que será tratada no capítulo seguinte. 

O fato é que Zumbi/Rio do Fogo em 2005-2006 ao receber o parque eólico 

RN 15-Rio do Fogo, também estava recebendo sobre suas delimitações sócio 

espaciais novos condicionantes de estruturação. A atuação do INCRA e da 

Enerbrasil em todo o processo de instalação do parque condicionaram novas regras, 

novos discursos, novas atividades econômicas e sem dúvida transformaram, aos 

poucos, o assentamento em “arena” de complexos movimentos, estabelecendo a 

solidariedade vertical em detrimento da solidariedade horizontal. 
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CAPÍTULO 3 
 

A AMPLIAÇÃO DO PARQUE EÓLICO E AS NOVAS DINÂMICAS TERRITORIAIS 

 

 O presente capítulo dará continuidade à análise das dinâmicas 

proporcionadas pelo parque eólico no assentamento, contudo, aqui se tratou da 

ampliação do parque eólico com a instalação do Arizona 1 em 2013, quando foram 

instaladas mais 14 torres, em uma área de mais de 500 hectares. As análises 

empreendidas aqui têm como referência as noções norteadoras de: Campo, 

participação e conduta territorial. 

 A instalação do parque Arizona 1 teve impactos sociais e territoriais bem mais 

evidentes que na ocasião do primeiro parque.  Diferentemente da primeira 

experiência, houve grande mobilização por parte dos assentados em todos os 

momentos do processo de implementação do empreendimento.  Foi também esta 

obra que suscitou uma série de disputas pelo território e que alterou 

substancialmente as relações sociais no âmbito do assentamento promovendo o 

enfraquecimento do tecido social. 

 Neste capítulo também se faz um breve levantamento dos principais 

causadores de tensões e conflitos vivenciados na atualidade, os quais têm sua 

origem tanto externamente ao assentamento, quanto internamente. 

 Todo esse processo no assentamento ocorre em um momento em que as 

“eólicas” no Rio Grande do Norte tem se pulverizado por amplas áreas ao norte e 

criado um cenário de conquistas em vários aspectos, contudo, a “indústria eólica” 

tenta conquistar novos espaços, agora no interior dos assentamentos rurais, fato 

esse que representa a mobilização e participação de um número maior de atores 

envolvidos. 

3.1 O contexto atual: “eólicas” e assentamentos rurais- o discurso e as 

possibilidades 

 

Embora estejam localizados em preponderância no norte e Nordeste do 

estado ainda são poucos os casos de parques eólicos instalados no interior dos 

assentamentos rurais, já que diversas questões dificultam tais empreendimentos nos 

projetos de assentamentos. Como se pode verificar na fala do técnico INCRA- RN. 
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[...] não é uma atribuição do INCRA produzir energia em projetos de 
assentamentos rurais, falta um marco regulatório, [...] os parques eólicos 
(em áreas de potencial) além de representarem uma fonte de energia limpa 
e de baixo impacto ambiental, ainda proporcionaria melhoria de renda as 
famílias assentadas” (Entrevista, Nº 54, técnico do INCRA-Natal). 

  

Atualmente está em curso uma corrida para criar um marco legal no estado 

objetivando a instalação de parques eólicos no interior dos assentamentos. Muitos 

são os interesses nessa regulação, como pode identificar em trechos de reportagens 

divulgadas pelo CERNE (2013) e pelo JORNAL DE HOJE (2013), com o título: 

Assentados de olho nos ganhos da energia eólica, por Marcelo Hollanda. 

 

[...] o deputado Fernando Mineiro (PT), que enfatiza que o assunto é novo e 
ressaltou a necessidade de incentivos para o fomento de políticas públicas 
voltadas aos produtores rurais e a implantação de um marco regulatório 
para a construção de parques eólicos nestas regiões. (CERNE, 2013). 
 
[...] o secretário de Assuntos Fundiários e Apoio à Reforma Agrária do 
estado (Seara), Rodrigo Fernandes, tudo é uma questão de encontrar um 
modelo jurídico que permita essa convivência, já que o maior temor é que 
os agricultores se acomodem ao recebimento de royalties sobre a geração 
de energia eólica e deixem de produzir. (JORNAL DE HOJE, 26/07/2013). 
 

 

Nessa “corrida” torna-se importante a construção de um discurso favorável 

para expansão e instalação dos aerogeradores, o discurso do “benefício para todos”: 

assentados, INCRA, governos (federal, estadual e municipal), sociedade em geral no 

estado e todo o Brasil. Verifica-se que um conjunto de atores sociais produzem e 

reproduzem este discurso, mas sem aprofundar o assunto. 

O discurso dos agentes econômicos da “indústria eólica” embasado 

principalmente no desenvolvimento com baixos impactos ambientais, também tem o 

objetivo de controlar os territórios com potencial energético para instalação de 

parques eólicos. Há o desejo de ampliação e instalação de parques no estado e a 

apropriação de espaços para tal fim, embora por mais que “[...] o discurso pareça 

aparentemente bem pouca coisa, as interdições que o atingem revelam logo, 

rapidamente, sua ligação com o desejo e com o poder”. (FOUCAULT, 2013. pp. 9-

10).O controle também se dá pela dimensão da exclusão de determinados grupos, 

como salientado por Foucault (2013) “Existem evidentemente, muitos outros 

procedimentos de controle do discurso. [...] como os sistemas de exclusão; 

concernem, sem dúvida, à parte do discurso que põe em jogo o poder e o desejo” (p. 

20), que nesse caso em particular está sendo a exclusão da informação, do diálogo, 
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da renda “real”, e até de sua terra. Já que são dimensões justapostas, como 

mencionado por Foucault (2013) sua relação com a materialidade, pois, “ele possui 

seu lugar e consiste na relação, coexistência, dispersão, recorte, acumulação, 

seleção de elementos materiais”. (p.57), no caso de Zumbi/Rio do Fogo é a seleção 

das melhores áreas para instalação das torres eólicas a menores custos, 

independente dos prejuízos materiais e simbólicos da comunidade local, haja vista, 

que nessa seleção não se leva em consideração o valor (de uso) do território dos 

atores locais. 

 A terra para muitos assentados não é apenas o local onde estão os cultivos 

(de autoconsumo), as casas (para moradia), as estradas e veredas (para 

locomoção), e as torres eólicas (para maximizar suas rendas e contribuírem com a 

“sustentabilidade”). Estas são percebidas por muitos como o lugar onde se 

cristalizam suas memórias de vivência, as alegrias, as angústias, os sabores e os 

cheiros da infância, os primeiros passos na maturidade, ou seja, coisas que não tem 

valor comercial. Uma frase que bem sintetiza esse enraizamento foi dito por um 

assentado de mais de 80 anos, “Só saio daqui em um caixão” (Entrevista, Nº 6, 

assentado). Contudo, as empresas eólicas almejam espaços para além das 

propriedades particulares. Os assentamentos tornam-se alvos em potencial das 

empresas, colocando em situação de vulnerabilidade a identidade de um número 

muito maior destes. 

Nessa corrida para se apoderar dos resultados desse recurso renovável até 

os assentados já se mobilizaram a favor dos parques eólicos nos assentamentos. 

Trechos da reportagem anteriormente mencionada pelo JORNAL HOJE revelam 

que: 

 

Reforma agrária, agricultura familiar e a nova matriz energética são temas 

que normalmente transitavam em pistas diferentes. De uns tempos para cá, 

com a evolução do parque eólico no Rio Grande do Norte, a possibilidade 

da exploração dos ventos renderem royalties para os assentados atraiu 

lideranças rurais. No momento, aliás, o interesse vem mais deles do que 

dos investidores, porém, o caminho está se abrindo. De olho no aumento de 

usinas eólicas instaladas em comunidades agrícolas no estado que figura 

entre os de maior potencialidade de ventos do país, a ONG Terramar abriu 

o Seminário Estadual de Energia Renovável em Assentamentos de Reforma 

Agrária e Propriedades de Agricultura Familiar (Serapaf) [...] (JORNAL 

HOJE, 2013). 
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 Pelos trechos da reportagem percebe-se que os atores hegemônicos da 

“indústria dos ventos” conquistaram com seus discursos diversos espaços na 

sociedade,como: ONGs, sindicatos, agricultores familiares, políticos e instituições 

governamentais, sendo que esses espaços tende a continuar a se expandir. 

 

3.2 A ampliação do parque eólico com o Arizona 1: dinâmicas territoriais, 

políticas e econômicas. 

 

 No contrato firmado entre o INCRA e a ENERBRASIL, em 2003, que 

determinava na Cláusula Segunda de obrigações dos participes ao INCRA cabia 

 

[...] 
d) Analisar previamente propostas de plano de expansão, por escrito, 
acompanhados de justificativas e desde que não implique em mudanças do 
objeto pactuado; 
e) Compromete-se a não realizar nenhuma atuação durante a vigência do 
presente contrato, na área objeto de concessão de uso, que possa limitar a 
capacidade de produção dos aerogeradores instalados ou deixar de analisar 
futuras ampliações do referido parque eólico que a ENERBRASIL possa 
projeta/planejar; (INCRA/ ENERBRASIL, 2003, p. 211) 

 
 

 Essa cláusula deixa bem claro que havia intenção de ampliação do parque 

eólico contratado pela ANEEL, pois, a empresa apenas estava cumprindo suas 

obrigações contratuais com o órgão regulador de energia no Brasil e principal 

comprador de energia eólica através de leilões. 

 A ampliação só veio se concretizar no ano de 2013 após contrato provisório26 

firmado em março do mesmo ano, permitindo a instalação de 14 aerogeradores em 

uma área de 593,79 hectares 27ocupando aproximadamente33% do assentamento 

rural. Somando com coma área do parque anterior 854,37 hectares, tem-se um total 

de1.448, 17 hectares, ou seja, 80% da área submetida a contratos de concessão de 

uso por 25 anos (o primeiro) e de 8 anos (o segundo) podendo serem renovados.  

                                                           
26

Memorando de entendimentos e instrumento particular de transação de uso do solo de área rural 

fruto de reforma agrária pelo INCRA para implantação de empreendimento eólico e outras avenças, 
que entre si celebram, de um lado, a associação do assentamento zumbi/rio do fogo de outro lado 
arizona1 energia renovável s/a. 
27

 A área ocupada por apenas 14 aerogeradores representa quase 70% da área ocupada pelas 62 
torres do primeiro parque eólico, fato esse que demonstra sua dispersão pelo assentamento. 
Segundo o presidente da associação a justificativa da empresa é estariam buscando no terreno as 
melhores correntes de ar. 
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A ortofoto 03 demonstra as áreas aproximadas ocupada pelo Parque Eólico 

Rio do Fogo (área clara e pontos vermelhos) e a área ocupada peloParque Eólico 

Arizona 1 (aerogeradores pontos azuis). 

 

Ortofoto 03. Áreas ocupadas pelos parques eólicos RN 15- Rio do Fogo e Arizona 1.  

 

Fonte: Organizado por Perônico e Lima, UFRN, 2014. 

 

  

 Observando a ortofoto acima se percebe claramente que a expansão do 

parque avançou para além das áreas com predomínio de dunas e sobre as terras de 

maior fertilidade agropecuária, assim como ficou mais próximo das residências no 

assentamento. Segundo entrevistado, a torre mais próxima encontra-se a menos de 

600 metros, alguns assentados que moram mais próximos reclamam que a noite o 

barulho desses aerogeradores incomodava para dormir, “mas depois de um tempo 

se acostuma, e nem percebe mais o barulho, mas no início foi um pouco complicado 

principalmente para quem mora mais perto” (Entrevista, Nº 46, assentado) 

 A ampliação do parque com o Arizona1 trouxe para o assentamento rural 

novas dinâmicas que o RN 15 Rio do Fogo não provocara, no concernente às 

questões políticas, econômicas e de mobilização interna. Mas, a experiência com o 
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primeiro parque eólico fez despertar a comunidade em diversos aspectos. A seguir 

essas dinâmicas serão tratadas. 

 

3.2.1 Fatos que antecederam a ampliação do parque eólico: Molas propulsoras para 

a mobilização e participação dos assentados 

 

 Entre 2009 e 2013 alguns fatos “despertaram” os assentados para a 

participação nas negociações já em curso para a ampliação do parque eólico no 

assentamento, o que os levou a encabeçar o contrato com a Iberdrola. Segundo 

depoimentos, a participação foi motivada pela necessidade de garantir os benefícios 

que seriam provindos pela ampliação do parque eólico. 

Contudo, a participação leva ao confronto, segundo Bordenave (2011) “É que 

em toda sociedade existe uma oposição entre sistemas de solidariedade e sistemas 

de interesses”, (p. 41). Confrontação essa também de condutas territoriais, de um 

lado os assentados e do outro a empresa eólica, segundo Paul Little (2002) 

“considera a conduta territorial como parte integral de todos os grupos humanos”. (p. 

3), contudo, tais condutas passaram a confronta-se principalmente com a ampliação 

do parque eólico.  

 Segundo os assentados, eles tiveram que “brigar” por seus direitos com a 

empresa eólica, com o INCRA, com políticos locais, com terceiros (de fora) e até 

com grupos específicos de assentados, que eram contra as reivindicações da 

associação, contudo, “[...] era preciso brigar, mobilizar todos” (Entrevista, Nº 2, 

assentado). 

O risco de novamente serem excluídos dos benefícios da ampliação se 

mostrou iminente se não tivessem se tornado um “obstáculo” na concretização da 

ampliação do parque eólico, já que as negociações não iniciaram com os 

assentados. A empresa negociou primeiramente para ampliação do parque eólico 

com o INCRA e com um suposto dono da área que apresentou documentos 

referentes a 587 hectares em 1º de outubro de 2009 do interior do assentamento, 

inclusive chegaram a firmar Termo de Cessão em 28/05 de 2012 (MEMORANDO, 

2013). 

Segundo a diretoria da associação,“ele recebeu duas parcelas em dois anos 

consecutivos de R$ 48.000,00 da Iberdrola, isso equivale a quase R$ 100.000,00 

(risos)” (Entrevista, Nº 2, assentado). Indignado um assentado relata que:“Essa 
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questão ainda corre em processo judicial. Só não entendo como ele tinha 

documento de uma área que já tinha se tornado um assentamento desde 1987” 

(Entrevista, Nº 4, assentado).   

Contudo, as negociações entre 2009 a início de 2012 eram desconhecidos 

pelos assentados. “Aqui ninguém sabia de nada do que estava acontecendo. Tudo 

foi um espanto para nós [...] mas começamos a desconfiar com algumas 

movimentações de técnicos da empresa no assentamento já algum tempo” 

(Entrevista, Nº 3, assentado). 

No ano de 2010 houve a instalação de uma torre de medição dos ventos 

(Anemômetro estacionário), o que levantou suspeita da comunidade de ampliação 

do parque eólico. Contudo, ao pedir informações aos técnicos segundo um 

assentado “eles esconderam da gente [...] disseram que era apenas para testes [...]” 

(Entrevista, Nº 2, assentado). 

Apenas dois anos mais tarde tiveram a confirmação de que a ampliação do 

parque estava em curso.  Em 2012, este veio a conhecimento dos assentados 

quando houve algumas reuniões para comunicar-lhes sobre o assunto. Nessas 

reuniões houve a presença de representantes da empresa eólica, técnicos do 

INCRA e da associação. Os assentados se revoltaram pelo fato da área ter uma 

suposta titulação, o que levou a discordarem da ampliação sem o intermédio da 

associação. Segundo um dos assentados em uma dessas reuniões  

 

“O fulano do INCRA [...] disse que se dependesse dele não íamos receber 
nada das eólicas. O espanhol disse que se nós não quiséssemos o parque 
ele trazia a policia. Eu disse que a arma que matava a gente seria a mesma 
para ele. Hoje não é para ninguém ter medo não” (entrevistado 5, 
assentado). 
 
 

As revoltas aumentaram substancialmente quando os técnicos e funcionários 

entraram no assentamento realizando a demarcação das torres e das vias com 

máquinas derrubando a vegetação. Um assentado tratando do sentimento de outra 

assentada quando soube que a empresa estava derrubando os cajueiros plantados 

pelo pai já falecido, disse: 

 

“O pessoal ficou muito revoltado! Ela ficou na frente da máquina e pediu 
para falar com o encarregado. Eles estavam derrubando os cajueiros dela 
que era do pai. Quando ele morreu, ela ficou cuidando, quando viu o 
trabalho do pai sendo aterrado sentiu tanta tristeza na alma. Daí foi contar 
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quantos cajueiros foram cortados e pagaram cem reais por pé levado ao 
chão”. (Entrevista, Nº 38, assentado) 

 

 

Contudo, os funcionários da empresa “fariam as obras com ou sem o 

consentimento dos assentados” (ROZENDO; FERRAZ; BASTOS, 2013, p. 28). 

Segundo assentado  

 

“Ficamos na frente das máquinas e impedimos deles trabalharem [...] 

colocamos terra nas máquinas e trouxemos muitas coisas [ferramentas] 
para cá e guardamos aqui na associação [...] deixamos fechados naquele 
quarto (apontando para uma porta) [...] nós queríamos negociar direto com a 
empresa [...]” (Entrevista, Nº 3, assentado) 

 

Tal situação levou a empresa a chamar reuniões de “caráter emergencial” 

com a associação, pois, os desentendimentos estavam atrasando as obras, o que 

levou a empresa a pagar multa ao governo. Na reunião com a presença de um dos 

“donos” segundo assentados, houve ameaças de todos os lados, principalmente da 

empresa que alegava. 

 

“[...] que já teriam pagado R$ 5.000,000,00
28

(cinco milhões de reais) ao 
INCRA e feito acordo com o Sr. Pedro Paulo, onde já tinham desembolsado 
quase 100.000,00 para esse senhor. E que nós estávamos atrapalhando as 
coisas (as negociações). Eles [se referindo a empresa] nos ameaçaram de 
prisão, dizendo que iam chamar a polícia. Ia nos colocar na cadeia”. 
(Entrevista, Nº 4, assentado) 

 

  

Perante a situação os assentados passaram a desconfiar do INCRA, e a 

suspeitarem de “envolvimento de funcionários da instituição na liberação de 

documentos que atestavam tantas titularidades diferentes de uma mesma área, a 

associação fez uma denúncia na procuradoria do INCRA” (ROZENDO; FERRAZ; 

BASTOS, 2013, p. 27). Contudo, “a empresa previu que estas disputas atrasariam 

as obras” (p.27) e solicitou a diretoria da associação da época que intermediasse a 

situação com os assentados para que retirassem a queixa na justiça, no que eles 

não concordaram. Segundo assentado a “associação queria entregar ouro ao 

bandido” (Entrevista, Nº 4, assentado), ainda conforme outro relato: 

                                                           
28

 O valor mencionado pelo assentado que a empresa teria pagado ao INCRA-Natal, não foi 
confirmado pelo INCRA, mas o fato foi que independente de ser verdadeiro ou não, foi motivo para as 
mobilizações entre os assentados. 



86 
 

 

“No segundo parque, em 2012 a gestão que estava na associação correu 
para fornecer documentos: atas, abaixo assinados para fundamentar a 
proposta de instalação do parque [...] dizendo que concordavam com o 
parque. Mas era época de eleição e não conseguiram fazer isso antes da 
eleição da nova diretoria (Entrevista 3, assentado) 

 

 

Segundo a diretoria da associação, perante o cenário existente tiveram que 

recorrer ao Ministério Público “[...] para que eles tomassem conhecimento do que 

estava acontecendo aqui e nos dessem apoio jurídico, pois, estávamos brigando 

com pessoas poderosas e de influência” (Entrevista, Nº 2, assentado) 

As negociações só foram retomadas após as eleições, com a nova diretoria 

da associação. Nessa nova etapa de negociações a empresa colocou em prática 

“novas” estratégias de aproximação com os assentados realizando a troca de 

geladeiras, (por meio do Programa de Eficiência Energética da Aneel) além da 

distribuição de brinquedos, e a instalação da iluminação pública. Contudo, segundo 

Rozendo; Ferraz; Bastos (2013)  

 

A ação foi interpretada por muitos assentados como estratégia de 
cooptação. Houve inclusive, relatos de tentativa de subornar pessoas da 
diretoria da associação para interceder pela empresa. Mas apesar dos 
vários impasses, a associação dos moradores resolver negociar diretamente 
com a empresa, tirando o INCRA das negociações. (p. 28) 

 

O INCRA também se rebelou contra esse novo acordo. Em relato, um técnico 

do INCRA disse que “no segundo parque nós fomos contra porque ia interferir na 

vida deles” (Entrevista, Nº 57, técnico do INCRA-Natal) Além disso, lembrava que os 

assentados não possuíam os títulos de posse da terra, o que tornava ilegítimo o 

contrato firmado com a empresa eólica o que levou a instituição a recorrer à justiça. 

Segundo um dos membros da diretoria da associação “houve uma reunião com o 

INCRA, o técnico disse que dificilmente teríamos os títulos de posse”. Não iríamos 

receber nada. Mais a terra é nossa e temos direitos sobre ela. “Eu disse”.(Entrevista, 

Nº 2, assentado) 

Para tentar intermediar a situação com o INCRA os assentados recorreram ao 

deputado estadual Fernando Mineiro, segundo assentado 

 

“Ele foi com a gente no INCRA”. O pessoal do INCRA nesse dia nos 
atendeu bem por conta da presença do deputado. Eles disseram que nós 



87 
 

tínhamos direito sobre as terras do assentamento e de fazer o contrato com 
a empresa. “Mais depois aqui no assentamento numa reunião [de várias] 
eles disseram que nós não tínhamos direito de nada, nem de dinheiro e que 
ia ficar difícil receber os títulos” (Entrevista, Nº 4, assentado) 

 

 Apesar dos esforços da direção da associação para promover um acordo 

menos assimétrico, esse posicionamento não era consensual. Havia grupos na 

comunidade que, motivados pela possibilidade de rendimentos, desejavam atender 

prontamente aos interesses da empresa eólica e viam, portanto, seus companheiros 

da associação como obstáculos aos seus anseios. Segundo um assentado da 

associação alguns diziam frases que expressavam o pouco apoio, como: “Era bom 

que fosse preso alguns para aprenderem que não se briga com gente grande, eles 

são poderosos”. (Entrevista, Nº 2, assentado). 

Apesar das disputas internas e de posições desiguais nas negociações a 

associação teve apoio jurídico do ministério público federal e apoio político do 

referido deputado estadual, também acionaram um advogado para intermediar as 

negociações com a empresa. Esses episódios deslocaram as discussões do campo 

das ameaças recíprocas para as negociações “legais” entre a empresa eólica e a 

associação.  

Portanto, o período que antecede o contrato (março de 2013) constituiu um 

campo de intensas disputas, em um jogo de poder e influência, embora continuem 

as tensões e disputas territoriais. Este período foi o ápice das relações de poder na 

tentativa de dominação do território e confrontação das condutas territoriais 

distintas.Segundo Oliveira (1998),“É sempre difícil traçar a linha entre a força interna 

da territorialidade que é latente em cada grupo e as exigências externas que 

“obrigam” que essa conduta territorial seja implementada (APUD, LITTLE, 2002, p. 

15). As exigências externas da empresa eólica, contudo, confronta-se diretamente 

com a territorialidade latente dos assentados.   

A retomada das negociações pela associação os lideres tiveram importante 

papel, segundo Bordenave (2011): 

 

Os lideres comunitários e agentes educativos sabem bem que o povo 
participa mais e melhor quando o problema responde a seus interesses e 
não apenas aos da liderança ou das instituições externas. Sabem ainda que 
os objetivos devem ficar bem claros para todos os membros (p. 49). 

 

O território em sua reconfiguração era em grande medida determinada pelo 

INCRA e pelos atores econômicos hegemônicos. Com a reivindicação e tomada de 
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decisões tem-se o constructo de uma maior participação dos assentados. O 

ordenamento territorial na atualidade representa uma mudança nas dinâmicas até 

então estruturadas no Assentamento Zumbi/Rio do Fogo em diversos aspectos, 

decorrendo de mudanças e inovações, sobretudo, os de cunho econômico, político e 

o simbólicos, pois “O entusiasmo pela participação vem das contribuições positivas 

que ela oferece. Graças à participação, às vezes, resolvem-se ainda conflitos de 

uma maneira pacifica e satisfatória para as partes interessadas”. (BORDENAVE, 

2011, p. 12). Um assentado em entrevista afirmou: “nossas reivindicações e 

participação no contrato nos trouxe mais conhecimentos dos nossos direitos e força 

para bater de frente com esses “peixes grandes”. Foi compensador” [...] (Entrevista, 

Nº 2, assentado) 

 Contudo, segundo Juan Bordenave (2011) as pessoas não devem: 

 

[...] esperar que a participação traga necessariamente a paz e a ausência 
de conflitos. O que ela traz é uma maneira mais evoluída e civilizada de 
resolve-los. A participação tem inimigos externos e internos: em nossa 
sociedade classista e hierárquica nem sempre se aceita o debate com 
“inferiores” na escala social ou de autoridade. (p. 79) 

 

Todavia, no assentamento os “inimigos” da participação surgiram de todos os 

lados, tanto externamente, quanto internamente ao território. Contudo, uma das 

condições para celebração do contrato entre a empresa e a associação foi de que 

estes últimos conquistassem a: 

 

[...] obtenção da competente titularização da área [...] através de processo 
administrativo a tramitar perante o INCRA, [...] A ASSOCIAÇÂO, e os 
beneficiários do PA Zumbi/Rio do Fogo, declaram, sob penas da lei que se 
encontram, individual e coletivamente aptos a obterem junto ao INCRA [...] 
os Títulos de Domínio, individual ou coletivamente; (MEMORANDO, 2013, 
p. 02) 

 

 

Para a associação a busca pelos títulos de posse é um dos “principais 

assuntos debatidos nas reuniões dos domingos que acontecem as 09h00 da manhã” 

(Entrevista, Nº 2, assentado). Em entrevista, a maioria dos assentados não entende 

os motivos de não possuírem os títulos de posse, seja, individualmente ou 

coletivamente, já que o assentamento vai completar 30 anos, desde sua criação. 

Sobre o assunto uma assentada em entrevista afirmou que, “[...] a obtenção 

dos títulos de posse só iria piorar a situação de conflito no interior do assentamento, 
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porque aqueles que teriam aerogeradores em seus lotes iriam querer mais 

benefícios, ia ser muita bagunça” (Entrevista, Nº 25, assentada).  

Contudo, não é a opinião da maioria. A comunidade luta em prol da obtenção 

dos títulos de posse. Muitos se ressentem de vários companheiros terem morrido 

sem ter conquistado tal objetivo. 

 Constata-se, que a mobilização dos assentados na tomada de decisão do 

contrato com a Iberdrola se deu por três motivos: primeiro por já terem a experiência 

da exclusão no primeiro contrato, lhes rendendo poucos benefícios e pela 

possibilidade de não receberem nenhum benefício com a Arizona 1. Também pela 

necessidade de lutar ativamente na defesa de seus domínios, de moradia e de 

recurso e por ultimo a existência de posseiros se dizendo donos da terra, inclusive 

com a titulação.  

Esses fatores [ameaças, tentativa de suborno, pressão interna e externa] lhes 

serviram como “mola propulsora” para lutarem por seus direitos, onde, a participação 

foi fundamental. 

 Alguns fatos semelhantes a estes foram divulgados pela mídia29, 

principalmente na internet, das ações das empresas eólicas em alguns estados do 

Brasil e também em outros países.  

 

3.2.2 O contrato de 2013: Associação e Arizona 1 

 

 Após a situação conflitante entre os assentados e empresa eólica, que foi 

intermediada pela intervenção jurídica os assentados ganharam o direito de realizar 

o contrato com a Arizona 1 (Iberdrola). 

 O memorando foi assinado em março de 2013, há exatos dez anos  do 

primeiro contrato (ENERBRASIL, 2013), onde, participaram “[...] a associação do 

Projeto de Assentamento Rural Zumbi/Rio do Fogo, representado por seu 

presidente, e do outro lado a Arizona 1 Energia Renovável S/A” (MEMORANDO, 

                                                           
29

 Sítio: http://www.ihu.unisinos.br/noticias/533469-trabalhadores-de-belo-monte-denunciam-
subornos-por-parte-da-empresa-iberdrola.  Sítio: http://racismoambiental.net.br/2014/07/22/page/2/. 
Sítio: http://www.ecodebate.com.br/2012/10/05/energia-eolica-uma-analise-acerca-dos-impactos-
sociais-e-ambientais-em-caetite-ba/.  
 

http://www.ihu.unisinos.br/noticias/533469-trabalhadores-de-belo-monte-denunciam-subornos-por-parte-da-empresa-iberdrola
http://www.ihu.unisinos.br/noticias/533469-trabalhadores-de-belo-monte-denunciam-subornos-por-parte-da-empresa-iberdrola
http://racismoambiental.net.br/2014/07/22/page/2/
http://www.ecodebate.com.br/2012/10/05/energia-eolica-uma-analise-acerca-dos-impactos-sociais-e-ambientais-em-caetite-ba/
http://www.ecodebate.com.br/2012/10/05/energia-eolica-uma-analise-acerca-dos-impactos-sociais-e-ambientais-em-caetite-ba/


90 
 

2013, p. 1).  Alguns trechos das cláusulas das obrigações dos participes (dois e 

três). Com relação aos valores para o período de instalação e depois de instalado 

 

A Arizona 1 se compromete a pagar a ASSOCIAÇÂO, durante a fase de 
construção do Parque Eólico, a quantia de R$ 1.890,00 (um mil e oitocentos 
e noventa reais) por cada aerogeradores, e após a entrada em operação 
comercial, a partir da data entrada em operação comercial feito pela Arizona 
1, e, posteriormente, a quantia de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), 
sendo certo que tais quantias serão reajustadas anualmente pelo IPC-A 
considerando como data base a assinatura do presente ACORDO. [...] com 
pagamento no prazo de até 30 dias, na conta corrente a seguir indicada, de 
titularidade da ASSOCIAÇÂO, [...] (MEMORANDO, 2013, p. 7). 

  

 Pode-se perceber que haveria uma redução do valor pago pela empresa após 

os aerogeradores entrarem em operação, ou seja, de R$ 1.890,00 (mensal) para o 

período de construções e R$ 1.300,00 (mensal) quando entrou em operação.  

Diversos assentados em entrevista não concordavam com essa redução, 

pois, a maioria dizia que “Deveria era aumentar e não reduzir o valor por 

aerogerador”, contudo,a direção da associação explicando sobre o contrato com a 

Arizona 1, disse que  

 

-“Nós negociamos direto com a empresa e conseguimos um recurso por 
cada aerogerador para a associação, que no início era de 1.890,00, os 
noventa reais de cada aerogeradorera do advogado que nos auxiliou na 
parte jurídica. Após a construção esse valor cairia para R$ 1.300,00, 
durante oito anos, oito anos, segundo o pessoal da empresa esse valor cai 
depois de construído, porque os danos e incômodos no período da 
construção é maior que depois de feito. Esse não é um contrato definitivo 
ele é provisório e na negociação o pessoal da empresa ficaram para 
assessorar juridicamente com a documentação, nos ajudar nessa luta de 
muitos anos, pois nós ainda não temos o título de posse”(Entrevista, Nº 2, 
assentado) 

 

 Ainda na terceira cláusula a empresa se responsabiliza pelo auxilio para que 

os assentados consigam receber o título de posse, como pode verificar abaixo: 

 

3.4. Com o intuito de auxiliar a obtenção dos títulos definitivos de 
propriedade dos imóveis que compõe o Projeto de Assentamento Zumbi/Rio 
do Fogo, Arizona 1 se compromete a disponibilizar para a ASSOCIAÇÂO o 
apoio técnico e jurídico necessário para condução dos processos 
administrativos junto ao INCRA (p. 07). 
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Conforme o referido documento, além da ajuda na obtenção da titulação a 

empresa se responsabiliza ainda (MEMORANDO, 2014) “[...] de forma irrevogável e 

irretratável, a celebrar novo instrumento de contrato particular de concessão do uso 

do solo e /ou arrendamento da área [...] observando, no máximo, os mesmos limites 

e valores econômicos [...]” (p. 08), ou seja, o contrato provisório perderá validade 

quando os assentados conseguirem os títulos de posse, sendo, na atualidade um 

dos principais motivos de desavenças entre a associação dos assentados e o 

INCRA. 

 Acima obrigações da Arizona 1 no contrato, agora cabe averiguar algumas 

obrigações da Associação no acordo, ao menos aquelas de maior importância, e 

uma que chama atenção é concernente a sua finalidade e a questão produtiva. 

 

[cláusula segunda] 
A ASSOCIAÇÂO obriga-se a finalidade rural para a qual foi constituído o 
Assentamento Rural Zumbi. O presente ACORDO, sob nenhuma hipótese, 
poderá desviar ou prejudicar as atividades agrárias dos assentados e da 
ASSOCIAÇÂO, sendo obrigação da ASSOCIAÇÂO zelar e assegurar para a 
manutenção das atividades laborais por parte dos assentados. 
(MEMORANDO, 2013, p. 06). 

 

 Zelar pela finalidade do assentamento é de obrigação da associação 

conforme o contrato, que é manter as atividades agropecuárias e as atividades 

laborais por parte dos assentados. Fato esse que não depende exclusivamente da 

associação, haja vista, a variedade de situações que não concernem as atribuições 

da associação. Mesmo que tenha ficado observado entre os participantes, que: 

 

3.1.1As partes reconhecem que não há qualquer impacto ambiental ou 
social na área ou no imóvel, pelo que referido pagamento se consubstancia 
como medida preventiva mitigadora de impacto potencial (p. 07) (Grifo 
nosso);  
[Onde a] 3.2. A ASSOCIAÇÂO será a única, exclusiva e integral 
responsável por formalizar o repasse integral da quantia avençada para 
todos os assentados, independe da sua condição de associado, em igual e 
sem abatimento. Ficará a cargo da ASSOCIAÇÂO avençar valor 
diferenciado para assentados que tiverem aerogeradores instalados em 
seus lotes individuais na forma que lhe aprouver e eximir a Arizona1 de 
qualquer responsabilidade nesse sentido (p. 07-08).  
 
  

Tanto a Arizona 1 e a Associação reconheceram que não há qualquer 

impacto social na área do assentamento e que os valores lhes servem para mitigar  

impactos em potencial. O objetivo da empresa foi se eximir de qualquer 
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responsabilidade com relação à divisão dos valores entre os assentados, pois, este 

poderia ser um entrave nas negociações, deixando toda responsabilidade para 

associação.  

O contrato entre a empresa Arizona 1 e a Associação dos assentados, 

comprova que a comunidade dessa vez tomou frente nas negociação.Contudo, para 

que tal fato se concretizasse foi necessária uma imensa luta. 

 

3.3 Aumento dos interesses e das tensões territoriais no assentamento 

Zumbi/Rio do Fogo 

 

 
 As dinâmicas trazidas pelo parque eólico e sua ampliação transformaram o 

assentamento em área de interesse de diversos atores, tornando-o um espaço de 

conflitos e de tensões, inclusive com processos judiciais. 

 Quando indagados sobre as consequências da instalação dos parques 

eólicos no assentamento, um dos aspectos mais citados foi o conflito pela 

apropriação das áreas.Os assentados listaram alguns desses atores que se 

interessam em obter áreas no assentamento ou tentaram usar áreas do 

assentamento de forma ilegal, por representar algum tipo de poder e influência, ou 

simplesmente pelo fato de viver na área há muito tempo. Tais como: 1) prefeitos, 2) 

empresários, 3) posseiros locais, 4) jogadores de futebol, e5) alguns assentados. 

Como se percebe, pela listagem feita pelos assentados, não são apenas pessoas 

externas ao assentamento, mas também internas, que de alguma forma tentam se 

beneficiar, angariar recursos e influência. A seguir são apresentados os episódios 

destacados pelos assentados nas entrevistas. 

A venda de lotes e de terreno próximo da habitação tem constituído uma das 

razões de conflito já há algum tempo. Segundo o presidente da 

associação,assentados venderam lotes (ao leste no assentamento) à construtora 

Capuche. A questão é que as terras não podem ser comercializadas uma vez os 

assentados não possuem os títulos posse. A figura 06mostra cercas da Capuche em 

áreas compradas. 
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Figura 06: Cercas da empresa Capucheem áreas do assentamento Zumbi/Rio do 
Fogo. 

 

           Fonte: Arquivo do autor 

 

Os assentados que venderam os lotes ainda continuam a residir no 

assentamento. Fato que tem provocado opiniões diversas sobre a legitimidade desta 

permanência.  

 

“A questão é que é muito dinheiro envolvido. Valores que ultrapassa os R$ 
100. 000,00, e muitos acabaram vendendo suas terras [...] Mas não 
deixaram o assentamento e continuam recebendo o dinheiro das eólicas [...] 
A Capuche cercou o que comprou, mas corre em processo judicial [...]” 
(Entrevista, Nº 2, assentamento). 
“Essas cercas aqui são da Capuche, cercou tudo que comprou e pra cá é 
tudo meu, até acolá, aqui não tem dinheiro no mundo que me faça vender 
esse pedaço de terra [...]” (Entrevista, Nº 64, assentado). 
 
 

A associação entrou com uma ação judicial contra a empresa que comprou os 

lotes, que também teria reivindicado uma parcela dos recursos gerados pelo contrato 

com a Arizona 1(segundo a empresa um dos aerogeradores teria sido instalado em 

um dos lotes comprada por ela30). 

Com relação à venda dos lotes aos particulares a associação se posiciona 

contrariamente.O presidente da associação disse a seguinte frase em 

                                                           
30

 Fato esse desmentido por assentados que ao procurarem a veracidade, foram ao local e teriam 
assegurado que o aerogerador encontrava-se fora das terras compradas pela Capuche.“A torre está 
fora das terras compradas pela Capuche” (Entrevista, Nº 3) 
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entrevista,“quero reunir todos da associação para tratarmos desse assunto, porque 

eu quero fazer um „limpeza‟ no assentamento”(Entrevista, Nº 2, assentado). A 

limpeza a que se referia era apenas deixar no assentamento as pessoas 

cadastradas no INCRA e seus familiares. O valor de negociações desses lotes 

conforme os assentados “[...] rapaz os preços variaram bastante, uns disseram que 

venderam por vinte, trinta mil”. “Outros disseram que pegaram mais de cem mil 

reais”. “Sei que a minha terra não vendo por nada” (Entrevista, Nº 4, assentado).  

O valor da venda do terreno vizinho à habitação também varia bastante. Em 

entrevista uma assentada afirmou que: “Como era minha parenta dali de Rio do 

Fogo. Vendi o terreno barato, já conheço há muito tempo e sei que não vai trazer 

problema. Vendi por R$ 4.500,00 para o casal de Rio do Fogo (Entrevista, Nº 12, 

assentada). Todo esse quadro conforma uma situação de tentativas de invasões e 

apropriações indevidas. Como o caso relatado por uma assentada:  

 

O Sr, Everaldo (nome fictício), que mora em Rio do Fogo avançou as terras 
do meu lote, cercou e vendeu para a Capuche

31
, quem comprou foi o Hélio 

(nome fictício) funcionário da Capuche e irmão do prefeito, tudo isso foi de 
consentimento de um funcionário do INCRA-RN, que teve no local fazendo 
as medições e disse que eu fiz errado porque tirei a cerca. Eu não tirei as 
cercas, elas caíram porque não tive condições de ajeitar. Agora veja, tirei a 
cerca que não prestava mais porque estava ruim e os animais estavam 
invadindo minhas plantações. Ele ficou do lado do Sr. Everaldo de Rio do 
Fogo. É! Parece que perdi o meu pedaço de terra. (Entrevista, Nº 9, 
assentada) 

 

 Pela fala anterior da assentada fica claro que há entre alguns atores externos 

“proximidades” estratégicas amparadas, segundo eles, inclusive pela instituição que 

tem como atribuição “proteger legalmente” o assentamento rural dos “intrusos”. 

Assim, torna os assentados vulneráveis e o assentamento “terra de ninguém” e 

“terra de todos”. 

 Outra questão causadora de tensão no assentamento é a presença de 

posseiros e/ou compradores de lotes que residem fora da agrovila, mas dentro do 

assentamento. 

Na entrada do assentamento existem várias casas de posseiros e de pessoas 

que compraram o terreno a assentados. Segundo assentados foram assentados que 

                                                           
31

http://www.capuche.com.br/clipping 

http://www.capuche.com.br/clipping
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venderam seus lotes para pessoas de Rio do Fogo. A imagem 07 mostra algumas 

habitações já construídas. 

 
Figura 07. Habitações na entrada da agrovila de posseiros e de compradores de 

lotes.

 

Fonte: Cimone Rozendo. 

 

Quando o assentamento foi criado em 1987 apenas 72 famílias se 

cadastraram junto ao INCRA, mas diversas outras trabalhavam na área onde o 

assentamento foi criado. Contudo, muitas famílias se recusaram ao cadastro do 

INCRA na época (por motivos já tratados). Quando a agrovila foi construída alguns 

desses posseiros resolveram construir casas no assentamento. 

 Essas pessoas não cadastradas, não participam da vida comunitária e as 

tomadas de decisões na associação.Além disso, não recebem nenhum benefício 

governamental e nem das eólicas, portanto pagam a água e a energia (benefício do 

primeiro contrato). Em entrevista uma posseira falou que 

 

“Essa casa era do meu pai e deixou para mim, sei que não somos 
cadastrados e que não vou receber nenhum benefício, mais eu não tenho 
para onde ir, muitas coisas do que acontece aqui dentro só fico sabendo 
pelos outros, é que não participo das reuniões”(Entrevista, Nº 63, posseira) 
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 Essas pessoas organizam suas terras e lugares excluídos do “assentamento 

legal”. Outra questão que tem mobilizado os assentados e principalmente a 

associação são as cercas no interior do assentamento, inclusive o prefeito em 

exercício possuía uma cerca, já retirada. Contudo, na época da retirada da cerca 

houve animosidade entre o prefeito e a associação (ROZENDO; FERRAZ; BASTOS, 

2014), conforme relato a seguir de um assentado: 

 

“O prefeito ficou com raiva da associação porque mobilizou as pessoas para 
a retirada da cerca dele [...] Ele ainda tentou esvaziar uma eleição 
ameaçando desempregar os assentados ou parentes que trabalhassem 
pela prefeitura [...] Até colocou um advogado para impugnar a eleição [...] 
mas nós também acionamos um advogado para resolver a questão [...]” 
(Entrevista, Nº 2, assentado) 

 

Essa não é a única cerca ilegal dentro do assentamento, há outra que 

segundo assentados em reunião pertence a um morador da vila de Zumbi.Contudo 

os assentados decidiram agir com cautela e conversar primeiro com o suposto dono 

da cerca, para não acontecer como no caso do prefeito. O objetivo com essa atitude 

é “tentar resolver as coisas com diálogo sem o uso da violência, isso nos trará 

menos problemas”, (Entrevista, Nº 2, assentado),todos votaram pela retirada da 

cerca intermediada pelo diálogo primeiro, partindo apenas para outras ações com a 

recusa do suposto dono. 

Em todos os principais acontecimentos que marcaram o ordenamento e 

reordenamento do território, depois da instalação do parque eólico, houve divisão 

em grupos divergentes em quase todos os assuntos concernentes à comunidade. 

Sobre a participação dos assentados nas reuniões na associação, os relatos se 

assemelham:  

 

Às vezes sim. Viche Rapaz! É muita zuada, muita briga. Nas reuniões tem 
hora que todo mundo quer falar de uma vez. Não dar pra entender nada, 
porque é muita bagunça. Cada um quer dar uma opinião. Sempre tem os do 
contra. E isso prejudica bastante as reuniões e as decisões para todos” 
(Entrevista, Nº 46, assentada) 

 

 “Em todos os assuntos importantes para a comunidade há opositores” 

(Entrevista, Nº 2, assentado), como: A presença dos posseiros; a venda de lotes; a 

venda do terreno (quintal) na agrovila; a retirada das cercas e a mobilização de 

tomada de decisão na participação do contrato, Uma frase comum entre os 
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assentados é:“depois desse parque aumentou a desunião no assentamento, muita 

briga, confusão” (Entrevista, Nº 17, assentado). Frases semelhantes nas entrevistas, 

Nº 2, 5, 15, 16, 25, 32, 46, 47, assentados. 

 Nesse quadro de tensão e interesses entra até em cena um espaço referente 

a um campo de futebol que era também reivindicado por esportistas que já utilizava 

a área há muito tempo para a prática de futebol, alegando que o campo não 

pertencia ao assentamento. Houve diversas conversas e o resultado foi que a 

diretoria da associação comprovou que a área pertencia ao assentamento e fixou 

uma placa demarcando a posse. 

Alguns assentados salientaram que não houve proibição de utilização da área 

pelos jogadores, contudo, que estes saibam da existência dos reais donos, “porque 

ali a área pertencente ao assentamento” (Entrevistas, Nº 2, Nº 6, Nº 23, assentados). 

 Tudo indica, que na atualidade a área não é mais utilizada para a prática do 

futebol, por não haver nenhuma estrutura e ser utilizada como estrada pelos 

transeuntes da agrovila e do Rio do Fogo. 

 Ao sudeste do assentamento encontra-se o Conjunto Habitacional Novo 

Horizonte na vila de Zumbi, foi construído por moradores da região e por pessoas de 

fora, em terrenos “doados” pelo poder executivo do município. Desse modo, as 

residências estariam construídas ilegalmente no interior do assentamento. 

Improtta (2008) afirma que “Sua ocupação é recente, data de 1996, e ocorreu 

devido à doação de terras da prefeitura para formação de um loteamento, em troca 

de voto. Nessa área a maioria das casas é de veraneio” (p.72). 

Sobre o assunto o presidente disse: 

 

Eu acho que o conjunto habitacional Novo Horizonte está dentro das terras 
do assentamento, não tenho certeza, mas creio que sim. O pior é que 
naquele conjunto habitacional tem gente de todo tipo. Principalmente de 
fora. Se fosse para atender as pessoas da região. Mas não muitos são 
veranistas. Depois vou chamar um técnico do INCRA para vê se aquele 
conjunto está dentro do assentamento. Quero ter a certeza. (Entrevista, Nº 
2, assentado) 

 

 Até o momento a associação ainda não se mobilizou para averiguação se o 

conjunto habitacional realmente se encontra em área de assentamento. 

Por último percebe-se a conformação de um cenário futuro de conflitos 

internos provocados pelo repasse de 10 anos de operação do parque eólico em 
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2016. Em reunião são diversas as ideias para se transformar em projetos para 

atender a coletividade, pois, uns preferem piscicultura, outros a agricultura irrigada e 

ainda fala-se em investir em turismo. Resta apenas esperar para ver os resultados 

 

3.4 A percepção dos órgãos, do poder local e dos assentados. 

 

I. (INCRA) Setor de Obtenção de Divisão de Terras 

  

 Um ex-técnico do INCRA-RN esteve presente no período das negociações e 

da instalação do parque eólico entre 2002 e 2006 afirmou ser a favor da instalação 

de parques eólicos, pelos seguintes motivos: 

 

“Não atrapalha a produção agropecuária, gera recursos para os assentados 
sem deixar grandes impactos ambientais. Veja... Só com Zumbi/Rio do Fogo 
o INCRA conseguiu um contrato onde recebe um valor de quase trinta mil 
em energia rural que a nós é repassado pela COSERN todos os meses e, 
que passamos para os assentamentos que necessitam. Os assentados 
recebem energia e água de graça. E receberam também um repasse de 
início das operações em 2006 num valor de mais de cem mil reais. E daqui 
há 2 ou 3 anos saíra o repasse de dez de início da entrada em operação do 
parque eólico. Que se bem aplicado será diferente do que ocorreu em 2006 
com a pecuária”.(Entrevistas, Nº 55, Ex-funcionário do INCRA-Natal) 

 
 

 Contudo, este lembra que a atividade coletiva escolhida pelos assentados não 

foi a melhor opção pelo fato de 

 

“[...] aquelas pessoas são pescadores e tem a pesca como principal 
atividade... Tradicionalmente pouco conhecem a atividade escolhida pela 
maioria da comunidade [...] eles só quiseram gado, já que eles estavam 
interessados era no dinheiro, e porque não podíamos repassar esse valor 
em dinheiro, mas apenas em forma de alguma atividade coletiva. O gado 
era mais fácil deles venderem, já que não aceitaram outra proposta [...]. 
(Entrevistas, Nº 55, Ex-funcionário do INCRA-Natal) 

 

 

 O ex-funcionário também argumentou que se o processo se expandisse para 

outros assentamentos ira trazer melhora para as comunidades e também iria trazer 

benefícios para o INCRA.  

O atual chefe desse setor Divisão de Obtenção de terras do INCRA-RN,em 

entrevista sobre o contrato de 2003 e de 2013, relatou que: 
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“Eles procuraram o INCRA e foi cedido 50% da área do assentamento para 
eles. Como era uma área de preservação permanente e eles não iam 
impactar, foi uma forma de compensar os assentados e trazer algum 
beneficio. Mas o segundo parque nós fomos contra porque ia interferir na 
vida deles, mas por força de decisão judicial a empresa conseguiu instalar 
mais 14 torres”. (Entrevista, Nº 54, Técnico do INCRA) 

 

 A ampliação como já tratado anteriormente avançou em direção as terras de 

maior fertilidade e ocupadas predominante pela agricultura permanente de cajueiros 

e coqueiros e onde era realizada principalmente a agricultura temporária de gêneros 

alimentícios (subsistência). Contudo, o técnico do INCRA na entrevista não 

especifica como o parque eólico iria interferir na vida deles.  

 Outro fato para que o INCRA se posicionasse contra é que “[...] neste 

segundo contrato, a empresa Enerbrasil havia firmado contrato com duas pessoas 

que haviam se apresentado como supostos donos da área. Estes tais donos tinham 

matricula das áreas e tudo registrado em um cartório de Nísia Floresta”. (Entrevista, 

Nº 54, Técnico do INCRA-Natal).  

 Sobre o assunto mencionado nas argumentações contrárias ao parque eólico, 

foi indagado como a empresa fez um acordo com outras pessoas se eram “cientes” 

que a área pertencia a um assentamento. Para o técnico do INCRA-Natal 

 
“[...] as empresas jogam nas duas pontas. Eles deram uma de 
desentendidos nessa negociação e essa situação foi parar na Procuradoria. 
O INCRA quis fazer a mediação do acordo para o segundo parque...o juiz 
deu causa para a Enerbrasil e o Incra recorreu a justiça federal e está 
aguardando a resposta.   Enerbrasil, Iberdrola...neoenergia eles 
inventam nome, mas é tudo a mesma coisa” (Entrevista, Nº 54, técnico 
do INCRA) 

 
 

 Segundo o técnico, o INCRA recebe frequentemente propostas de diversas 

empresas para atuarem no interior dos assentados rurais e 

 

“[...] não é só das eólicas, mas das mineradoras e do setor de petróleo e 
gás. Veja essa solicitação de uma mineradora pedindo para operar em uma 
área do assentamento José Milanes em Lagoa Nova, região do Seridó 
potiguar. No documento há um mapa do assentamento com todo o 
parcelamento das áreas e a identificação dos lotes a em que a atividade se 
desenvolveria, pelo nível de detalhamento da solicitação certamente já 
haviam estabelecido acordos com os assentados destas áreas. E a 
empresa mineradora acabou admitindo que sim.”(Entrevista, Nº 54, técnico 
do INCRA) 
 

 

 Diversos são os processos que “correm” em justiça motivados pela presença 

da empresa eólica no Assentamento Rural Zumbi/Rio do Fogo. O que impede que 
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práticas parecidas ocorram em outros assentamentos, que por ventura venha a 

instalar parques eólicos em suas posses? 

 Quando indagado sobre esse assunto o técnico colocou o INCRA na posição 

de árbitro nas negociações. Como se pode verificar na entrevista 54, “[...] o nosso 

lado é tentar conciliar os interesses da coletividade (dos assentamentos) e 

estabelecer contrapartidas para os assentados”. (Entrevista, Nº 54, Técnico do 

INCRA). 

 

II. Procuradoria do INCRA 

 

 Em entrevista realizada em Outubro de 2013 com o procurador responsável 

pelo processo que concerne ao contrato realizado pelo INCRA e a Enerbrasil 

(Iberdrola) este afirmou que a empresa eólica e os assentamentos rurais poderiam 

conviver em “harmonia”. Sobre o processo o procurador falou que “o processo é 

movido principalmente porque o contrato foi bilateral, e isso não poderia ter 

acontecido. Deveria ter mais de uma empresa, tipo de uma licitação”. (Entrevista, Nº 

62, Procurador do INCRA). 

 A respeito da relação entre práticas agropecuárias e parques eólicos o 

procurador demonstrou-se apreensivo nessa relação, contudo,este se expressou a 

favor da implementação de parques desde que não prejudique aos assentados e 

não prejudique a produção agropecuária, já que 

 

“[...] o papel do INCRA é realizar a reforma agrária e preservar a função 
social da terra, principalmente, as questões produtivas. Agora se houve 
“harmonia” entre as atividades agrícolas e os parques sem que 
desmotivasse a produção ou acomodasse os assentados. Se o royalty 
potencializasse a produção e não provocasse o inverso, para o agricultor 
seria bom e o INCRA estaria fazendo seu papel” (Entrevista, Nº 62, 
Procurador do INCRA) 

  

A questão é a “harmonia” (termo usado pelo procurador) nessa relação entre 

as eólicas e as atividades agropecuárias, que para o procurador 

  

“Em áreas de assentamento só quem não pode se prejudicar é o assentado, 
as empresas eólicas teriam que se adaptar as práticas no assentamento. 
Por exemplo, a área que pode ser cedida a essa atividade, e que não  
provoque prejuízos para os assentados ou assentamentos. Ou seja, a 
empresa tem que se adaptar como está organizado o território. Já que o 
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intuito do assentamento rural é servir a reforma agrária. Seria uma forma de 
encontrar um meio termo” (Entrevista, Nº 62, procurador do INCRA)  

 

 Contudo, o que aconteceu em Zumbi/Rio do Fogo foi exatamente o contrário. 

O território do assentado foi reordenado totalmente para atender às necessidades da 

empresa, que comandou a reconfiguração territorial. Principalmente, no caso da 

ampliação do parque eólico Arizona 1. 

Reafirmando Milton Santos, que os atores mais poderosos se apropriam das 

melhores parcelas do território (2008), o resto se refere às áreas de menor valor aos 

atores hegemônicos, aquelas que não servem aos seus interesses. Ainda conforme 

Santos (2008): “Cada empresa hegemônica age sobre uma parcela do território. O 

território como um todo é objeto da ação de várias empresas, cada qual, conforme já 

vimos, preocupada com suas próprias metas [...] (p. 86). 

Segundo os relatos dos assentados, a Iberdrola-Arizona 1-Neonergia, 

chegaram abrindo estradas, derrubando pés de coqueiros, cajueiros e mangueiras, 

aplainando dunas, retirando cercas e soterrando a “memória dos espaços” em áreas 

de predomínio de agricultura (permanente e temporária), dificultando para muitos dar 

continuidade as práticas aí desenvolvidas tradicionalmente.  

“Depois desse parque novo, ficou difícil plantar, agora ficou tudo no aberto. 
Tá tudo sem cerca. Se plantar os animais invadem e comem tudo. Acabou 
com a minha terra de plantar. Algumas estradas passaram mesmo por 
dentro do meu lote. Perdi vários cajueiros. Eles cortavam e mesmo 
contavam pra pagar. O que recebi não foi nem da metade que cortaram. E 
só pagaram os cajueiros, deviam ter pago também das mangueiras e 
mangabas que cortaram” (Entrevista, Nº33,assentado) 

  

Contudo, a imbricação entre assentamentos rurais e parques eólicos 

aconteça não se deve reduzir as práticas tradicionais comunitárias, as identidades e 

as territorialidades, as economias tradicionais, as reciprocidades e as estruturas de 

solidariedade ao pó. Segundo o procurador, “quem não pode se prejudicar os 

assentados” (Entrevista, Nº 62, Procurador do INCRA) 

 

III. O poder local 

 

 Entre os representantes do poder local foram entrevistados o prefeito em 

exercício, o secretário de agricultura e o secretário de turismo. Contudo, aqui será 

destacado apenas os relatos do prefeito em exercício e do secretário de turismo. 
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 O chefe do executivo local se mostrou durante toda a entrevista favorável a 

instalação de parques eólicos no município, porque, segundo ele, estes 

empreendimentos dinamizam o município, já que 

 

“[...] o parque eólico trouxe grande avanço para a economia local, isso com 
o pagamento do ISS

32
, e após isso aí tem ainda uma grande entrada de 

ICMS
33

 no município. A entrada de ICMS no município do primeiro parque 
fica e em torno de 70 a 80 mil reais e com a expansão do parque o ano 
passado aumentou a entrada desse valor. Tudo fica em torno de uns 200 
mil reais. Onde, podemos investir em educação, saúde e infraestrutura [...] 
O impacto social e econômico é positivo” (Entrevista, Nº 57, prefeito). 

  

Sobre a presença do parque eólico numa área de assentamento rural e em 

particular em Zumbi/Rio do Fogo é favorável, já que 

“O parque eólico gera renda e beneficia os assentados com água e energia 
de graça. Já que no assentamento Zumbi as áreas não serem muito boas 
para a agricultura. São terras de baixa fertilidade. Então o parque acaba 
sendo uma ótima alternativa.” (Entrevista, Nº 57, prefeito). 

 

 Pelos benefícios trazidos pelos parques (RN 15-Rio do Fogo e Arizona 1) no 

assentamento o executivo local tem o “seu município um espaço aberto aos 

empreendimentos eólicos” (Entrevista, Nº 57, prefeito).  Quando perguntado se havia 

algum obstáculo no município para instalar parques eólicos, tem-se o seguinte 

relato. 

 

“De maneira nenhuma. Até porque não provoca nenhum impacto ao meio 
ambiente. Não polui o ambiente. Um dos problemas está relacionado com a 
poluição visual, mas aqui em nosso município não teve nenhuma rejeição 
nesse tempo todo e nem por parte do setor público. E a economia tende a 
fluir. Não só com a arrecadação de impostos, mas setores econômicos 
tendem a fluir, como o turismo” (Entrevista, Nº 57, Prefeito) 

 

 Na atualidade o município do Rio do Fogo espera pela instalação de mais três 

parques eólicos (Carnaúba1, 2 e 3), sobre o assunto tem-se o seguinte relato: 

 

“Esses parques serão instados em propriedades privadas, em áreas de 
tabuleiros, áreas de pouca fertilidade no distrito de Punaú. Tem uma 
empresa de São Paulo, a Polimix,irá instalar um parque apenas para o 

                                                           
32

 Imposto sobre serviço de qualquer natureza (ou ISSQN). 
33

 ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços. Disponível 
em:http://www.portaltributario.com.br/tributos/icms.html. Acesso em: 20/11/2014.  

http://www.portaltributario.com.br/tributos/icms.html
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consumo próprio, o excesso repassa para o governo federal. Trarão um 
reflexo para a economia local muito grande.” (Entrevista, Nº 57, prefeito) 

 

 Os parques eólicos representam muito para Rio do Fogo, principalmente para 

economia e para aspectos materiais, mas também há a intenção de transformar as 

“eólicas” em um símbolo para a cidade, como relatado pelo secretário de turismo. 

 

“Temos a vontade de transformar o parque eólico Rio do Fogo em símbolo 
do município junto com os parrachos

34
. E na entrada da cidade colocar um 

farol dos parrachos e uma torre eólica. Nossos dois símbolos. Temos 
projetos em andamento para colocar o parque em um roteiro de visitação. 
Já nos reunimos algumas vezes com a associação dos assentados, mas há 
alguns entraves, algumas dificuldades. Para que isso seja feito é preciso 
que todos concordem e esteja registrado em ata. Já falei para eles se 
organizarem e formarem uma associação de bugueiros. Este seria um dos 
primeiros a ser explorado turisticamente no Brasil.” (Entrevista, nº 59, 
secretário de turismo) 

 

 O secretário de turismo, assim como o prefeito (em exercício) tem em comum 

a percepção que o parque eólico Rio do Fogo é importante para o desenvolvimento 

do município. 

 

IV. Os assentados 

 

 Darcy Ribeiro (As Américas e a Civilização) usa o termo de povo 

testemunho para os nativos americanos que presenciaram e “resistiram” ao 

processo colonizador. Tomar-se-á emprestado este termo, para nos referirmos aos 

assentados que testemunharam o processo transformador do parque eólico e 

sofreram “todos” os impactos diretos e indiretos trazidos pela presença desse 

empreendimento em seus domínios territoriais. 

 Suas opiniões, percepções, angústias, dores, alegrias, tristezas, vontades, 

raivas, ódios e perspectivas sobre as “eólicas” foram identificadas depois de 

dezenas de entrevistas, conversas informais e bate-papo descontraído. Narraram 

suas histórias de vida e suas histórias com as eólicas.  

Diversos sentimentos permeiam o cotidiano desses testemunhos da história 

do parque e das metamorfoses trazidas em diversas dimensões, provocada pela 

presença desse empreendimento.Alguns desses relatos salientam as ideias e 

                                                           
34

http://guia.melhoresdestinos.com.br/parrachos-de-maracajau-20-961-l.html  
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percepções desses resistentes (a um “eoligopólio”35)com a chegada das “eólicas” no 

assentamento. 

 

“Prometeram muito emprego e não deram. E outras obras também não 
foram feitas. Não mudou nada, nenhuma melhoria” (Entrevista, Nº 31, 
assentado) 
“Teve muita gente de olho grande nas terras pensando que ia ter valor por 
causa das torres” (Entrevista, Nº38, assentado) 
“Quando chegamos aqui era calmo, mas agora com venda de terreno ficou 
complicado [...]” (Entrevista, Nº 39, assentado). 
“Não atrapalham em nada. Agora esse destruiu os cajueiros (se referindo a 
Arizona 1), pagaram 100 reais. Agora era pra ter ajudado mais ainda, uma 
empresa rica desta. Quando chega uma melhora aparece dono.  Seu fulano 
sabia que ia correr dinheiro daí queria se apossar.” (Entrevista, Nº 40, 
assentado) 
“O primeiro parque entrou enganando as pessoas. Prometeu coisas e não 
cumpriu. Não trouxe emprego como prometeram. Não tem mais acesso a 
algumas áreas de cajueiro, mangabeira e coqueiro.” (Entrevista, Nº 48, 
assentado) 

“Teve conflito, uns disseram que era bom e outros disseram que era ruim. 

Não gostei porque destruiu meu sítio, derrubaram os cajueiros e pagaram 
pouco [...]” (Entrevista, Nº 53, assentada) 

 

 A percepção sobre as mudanças trazidas pelo parque eólico entre os 

assentados ora privilegia a questão da infraestrutura prometida pela empresa (o que 

não foi feito), ora pelos benefícios (pouco recebem, mas ajuda), ora pelas relações 

de conflito (que aumentaram), ora sobre a ocupação das torres (desativaram seus 

roçados), ora pelo interesse de externos (aumentaram muito com o parque), ora pela 

mobilização dos assentados na época da ampliação (se uniram para lutar pelos 

direitos e benefícios).  

Sobre as perspectivas dos assentados em relação às possibilidades de 

futuras ampliações a maioria foi a favor, desde que sejam discutidos os benefícios. 

 
A gente tem que ver primeiro as propostas, as benfeitorias. Tenho dúvida a 
respeito da ampliação” (Entrevista, Nº 16, assentada) 
“Veria conforme as negociações [...] A princípio não seria nem a favor nem 
contra [...] (Entrevista, Nº 21, assentada) 
“Sendo que venha trazer mais benefícios. Eu acho que se trouxer mais 
coisas” (Entrevista, Nº 24, assentado) 
“Eu concordo com a construção de outro parque, tem um cheque que a 
gente recebe, tem água e luz [...] (Entrevista, Nº34, assentado) 
“O que botou 14 torres já ficou certo de vir botar mais 10 torres. Concordo 
com a ampliação do parque.” (Entrevista, Nº 35, assentado) 
“Rapaz! O que eles dizem que as torres não atrapalha a agricultura, a 
questão é que toma muito espaço. As torres e as estradas [...] Tenho já 
muita dúvida. (Entrevista, Nº45, assentado) 

                                                           
35

Termo usado primeiramente por Fernando Bastos, na ocasião da qualificação desta dissertação em 
24 de setembro de 2014. 
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“Pode encher de torre aí, mas poderia melhorar” (Entrevista, Nº 
46,assentada) 

 
 

 O posicionamento dos assentados com relação à ampliação do parque eólico 

é de aceitação, desde que haja a possibilidade de aumentarem os benefícios e que 

as torres não tome mais espaço. Muitos acreditam que a ampliação poderia 

proporcionar melhoria na qualidade de vida. Um deles falou 

 

“Eu teria até como deixar de trabalhar como pescador. Era só com o 
dinheiro das eólicas saber aplicar. Com o dinheiro de uma ampliação, ou do 
dinheiro que já entra por mês na conta de todos (se fosse usado para um 
bem coletivo) ou com o dinheiro que vai sair daqui a dois anos. Têm várias 
possibilidades. Era só comprar 20 bugs e 20 cavalos. Turismo meu amigo. 
Não ia faltar dinheiro. Ia ser um assentamento que ia crescer” (Entrevista, 
Nº 47, assentado) 

 

 Há várias propostas que foram mencionadas pelos assentados na melhoria 

coletiva do assentamento, como: apicultura, irrigação, hotelaria, artesanato, 

restaurante, e outros. 

 Contudo, a perspectiva das pessoas de fora do assentamento que residem 

nas redondezas é que os assentados se beneficiam bastante das “eólicas”, já que 

 

“As pessoas de fora pensam que nós vivemos muito bem aqui por conta das 
“eólicas. Várias pessoas já me perguntaram quantos mil cada assentado 
tirava das eólicas. Eu já dei muita risada por aí. Só faço dizer que o que a 
gente tira é pouco, não digo nem quanto é por vergonha. Ao menos é uma 
ajudinha né?”(Entrevista, Nº 33, assentada) 

 

Em um cenário em que as poucas possibilidades de emprego quando existem 

são precárias, os valores obtidos com o arrendamento das terras para as empresas 

eólicas acabam tendo um papel importante na reprodução deste grupo, embora 

grande parte das tensões  entre eles sejam também atribuídas à presença do 

parque.  Além disso, o envelhecimento da população, as dificuldades do trabalho na 

pesca, a importância que os programas de transferência de renda têm na 

composição da renda familiar, a falta de serviços de saúde e educação na 

localidade, evidenciam um quadro de vulnerabilidade social que torna a comunidade 

bastante permeável a projetos dessa natureza. Por menores que sejam os ganhos, 

já é alguma coisa para quem tem muito pouco, como muitos relataram.  
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CONCLUSÕES 

 

 

Assentamentos rurais e os parques eólicos são resultados da ação do Estado 

que objetivam atender a algumas necessidades de demandas na sociedade 

brasileira, contudo a níveis diferentes. Enquanto a primeira pretende atender uma 

coletividade “sem terra”, a segunda se justifica pela sua amplidão, já que a meta é 

toda a sociedade atendida pelo Sistema Nacional Integrado (SNI) de energia 

elétrica. 

Este estudo refletiu sobre as dinâmicas provocadas pela imbricação dessas 

duas políticas públicas quando processadas sobre mesmo espaço sócio territorial, 

tomando como referência empírica o projeto de reforma agrária Zumbi/Rio do Fogo, 

que desde 2005-6 vem sofrendo a primeira experiência brasileira dessa ordem. 

Recoloca-se nesse nível o problema dessa pesquisa: que dinâmicas 

econômicas, políticas, sociais, culturais e territoriais ocorrem a partir da justaposição 

desses processos?  

O trabalho resgatou a trajetória do assentamento rural do período anterior à 

criação do projeto de reforma agrária na década de 1980 até os dias atuais, onde 

objetivou compreender o território e a comunidade local antes e depois da 

implementação do parque eólico em 2006. 

Por meio deste estudo pode-se afirmar que a instalação do parque eólico no 

Assentamento Zumbi/Rio do Fogo metamorfoseou o território e o tecido social no 

assentamento pesquisado.  

No primeiro capítulo identificou-se que antes do parque eólico em 2006, o 

território era ordenado principalmente pela memória coletiva, em que as famílias 

reconheciam suas posses historicamente definidas pelas diversas gerações. O 

tecido social era organizado preponderantemente por e a partir das relações de 

cooperação, caracterizando o que se denomina de solidariedade horizontal, fato 

fortalecido pelas práticas comuns de mutirões na edificação do assentamento. 

A partir do segundo capítulo se demonstrou a quebra contínua da 

solidariedade horizontal e traçou-se a constituição de um quadro caracterizado pela 

solidariedade vertical com a chegada das “eólicas”. Houve uma reconfiguração de 

âmbito territorial e se intensificaram as disputas por poder no assentamento entre os 

assentados, principalmente, por aqueles de maior participação na associação da 
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comunidade. Situação conflituosa que chegou ao ápice com a ampliação do parque 

eólico em 2013, como demonstrado no terceiro e último capítulo.  

A ampliação conformou um contexto de embates entre condutas territoriais 

que ora se opunham, ora convergiam, entre assentados, os agentes econômicos e 

Estado. Também representou a ampliação da desterritorialização “relativa” de 

854,38 hectares para 1.448,17 ha, o que corresponde a um pouco mais de 80% do 

território, em “troca” de água, luz e 248 reais mensais na conta de cada uma das 72 

famílias cadastradas no assentamento. Identificou-se a configuração na comunidade 

um quadro de tensão, de desconfiança, de suspeitas, de dúvidas, de receio e de 

descrédito.  

Mesmo perante tal situação as “eólicas” são percebidas como alternativa de 

renda em um contexto de vulnerabilidade econômica, em que as oportunidades de 

empregos são raras, inclusive o que obriga muitos jovens a buscarem fora do 

município.  

Ficou evidenciado, que com a presença do parque eólico no assentamento 

rural Zumbi/Rio do Fogo, o tecido social enfraqueceu-se, tornando as relações de 

antigos companheiros em atuais adversários. A ambiguidade do papel do Estado em 

seus vários níveis (municipal, estadual e federal) também foi um aspecto destacado 

ao longo desse processo: ora como agente da reforma agrária, ora como mediador 

das eólicas, ora como investidor do setor energético. Além disso, verificou-se que 

embora exista um plano de expansão de parques eólicos em áreas de reforma 

agrária no Rio Grande do Norte, não há ainda um marco regulatório para isso.  

Nesse sentido, há que se repensar as futuras imbricações entre assentamentos 

rurais e parques eólicos no estado do Rio Grande do Norte, já que a experiência 

aqui investigada demonstrou que as dinâmicas proporcionadas pelo 

empreendimento impactaram as antigas relações da comunidade quase 

exclusivamente em nome do capital. 
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ANEXOS 

 

01. Questionário aplicado entre os assentados de Zumbi/Rio do Fogo 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

 

1.1) Data da entrevista______/______/__________ 

1.2) Nome do responsável pelo 

estabelecimento_______________________________________________ 

1.3) Cônjuge_________________________________________ 

1.4) Tem outros  domicílios no estabelecimento (    ) sim   (    ) não (    ) Quem e 

quantos?_____________________________________________ 

(1) Filho (2) Filha (3) Pais/Sogro (4) Genro/Nora (5) Irmãos (6) Empregados/Caseiro 

(7) Outros 

1.5)  Quanto tempo a família reside nessa propriedade (1) 0-5, (2) 6-10, (3) 11-20,  

(4) + de 20 anos  

 

2. CARACTERIZAÇÃO DA FAMÍLIA 

2.1Composição da família e ocupação econômica 

1)Membros 
e idade 

2) Grau de 
parentesco 

3) 
Escolaridade 

4) Ocupação 
anterior ao parque 

5) Ocupação atual 

1   1 (    ) 2 (    ) 3 (    ) 1 (    ) 2 (    ) 3 (    ) 

2   1 (    ) 2 (    ) 3 (    ) 1 (    ) 2 (    ) 3 (    ) 

3   1 (    ) 2 (    ) 3 (    ) 1 (    ) 2 (    ) 3 (    ) 

4   1 (    ) 2 (    ) 3 (    ) 1 (    ) 2 (    ) 3 (    ) 

5   1 (    ) 2 (    ) 3 (    ) 1 (    ) 2 (    ) 3 (    ) 

6   1 (    ) 2 (    ) 3 (    ) 1 (    ) 2 (    ) 3 (    ) 

7   1 (    ) 2 (    ) 3 (    ) 1 (    ) 2 (    ) 3 (    ) 

8.   1 (    ) 2 (    ) 3 (    ) 1 (    ) 2 (    ) 3 (    ) 

9.   1 (    ) 2 (    )3 (    ) 1 (    ) 2 (    ) 3 (    ) 

10.   1 (    ) 2 (    ) 3 (    ) 1 (    ) 2 (    ) 3 (    ) 

 

1)  Primeiro nome da cada membro de cada família . 

2) (1) Responsável, (2) cônjuge, (3) Filho, (5) Filha, (6) Pais/Sogro, (6) Outros 

3) Escolaridade: (1) Se está cursando e (2) se não está cursando 

(I) Sem escolaridade, (2) educação infantil, (3) 1ª a 4ª. Séries, (4) 5ª a 8ª séries, (5) 

Ensino Médio, (6) Ensino Técnico, (7) Ensino Superior 

4 e 5) Ocupação: 

( 1 ) Agricultor (a),    

( 2 ) Do Lar,  

( 3 ) Agroindústria,    

( 4 ) Estudante    

( 5 ) Trabalho Assalariado Agrícola    

( 6 ) Trabalho assalariado Não Agrícola  
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( 7 ) Aposentado/Pensionista    

( 8 ) Caseiro 

( 9 ) Pescador 

(10) funcionário (a) público (a) 

 

3. ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPRÉSTIMOS  

 

3.1 Assistência Social 

 

Bolsa Família. 1. Sim (    ) 2. Não (    ) 

Seguro Safra.  1. Sim (    ) 2. Não (    )  

Seguro Defeso.  1. Sim (    ) 2. Não (    )   

Aposentadoria/Pensão. 1. Sim (    ) 2. Não (    )____________________________ 

 

3.2 Empréstimo  

 

PRONAF (A). 1. Sim (    ) 2. Não (    ) 

CRÈDITO RURAL (BB). 1. Sim (    ) 2. Não (    ) 

 

3.3 ACESSO AO FINOR (Fundo de Investimentos do Nordeste) 

3.3.1 A família teve acesso a esse fundo de investimento no ano de 1997? 1. Sim(    

) 2. Não (    ) 

3.3.2 (Se sim). Foi aplicado em quê esse financiamento? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4. PARQUE EÓLICO E ASSENTAMENTO 

4.2 Me explique como as eólicas chegaram aqui?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

4.3 Você se lembra do processo?  Quem procurou vocês? Vocês sabiam como 

seria?  Todos concordaram? Houve participação?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4.4 O que o pessoal do assentamento dizia? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

4.5 Houve conflitos por terra com a chegada das eólicas? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5.6 Você planta em seu lote? Que tipo de gênero agrícola? Onde se localiza seu(s) 

lote(s)? Fica próximo ou distante da residência? 



114 
 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4.7 A família tem alguma horta? É para o consumo ou para comercializar? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4.8 Alguém da família se empregou na época da construção? No 1º (2005-2006) 

_________, No 2º (2013) _________. 

4.9 Houve alteração na renda da família com a chegada das eólicas? Proporcionou 

melhoria de vida? Qual? Como era a situação da família antes do parque? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4.10 A família produzia na área do 1º parque? ______ E na área do 2º 

parque?_____ 

 

5. RENDA BRUTA DOS ÚLTIMOS 12 MESES - EM R$ 

Produção Agrícola  

Produção pecuária  

Produção pesqueira   

Derivados da produção vegetal e 
animal 

 

Aposentadorias e pensões  

Renda não agrícola  

Arrendamento de terras  

Aluguel de máquinas  

Renda trabalho agrícola fora do 
estabelecimento 

 

Programas Sociais  

Renda das eólicas  

Total  
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02. Questionário aos gestores públicos 

Nome: (Prefeito)_______________________________________________ 

Data____/______/_________ 

 

1) Qual é a posição da prefeitura com relação as eólicas no município de Rio do 

Fogo? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2) Que benefícios e malefícios as eólicas trazem para o município? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3)Há algum tipo de imposição referente as eólicas por parte da prefeitura? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4) Existe alguma empresa interessada em ampliar a instalação de parques eólicos 

no município? Qual é a relação da prefeitura com essas empresas? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5)O território de Rio do Fogo tornou-se mais dinâmico após a instalação do parque 

eólico? Em que aspectos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6) Qual é a posição da prefeitura sobre o parque eólico Rio do Fogo no 

assentamento Zumbi/Rio do Fogo? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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03. Questionário aplicado aos gestores públicos 

Nome: (secretário de agricultura)________________________________________ 

Data_____/_____/_________ 

 

1) Qual é a sua posição sobre o parque eólico no assentamento Zumbi/Rio do Fogo? 

 

2) Qual foi o impacto do parque eólico em Zumbi/Rio do Fogo para a agropecuária 

do município? 

 

3) Na atualidade segundo assentados são poucos que ainda praticam a agricultura. 

Que prejuízos esse fato traz para o município? 

 

4) A agricultura irrigável é possível no assentamento? 

 

5) Há conflitos por terra no assentamento?  

 

04.Questionário aplicado aos gestores públicos 

Nome: (secretário de turismo)__________________________________________ 

Data_____/_____/_________ 

1) Qual é posição da secretaria de turismo sobre o parque eólico no assentamento 

Zumbi/Rio do Fogo? 

 

2)O parque contribui para o turismo no município? 

 

3) Há algum projeto para melhorar a logística e incentivar o turismo no parque 

eólico? Ou incluí-lo em algum roteiro turístico?  
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4) Até que ponto é possível em um assentamento haver turismo? E para o 

Zumbi/Rio do Fogo? Isso dificulta o seu aproveitamento para o turismo?  

 

 

05.Quadro 01. Nome ou apelidos dos moradores da agrovila 

1. Caxias 19. Rubens 37. Maria José 55. Nilda 

2. Pato  20. Aninha. 38. Aparecida 56. Eliege 

3. Mariano 21. Neide 39. Dêdeda 57. Raimundo 

4. Lucinaldo 22. Joana 40. Toinho 58. Gessiane 

5. Chiquinho 23. Joaquim 41. Nininha 59. Zefinha 

6. Gênio 24. Sandra 42. Ivonilde 60. Maria 

7. Gena/Everaldo 25. Antônia 43. Sandriane 61. Valdivino 

8. Nilton e (Desirê)  26. Elimário 44. Leidiane 62. Messias 

9. Noêmia 27. Lelo 45. Damiana 63. Zé Gabriel 

10. Dalvaci 28. Guga 46. Ednor 64. Jeferson 

11. Magno 29. Milena 47. Raimundo 65. Maria Ramos 

12. Valmir 30. Zezinho 48. Francisca 66. Francisco 

13. Dona Maria 31. Dão 49. Maria José 67. Zé João 

14. Damião 32. Aureliano 50. Ivonete 68. Maurício 

15. Gracinha 33. Juvência 51. Josenildo 69. Ronaldo 

16. Risélia 34. Assis 52. Sônia 70. Domingos 

17. Dête 35. Viviane 53. Socorro 71. Pedro Nicásio 

18. Nailde 36. Agenor 54.Ivonaldo 72. Neto Pedro 

Fonte: Organizado pelo autor 

 

 


