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Resumo 
 
Não é possível compreender o espaço agrário brasileiro sem considerar as novas 
dinâmicas decorrentes dos novos usos do território. A expansão de projetos de 
energia eólica, uma atividade intensiva em área, tem resultado em múltiplos impactos 
territoriais em diferentes escalas espaciais e temporais. Diante deste contexto as 
formas de resistência desde abaixo são modificadas. No caso de energia eólica as 
ações de resistência da população atingida são recentes e decorrem dos impactos 
emergentes dos projetos instalados. O objetivo deste documento é debater acerca das 
formas de resistência desde abaixo frente a expansão dos projetos eólicos, com o foco 
nas ações das mulheres na luta contra o avanço dos projetos eólicos no estado da 
Paraíba. A energia eólica é associada ao desenvolvimento sustentável, contudo, para 
as comunidades e povos atingidos pelo processo significa alteração do território, 
impactos sociais, ambientais, econômicos e culturais e, quando não resulta na 
desterritorialização. 
 
Palavras-chave: movimentos socioterritoriais; território; desterritorialização; energia 
eólica. 

 
Resistencia desde abajo: mujeres en la lucha contra el avance de 

proyectos eólicos en el estado de Paraíba (Brasil) 

 
Resumen 
 
No es posible comprender el espacio agrario brasileño sin considerar las nuevas 
dinámicas derivadas de los nuevos usos del territorio. La expansión de los proyectos 
de energía eólica, una actividad intensiva en el área, ha resultado en múltiples 
impactos territoriales en diferentes escalas espaciales y temporales. Ante este 
contexto, las formas de resistencia desde abajo se modifican. En el caso de la energía 
eólica, las acciones de resistencia de la población afectada son recientes y resultan de 
los impactos emergentes de los proyectos instalados. El objetivo de este documento 
es discutir formas de resistencia desde abajo contra la expansión de los proyectos 
eólicos, con foco en las acciones de las mujeres en la lucha contra el avance de los 
proyectos eólicos en el estado de Paraíba. La energía eólica está asociada al 
desarrollo sostenible, sin embargo, para las comunidades y pueblos afectados por el 
proceso, significa cambio de territorio, impactos sociales, ambientales, económicos, 
culturales y, cuando no resulta en desterritorialización. 
 
Palabras clave: movimientos socioterritoriales; territorio; desterritorialización; energía 
eólica. 
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Introdução 
 

O número de projetos eólicos no Brasil se expande de forma vertiginosa, se 

configurando em uma curva ascendente desde 2009. Quase cotidianamente são 

noticiados na mídia novos parques eólicos e frequentes recordes de geração. 

Conjuntamente também há a divulgação do interesse na instalação de projetos que 

visam a geração de energia a partir da cinética dos ventos, que influencia na 

especulação do setor. A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), autarquia do 

Ministério de Minas e Energia (MME), é a responsável pelas outorgas, leilões e 

fiscalização de projetos de geração de energia elétrica. Os dados disponibilizados 

mensalmente1 pelo Sistema de Informações de Geração da ANEEL evidenciam essa 

ascensão. Atualmente são 1.320 projetos eólicos outorgados no Brasil. Em 2009 foram 

dois parques aprovados pela ANEEL e, em 2022, até o dia 31 de outubro, foram 

outorgados 183 projetos eólicos, sendo 180 somente na região Nordeste (98,36%). A 

tabela 1 mostra o quantitativo de projetos eólicos outorgados no Brasil desde 1999. 

 
Tabela 1. Brasil - Projetos eólicos outorgados de acordo com o ano (1999-2022). 

Ano 

Nordeste Demais regiões 

Quant. Pot. outorgada (kW) Quant. Pot. outorgada (kW) 

1999 1 2.500 0 0 

2000 0 0 0 0 

2001 6 297.350 0 0 

2002 9 313.580 7 266.250 

2003 5 69.800 0 0 

2004 12 62.700 10 222.000 

2005 0 0 0 0 

2006 0 0 0 0 

2007 0 0 0 0 

2008 2 41.700 0 0 

2009 2 39.600 0 0 

2010 59 1.619.830 8 200.400 

2011 72 1.876.775 10 248.100 

2012 77 1.976.775 28 669.100 

2013 12 318.800 0 0 

2014 138 3.285.565 29 472.590 

2015 84 1.993.600 2 54.000 

2016 51 1.376.950 0 0 

                                           
1
 Os dados são atualizados no dia 01 de cada mês. 
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2017 9 244.500 1 15.000 

2018 61 2.105.410 0 0 

2019 135 4.831.775 0 0 

2020 162 6.823.490 0 0 

2021 124 4.184.950 0 0 

2022* 180 6.160.000 3 302.400 

N.I.** 11 15.729 10 19.750 

Total 1.212 37.641.379 108 2.469.590 

*Dados até 31 de outubro de 2022. 
**Data de início da vigência não informada no SIGA/ANEEL. 
Fonte: SIGA/ANEEL (data de consolidação: 01 nov. 2022); Org.: Pereira, Lorena Izá (2022). 

 

Os dados evidenciam que a fronteira de expansão de energia eólica no Brasil 

é o Nordeste. Do total de 1.320 projetos eólicos outorgados no país, 1.212 estão 

localizados na região Nordeste, representando 91,81% de todos os parques eólicos 

aprovados no país. Todavia, hoje não apenas o Nordeste é a fronteira de expansão 

dos projetos eólicos. Há tempos há um interesse na implantação de aerogeradores em 

áreas marítimas, conhecidos como parques eólicos offshore. Este tipo de instalação 

apenas é realidade em decorrência da escassez de terras para a expansão de 

projetos eólicos onshore (Xavier, Gorayeb & Brannstrom, 2019), ou seja, aqueles 

territorializados em área continental.  

Os projetos eólicos offshore são uma realidade em países com pequena 

extensão territorial. Até o momento não há esta tipologia no Brasil porque não havia, 

até então, uma normatização para o licenciamento ambiental, justamente pelo 

desconhecimento dos impactos decorrentes destes empreendimentos. Vale lembrar 

que as etapas de licenciamento ambiental (licença prévia, licença de instalação e 

licença de operação) são competências do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (Ibama) em conjunto com as secretarias estaduais de 

meio ambiente, estabelecidas pelas resoluções  n. 279/20012 e n. 462/20143 do 

                                           
2
 A principal premissa é o enquadramento dos parques eólicos como projetos de baixo impacto ambiental, 

dispensando a obrigatoriedade de apresentação de Estudo de Impacto Ambiental / Relatório de Impacto 
Ambiental (EIA/RIMA) e, no seu lugar, apenas a apresentação do Relatório Ambiental Simplificado (RAS). 
3 Dentre outras providências, altera o primeiro artigo da Resolução n. 279, de 27 de julho de 2001 e 
estabelece que os projetos eólicos não serão considerados empreendimentos de baixo impacto ambiental 
nos seguintes casos: i) em formações dunares, planícies fluviais e de deflação, mangues e demais áreas 
úmidas; ii) no bioma Mata Atlântica e implicar corte e supressão de vegetação primária e secundária no 
estágio avançado de regeneração, conforme dispõe a Lei n. 11.428, de 22 de dezembro de 2006; iii) na 
Zona Costeira e implicar alterações significativas das suas características naturais, conforme dispõe a Lei 
n. 7.661, de 16 de maio de 1988; IV) em zonas de amortecimento de unidades de conservação de 
proteção integral, adotando-se o limite de 3 km (três quilômetros) a partir do limite da unidade de 
conservação, cuja zona de amortecimento não esteja ainda estabelecida; v) em áreas regulares de rota, 
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Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), órgão vinculado ao Ministério do 

Meio Ambiente (MMA). Em novembro de 2019 o Ibama divulgou um Termo de 

Referência sobre o processo de Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto 

Ambiental (EIA/RIMA) no caso específico dos complexos eólicos marítimos. Até 02 de 

agosto de 2022 eram 66 projetos com processo de licenciamento ambiental abertos no 

Ibama. 

Embora os parques eólicos produzem energia através dos ventos, o território 

material é necessário para a instalação destes projetos, uma vez que os 

aerogeradores precisam deste substrato. Assim, a energia eólica se constitui como 

uma atividade intensiva em área. A expansão descrita acima tem ocorrido em direção 

a diferentes territórios, porém especificamente a aqueles pertencentes a comunidades 

e povos tradicionais, que são reconhecidos como tais pelo Decreto n. 6.040/20074. Os 

territórios tradicionais impactados pelos projetos eólicos são múltiplos: comunidades 

pesqueiras no estado do Ceará, assentamentos de reforma agrária no Rio Grande do 

Norte, pequenos produtores rurais no semiárido de Pernambuco e comunidades 

tradicionais de Fundo e Fecho de Pasto na Bahia. Os impactos também são de 

diversas ordens: impactos ao meio ambiente (incluindo a intensificação e aceleração 

de problemas relacionados ao acesso à água), à saúde (individual e coletiva), à 

economia e à cultura5.  

No início da territorialização dos projetos eólicos os impactos territoriais foram 

subestimados. Isso decorre de três fatores: i) ausência de experiências pretéritas no 

Brasil, visto que a atividade começou a expansão vertiginosa em 2009; ii) narrativa em 

torno do desenvolvimento sustentável e da necessidade de alternativas energéticas 

frente às crises ambiental e climática6; iii) promessas de benefícios e garantias por 

                                                                                                                            
pousio, descanso, alimentação e reprodução de aves migratórias constantes de Relatório Anual de Rotas 
e Áreas de Concentração de Aves Migratórias no Brasil a ser emitido pelo Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade - Instituto Chico Mendes, em até 90 dias; vi) em locais em que venham a 
gerar impactos socioculturais diretos que impliquem inviabilização de comunidades ou sua completa 
remoção; vii) em áreas de ocorrência de espécies ameaçadas de extinção e áreas de endemismo restrito, 
conforme listas oficiais. 
4
 Institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. 

5
 Para maiores informações indicamos como referência bibliográfica: Gorayeb, Adryane et al. (Org.). 

Impactos socioambientais da implantação dos parques de energia eólica no Brasil. Fortaleza: Editora 
UFC, 2019; Marques, Juracy et al. (Org.). O cárcere dos ventos: destruição das serras pelos complexos 
eólicos. Paulo Afonso: SABEH, 2021; Maia, Fernando J. F. et al. (Org.). Energia eólica: contratos, renda 
da terra e regularização fundiária. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2022. 
6
 A existência das crises ambiental, climática e energética é uma realidade. Todavia, é importante 

destacar a apropriação por parte de agentes capitalistas das narrativas ambientais como forma de 
garantir a acumulação de capital. Essa prática se enquadra no que Fairhead, Leach & Scoones (2012) 
chamam de green grabbing (apropriação verde / acaparamiento verde), que corresponde a apropriação 
de terras e recursos para fins ambientais.  



 

 
 

5 

 

parte das empresas, especialmente relacionadas a possibilidade de uma renda extra 

oriunda dos arrendamentos7. É importante salientar que uma das narrativas postas 

pelos lobistas8, pelo poder público e pelas empresas executoras dos projetos é a 

possibilidade de convivência entre usos do território, neste caso aerogeradores, 

produção agrícola e pecuária. Este discurso convence pequenos proprietários a 

assinarem longos contratos de arrendamento. Todavia, diversas pesquisas em 

diferentes estados da região Nordeste enfatizam o cercamento de áreas destinadas à 

implantação dos aerogeradores (Rozendo, Ferraz & Bastos, 2014; Ferraz, 2015; 

Hofstaetter, 2016). 

Desta forma, a apropriação privada dos ventos significa a alteração não 

somente da paisagem, mas também dos usos dos territórios e repercute em outros 

impactos, sendo estes ambientais, alimentares, sociais e culturais. Contudo, à medida 

que a expansão de projetos eólicos se torna vertiginosa, denúncias relacionadas aos 

impactos e as diversas formas de assédio praticadas por agentes privados e públicos 

emergem em escala nacional. Diante deste contexto de violações de direitos, 

denúncias e manifestações repercutem como práticas de resistência desde abaixo. 

Em maio de 2022 uma ação se destacou no contexto nacional: a 13ª Marcha 

pela Vida das Mulheres e pela Agroecologia com o tema "Mulheres em defesa do 

território - Borborema agroecológica não é lugar de parque eólico”, na qual cerca de 

cinco mil mulheres se manifestaram contra a instalação de projetos eólicos em seus 

territórios. A atividade ocorreu no município de Solânea, localizado no Polo da 

Borborema, região que abrange quinze municípios do interior da Paraíba9, conhecido 

pela expressiva produção agrícola pautada na agroecologia e como um agente 

contemporâneo das lutas camponesas pelo território (Silveira, Freire & Diniz, 2010). 

Na Paraíba há 72 projetos eólicos outorgados. São 30 parques em operação 

distribuídos em áreas litorâneas e do semiárido e seis projetos em construção. 

Contudo, há 36 parques eólicos outorgados pela ANEEL e que ainda não tiveram a 

construção iniciada. 

                                           
7
 É importante ressaltar que parte da população atingida pelos projetos eólicos não tem acesso à políticas 

públicas e se reconhecem como esquecidas pelo Estado, logo, a possibilidade de ter um incremento na 
renda é algo importante. Há discursos por parte dos agentes promotores dos projetos eólicos destacando 
o valor obtido com o arrendamento como uma aposentadoria. 
8
 Referente a aqueles que agem em prol de interesses de determinados sujeitos, com o objetivo de 

facilitar a aceitação dos projetos eólicos por parte das comunidades. Segundo Sampaio & Maia (2022), ao 
estudar a implantação de parques eólicos no Seridó Ocidental paraibano, verificou-se que os próprios 
representantes públicos eleitos atuam para facilitar a aceitação da população. 
9
 Segundo Silveira, Freire & Diniz (2007). 
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No Sistema de Informações de Geração da Agência Nacional de Energia 

Elétrica (SIGA/ANEEL), há cinco parques que compõem o Complexo Eólico Serra da 

Borborema10, todos outorgados porém sem construção iniciada, totalizando 

210.800,00 kW de potência outorgada. O  Complexo Eólico Serra da Borborema é de 

propriedade da EDP Renováveis Brasil S.A., uma velha conhecida no setor de energia 

eólica e está localizado nos municípios de Areial, Pocinhos e Esperança, na região da 

Serra da Borborema. Antes mesmo de ser identificada como “Área Promissora 311” no 

Atlas Eólico da Paraíba (2016), com 1.475 mW de potência eólica estimada a 120 

metros de altura. A região é caracterizada, majoritariamente, por pequenos municípios, 

por possuir uma estrutura fundiária baseada em pequenas propriedades e na 

agricultura familiar de produção agrícola direcionada aos mercados locais. Como em 

outras regiões no país de dimensões continentais, há a preocupação com o 

envelhecimento da população rural e a sucessão familiar.   

Por ser uma fonte de energia renovável, comumente a sociedade não 

relaciona a expansão destes projetos com impactos ambientais e sociais. Assim, as 

manifestações contra a instalação de parques eólicos e ações de denúncia de violação 

de direitos ou não cumprimento de contratos em relação aos projetos já outorgados e 

em operação são, relativamente, recentes e possuem poucos debates na academia. A 

manifestação ocorrida no município de Solânea se destaca pelo fato de ser a primeira 

ação de resistência organizada por mulheres frente à expansão dos projetos eólicos. 

Diante a importância deste fato, além da atualidade do processo, o objetivo deste 

documento é debater acerca das formas de resistência desde abaixo frente a 

expansão dos projetos eólicos, com o foco nas ações das mulheres na luta contra o 

avanço dos projetos eólicos na Paraíba. 

Para atingir este objetivo, o texto está organizado em três partes. 

Primeiramente serão debatidas as  formas de resistência frente a expansão da energia 

eólica no Brasil. Em seguida o foco será o processo de territorialização de projetos 

eólicos na Paraíba, considerando o contexto regional do Nordeste. Por fim, será 

discutida a resistência desde abaixo frente à expansão dos projetos eólicos a partir 

das ações das mulheres na luta contra o avanço dos projetos eólicos na Paraíba, 

                                           
10

 Parques Eólicos Serra da Borborema I, Serra da Borborema II, Serra da Borborema III, Serra da 
Borborema IV e Serra da Borborema V. 
11

 Segundo o  Atlas Eólico da Paraíba (2016) potencial eólico da “Área Promissora 3” estende-se entre os 
municípios de Pocinhos, Puxinanã, Montadas, Areial, Esperança, Remígio, Algodão de Jandaíra, 
Casserengue, Arara, Solânea, Bananeiras, Dona Inês e Areia.  
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centrando também nos possíveis impactos que a implantação do Complexo Eólico 

Serra da Borborema pode resultar neste território. 

A construção deste documento está inserida no projeto Land Matrix Initiative, 

que corresponde a uma plataforma global de monitoramento de Grandes Transações 

de Terra (GTT). O Land Matrix se destaca, justamente, por considerar as múltiplas 

territorialidades involucradas no processo de controle do território, incluindo as 

energias renováveis e também identificar e mapear ações de violações de direitos, 

conflitos e resistências relacionadas às Grandes Transações de Terra (GTT). Os 

casos inseridos no Land Matrix respeitam três critérios bases, sendo: i) negociações 

iguais ou superiores a 200 hectares de terra transacionados; ii) alteração no controle 

da propriedade; iii) alteração do uso do solo, que a partir da apropriação passa 

imediatamente a ter seu uso voltado para a acumulação de capital (Venencia et al., 

2018). Todos os bancos de dados apresentam especificidades e limitações, o que 

pode ser ainda maior considerando a escala dos dados coletados e analisados. 

Atualmente o Land Matrix é o mais completo banco de dados acerca da temática em 

escala global, possibilitando análises quantitativas e qualitativas.  

 

Formas de resistência frente a expansão da energia eólica no Brasil 

 

A resistência é uma forma de luta constante dos movimentos 

socioterritoriais12, faz parte da essência deste grupo social. As ações de manifestação 

de movimentos que lutam por seu território se constituem enquanto formas de 

resistência, contudo não são as únicas, uma vez que a resistência também ocorre no 

cotidiano (Scott, 2011). Acampamentos, ocupações de terras, práticas agroecológicas, 

diferentes tipologias de manifestações13 na terra e pela terra e articulações 

institucionais são exemplos mais comuns de resistência camponesa. Porém, em 

contextos de avanço de controle do território (chamado pela academia internacional de 

land grabbing) as formas de resistência complexificam, tornando mais difícil diferenciar 

a resistência da subordinação. Ademais, as formas de cooptação e controle da 

população também são renovadas.  

Hall, Edelman, Borras Jr., Scoones, White & Wolford (2015) sugerem que as 

chamadas reações políticas de baixo em casos de controle do território (na palavra 

                                           
12

 Movimentos socioterritoriais são aqueles que têm o território enquanto trunfo (Fernandes, 2013). 
13

 Alguns exemplos são: ocupações de espaço públicos; ocupações de instituições; ocupações de 
agência bancária; carreatas; passeatas, dentre outros.  
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dos autores land grabbing) vão para além da resistência e incluem: incorporações e 

negociações para que a população atingida tenha algum benefício ou deixe de ser 

menos prejudicada com as transações de terra. A escala da ação também é 

importante, uma vez que a resistência, que geralmente é local, pode variar de acordo 

com as relações institucionais nacionais e com o governo em vigência.  

Quando o controle do território adquire força, dinâmicas políticas complexas 

são desencadeadas. É de conhecimento que as formas de acesso e controle do 

território são múltiplas, podendo variar de acordo com a territorialidade. Muito é 

debatido pela comunidade acadêmica acerca das resistências mediante as Grandes 

Transações de Terra envolvendo os usos agrícolas do território e de exploração 

mineral. Até mesmo pela história recente dos projetos de energia eólica no Brasil, 

pouco tem-se debatido sobre as formas de resistência frente a esta  territorialidade. 

No caso do Brasil, a principal forma de acesso ao território para a implantação 

de projetos eólicos é o arrendamento. Pesquisas sobre a temática indicam que tais 

áreas são, majoritariamente, privadas e pertencentes a pequenos proprietários que 

sofrem, cotidianamente, com assédio para assinatura de contratos e com especulação 

imobiliária decorrentes da corrida pelos ventos (Sampaio & Maia, 2022; Vasconcelos, 

Maia & Copena, 2022). Esta forma de acesso à terra e controle evidencia que possuir 

o título de propriedade registrado formal não é a única forma de controle. Na 

atualidade, cada vez mais, emergem outras modalidades de acesso e controle 

(McKay, 2017; Pereira, 2019). Neste contexto, discutir sobre ações de resistências é 

necessário debater sobre os conflitos e as conflitualidades14, uma vez que diante 

destas as estratégias de resistência das populações atingidas se multiplicam e 

complexificam. 

Segundo Hall, Edelman, Borras Jr, Scoones, White & Wolford (2015) existem 

três eixos de conflitos gerados pelo o que os autores designam de land grabbing: 1) 

população local/camponeses versus corporações/elites latifundiárias; 2) população 

local/camponeses versus Estado; 3) população local/camponeses versus população 

local/camponeses. A partir de revisão bibliográfica acerca da expansão da apropriação 

privada dos ventos no Nordeste do Brasil foram identificados quatro eixos de conflitos 

territoriais, sendo: população local versus empresas (trans) nacionais;  população local 

                                           
14

 Conflitualidade é o “o processo de enfrentamento perene que explicita o paradoxo das contradições e 

as desigualdades do sistema capitalista, evidenciando a necessidade do debate permanente, nos planos 
teóricos e práticos, a respeito do controle político e de modelos de desenvolvimento” (Fernandes, 2008, p. 
217). 
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versus população local;  população local versus poder público local e municipal e  

população local versus intermediários, conforme expressa a figura 1. 

 
Figura 1. Eixos dos conflitos e conflitualidades decorrentes da expansão de 
projetos eólicos no Nordeste brasileiro. 

 

Org.: Pereira, Lorena Izá (2022). 

 

Diferentemente de outras pesquisas sobre Grandes Transações de Terras, no 

caso dos projetos de energia eólica, os agentes e sujeitos identificados até o momento 

são: população local, geralmente composta por agricultores familiares e comunidades 

tradicionais. Empresas trans (nacionais) responsáveis pela instalação do 

empreendimento e captação de recursos, tais agentes contratam empresas de 

consultoria para realização de estudos de medição e elaboração de Estudos de 

Impactos Ambientais / Relatórios de Impactos Ambientais (EIA/RIMA). Poder público 

local e estadual, responsável pelo processo de licenciamento ambiental15, mas  

também atua no lobby para facilitar a aceitação das comunidades (Sampaio & Maia, 

2022). Intermediários, geralmente são responsáveis pela arregimentação de terras a 

serem arrendadas pelas empresas (trans) nacionais e pelo lobby para facilitar a 

territorialização de determinada empresa. É importante ressaltar que a energia eólica e 

mercado relacionado ao setor no Brasil ainda é recente quando comparado a outras 

                                           
15

 Conforme destacado em audiência da Frente Parlamentar Ambientalista da Bahia intitulada “Destruição 
das serras do sertão: a atuação de mineradoras e complexos eólicos”, realizada em formato remoto em 
27 de julho de 2021, a população local atingida pelos parques eólicos relatou falta de transparência por 
parte do órgão regulador do estado Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA) e dificuldade 
de acesso aos Estudos de Impacto Ambiental e Relatórios de Impacto Ambiental.  
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atividades, logo, é possível que novos agentes e sujeitos surjam no processo de 

desenvolvimento do setor no país.  

Diante dos conflitos, conflitualidades e impacto territoriais decorrentes de todo 

o processo16 de territorialização de projetos eólicos a população local atingida tem 

reagido de diferentes modos. Conforme já citado em outros momentos, nos primeiros 

projetos eólicos implantados no Brasil a resistência era quase inexistente, isso porque 

não haviam experiências pretéritas e, diante de tantas facilidades de benefícios 

“vendidos” pelas empresas, intermediários e poder público, não se tinha dimensão da 

quantidade de impactos decorrentes da territorialização de projetos eólicos. 

Conforme a quantidade de projetos eólicos foi se expandindo, os impactos e 

conflitos apareceram e se expandiram. São impactos territoriais pois ultrapassam uma 

determinada esfera: são ambientais, sociais, econômicos e culturais. Através de 

procedimentos metodológicos como revisão bibliográfica e pesquisa em páginas 

eletrônicas oficiais de articulações formadas para denunciar os impactos decorrentes 

da territorialização de parques eólicos, foi possível identificar ações de resistência e 

reivindicações, sendo estas: i) entrada na área do parque e paralisação das 

atividades17; ii) denúncias, especialmente por meio de grupos de pesquisa vinculados 

a universidades e organizações não governamentais; ii) promoção de debates e rodas 

de conversa. 

Sobre estas ações de resistências e denúncias há duas observações 

interessantes. A primeira é que os impactos decorrentes da implantação de parques 

eólicos geralmente tem mobilizado a população atingida que, por sua vez, tendem a 

formar movimentos socioterritoriais isolados, ou seja aqueles que atuam em 

determinado espaço geográfico equivalente. Segundo Fernandes (2005, p. 32), os 

movimentos são caracterizados como isolados não por estarem sem contato com 

outras instituições, mas sim por atuarem em um espaço geográfico restrito, ou seja, 

                                           
16

 É importante destacar que as alterações no território iniciam mesmo antes do parque eólico entrar em 
operação. Além do assédio e especulação imobiliária, a população lida com os danos decorrentes da 
abertura e/ou ampliação de vias de acesso e oriundos do aumento da circulação de pessoas estranhas ao 
território. 
17

 Um exemplo é o que ocorreu em setembro de 2021, onde os moradores da Comunidade de Fundo e 
Fecho de Pasto Fazenda Quina bloquearam a estrada que dá acesso ao Complexo Eólico Morrinhos, no 
município de Campo Formoso, no estado da Bahia. Os objetivos da manifestação foram: i) a melhoria de 
acesso à comunidade e; ii) a possibilidade de abastecimento hídrico, uma vez que a empresa utiliza carro 
pipa para molhar a estrada, enquanto na comunidade as cisternas estão vazias. Segundo a divulgação 
em redes sociais, a decisão de ocupar a estrada foi tomada depois da empresa CGN Brazil Energy (que 
adquiriu os projetos da Atlantic) não abrir canal de diálogo com a comunidade e não realizar ações 
efetivas para mitigar os impactos causados pelo empreendimento. Um ofício contendo as reivindicações 
foi entregue aos representantes da CGN Brazil Energy (operadora do complexo eólico) e Marrikaah 
Licenciamento Ambiental e Investimento Social Privado, desde a primeira quinzena do mês de agosto, 
mas nenhuma das empresas se manifestou publicamente (Land Matrix, 2022). 
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não está territorializado em todo o país, situação que reflete até a atualidade. De fato, 

a pauta das energias renováveis, no geral, é recente em movimentos socioterritoriais 

constituídos em outros períodos históricos e com outras reivindicações e lutas. 

A segunda observação compreende ao fato de tais atos de resistências 

ocorreram, geralmente, quando o projeto eólico já foi instalado e já está em operação, 

contudo, os impactos da territorialização de projetos eólicos acontecem em todas as 

fases de implantação, desde o início dos estudos para verificação do potencial eólico, 

como conflitos entre moradores em decorrência das divergências em relação a 

aceitação da instalação do projeto até a entrada em operação, momento no qual 

ocorre a diminuição dos postos de trabalho e que a população passa a conviver com a 

poluição sonora gerada pelos aerogeradores. Em cada etapa os impactos são 

múltiplos e distintos. 

Diante deste contexto, um caso recente contrário aos consensos já 

estabelecidos, ganhou a atenção nos debates sobre territorialização de parques 

eólicos e resistências desde abaixo. Em maio de 2022 ocorreu a 13ª Marcha pela Vida 

das Mulheres e pela Agroecologia, ação tradicional e que teve como tema "Mulheres 

em defesa do território - Borborema agroecológica não é lugar de parque eólico”, 

primeira vez que a pauta da energia eólica aparece como central em uma 

manifestação. A atividade ocorreu no município de Solânea, localizado no Polo da 

Borborema e contou com, aproximadamente, 5.000 pessoas (AS-PTA Agricultura 

Familiar e Agroecologia, 02 mai. 2022). A ação se mostra contrária à territorialização 

do complexo eólico Serra da Borborema, de propriedade da EDP Renováveis S.A., 

subsidiária do Grupo Energias de Portugal e com sede na Espanha. O complexo 

eólico tem cinco parques outorgados pela ANEEL, mas com construção ainda não 

iniciada18. 

É justamente essa a novidade: uma ação de resistência contrária a um 

projeto que ainda não foi iniciado e articulada por um coletivo com uma longa atuação 

em defesa da agricultura familiar no semiárido paraibano. Este ato ocorrido em 

Solânea evidencia a centralidade que o controle do território para fins de produção de 

                                           
18

 De acordo com as normas da ANEEL, junto com a solicitação de outorga a empresa deve apresentar 
um estudo que confirme o potencial eólico da região na qual se pretende construir o empreendimento. A 
pesquisa deve conter a medição dos ventos pelo período de 36 meses ininterruptos. Assim, a 
especulação imobiliária e conflitos iniciam mesmo antes da implantação do parque. Junto com a 
solicitação de outorga, a empresa também deve apresentar algum documento que comprove o título de 
propriedade ou autorização para utilizar a terra onde o parque será implantado, geralmente o contrato de 
arrendamento. O período da concessão da ANEEL é de 35 anos. Desta forma, os contratos de 
arrendamentos são longos e comumente automaticamente renovados mediante interesse único da 
empresa. 
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energia renovável assume na questão agrária no século XXI, uma energia que não 

limpa e nem é sustentável (The Intercept Brasil, 01 ago. 2022). 

 

O processo de territorialização de projetos eólicos na Paraíba  

 

A instalação de projetos eólicos, na configuração que tem sido proposta no 

Brasil, nada mais é do que uma forma de exploração de recursos naturais para a 

acumulação de capital. Desta forma, é importante uma breve contextualização da 

formação do espaço agrário paraibano, considerando que desde “o início da 

colonização portuguesa tem-se constituído em um espaço de exploração” (Moreira & 

Targino, 1996, p. 19). No decorrer dos anos as formas de estruturação são alteradas 

de acordo com as dinâmicas locais e globais em interação (Pereira, 2019). 

Inicialmente estas eram subordinadas aos interesses do capital mercantil 

metropolitano, ao final do século XX a valorização do capital industrial e financeiro 

ditavam as regras de organização (Moreira & Targino, 1996). Hoje é o capital 

financeiro e a necessidade de novos modelos de exploração de recursos, sobretudo 

naturais, que moldam a organização do espaço agrário paraibano. 

A característica chave deste processo é, que não importa o período histórico, 

a finalidade nunca foi o atendimento das necessidades da maior parte da sociedade , 

o objetivo sempre foi a acumulação do capital no espaço e no tempo. O processo de 

formação do espaço agrário paraibano não foi distinto do Nordeste, o berço da 

colonização que tem como substrato a tríade latifúndio, monocultura e trabalho 

escravo (Prado Jr., 1969), onde a colonização do território se deu no sentido Leste a 

Oeste, ou seja, do litoral ao semiárido. O primeiro ciclo espacial de acumulação19 na 

Paraíba foi o monocultivo de cana-de-açúcar, que dominou a Zona da Mata e até a 

atualidade se faz presente, embora com outras lógicas de produção20. É justamente 

este uso do território o responsável pelo surgimento e expansão da criação de gado21, 

caracterizada como “uma atividade econômica que se estendeu em direção ao interior 

e se difundiu povoando o Sertão da Paraíba” (Moreira & Targino, 1996, p. 65). 

                                           
19

 Segundo Moreira (2018, p. 24) o ciclo espacial de acumulação é definido como “movimento unitário-
integrativo de reprodução da totalidade da diversidade de áreas e setores de atividade identificada com a 
forma de capital dominante de cada contexto”. 
20

 Moreira & Targino (1996) argumentam que há três diferentes momentos do monocultivo de cana-de-
açúcar na Zona da Mata paraibana: i) domínio dos engenhos; ii) efêmera experiência dos Engenhos 
Centrais; iii) dominação da usina de açúcar. Hoje podemos dizer que há um quarto período marcado pela 
crise do setor já no século XXI. 
21

 Embora atividade tenha emergido como uma atividade complementar à da cana-de-açúcar, não é 
possível reduzi-la, ao longo do seu desenvolvimento, a um mero apêndice (Moreira & Targino, 1996).  
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Já no final do século XVIII, enquanto as atenções estavam direcionadas ao 

ciclo do ouro em Minas Gerais, o algodão emerge enquanto uso do território na 

Paraíba. O motivo segue a lógica já expressa anteriormente: dinâmicas e demandas 

internacionais em diálogo com interesses e processos locais. O progresso técnico da 

indústria têxtil, especialmente inglesa, e o aumento da demanda no mercado 

internacional são os responsáveis por essa introdução (Moreira & Targino, 1996). A 

maior expressão desta territorialidade seja a territorialização de unidades fabris da 

Sociedade Algodoeira do Nordeste Brasileiro (Sanbra)22 e da Anderson Cleyton23 em 

décadas posteriores. 

Atualmente a cana-de-açúcar divide o espaço com outras territorialidades que 

também tendem a homogeneizar o território. Exemplos são a mineração no Seridó 

paraibano (Lourenço, 2021; Pereira, 2021c) e a emergência de parques eólicos, 

iniciada no litoral, mas em expansão em direção ao semiárido. É importante ressaltar 

que a Paraíba foi um dos primeiros estados no qual o processo contemporâneo de 

estrangeirização24 da terra foi analisado isoladamente25 (Moreira, Bonolo & Targino, 

2014), se constituindo como uma referência obrigatória para os estudiosos da 

temática. Vale pontuar também que pequena agricultura, baseada na diversidade de 

territorialidades, sempre coexistiu junto aos latifúndios monocultores na Paraíba, 

sendo responsável pela ocupação de espaços como agreste26 e semiárido, bem como 

pelo abastecimento alimentar do estado. Hoje não é diferente. 

Em 2004 foram outorgadas licença de instalação dos primeiros parques 

eólicos em território paraibano, localizados no município de Mataraca, no litoral norte 

do estado. Em 2007 foi posto em operação o primeiro projeto eólico no mesmo 

município, de propriedade da SPE Millennium Central Geradora Eólica S.A. que, por 

sua vez, é controlada atualmente pela State Power Investment Corporation of China. 

                                           
22

 De acordo com o IBGE, a Sanbra além de ter em seu escopo produtos como  o agave, óleo e artigos 
comestíveis, trabalhava com  algodão. Instalou-se em Campina Grande, na Paraíba,  em 1935, sendo 
filial da empresa argentina Bunge Y Born, criada em 1884. Maiores informações disponíveis em: 
https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=442988. Acesso em: 30 set. 
2022. 
23

 Grupo de origem estadunidense e que na década de 1970 chegou a ocupar a posição de maiores 
empresas do setor algodoeiro, junto com a Sanbra (Costa & Silva, 2020). 
24

 A estrangeirização é um processo cuja definição está em disputa. Entendemos a estrangeirização 

como um processo de controle do território pelo capital estrangeiro. Enfatizamos que estrangeirização não 
é a tradução de land grabbing, sendo este último um processo mais amplo de controle do território, sem a 
distinção de origem do capital (Pereira, 2019). 
25

 A estrangeirização da terra foi analisada em Oliveira (2010), porém a partir da análise conceitual, de 

marcos regulatórios e do processo em escala nacional.  
26

 Agreste paraibano corresponde à região situada entre o litoral úmido e as mesorregiões semiáridas da 
Borborema e do Sertão. 

https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=442988
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Entre 2009 e 2010 foram postos em operação mais onze parques eólicos em 

Mataraca, sendo dez de propriedade da Pacific Hydro Energia do Brasil Ltda, 

controlada pela State Power Investment Corporation of China (Pereira, 2021b).  

Apenas depois de onze anos das primeiras outorgas, em 2015, novos 

pedidos de instalação de projetos eólicos foram realizados. Em 2022, entre janeiro e 

agosto, foram aprovados 28 parques eólicos na Paraíba, o maior quantitativo da série 

histórica. Hoje são 72 parques eólicos no estado, sendo 30 em operação, seis em 

construção e 36 outorgados, porém sem iniciar as obras e implantação. Esta dinâmica 

e disposição no território evidencia a tendência citada em outros relatórios: a expansão 

dos projetos de energia eólica do litoral em direção ao semiárido (Pereira, 2021a). A 

tabela 2 expressa a quantidade e potência outorgada para projetos eólicos na Paraíba. 

 

Tabela 2. Paraíba - Projetos eólicos outorgados de acordo com o ano (2004-
2022). 

Ano 
Outorgados Entrada em operação 

Quant. Pot. Outorgada (kW) Quant. Pot. Outorgada (kW) 

2004 12 62.700 0 0,00 

2007 0 0,00 1 10.200 

2009 0 0,00 10 48.000 

2010 0 0,00 1 4.500 

2015 3 94.500 0 0,00 

2017 0 0,00 3 9.500 

2018 9 294.525 0 0,00 

2019 6 176.715 0 0,00 

2020 9 378.345 0 0,00 

2021 5 210.800 15 471.240 

2022* 28 648.000 0 0,00 

Total 72 1.862.120 30 543.440 

*Dados até 31 de outubro de 2022. 
Fonte: SIGA/ANEEL (data de consolidação: 01 nov. 2022); Org.: Pereira, Lorena Izá (2022). 

 

Dos 223 municípios paraibanos, doze possuem projetos eólicos outorgados 

pela ANEEL, sendo: Areia de Baraúnas, Areial, Damião, Esperança, Junco do Seridó, 

Mataraca, Nova Palmeira, Pedra Lavada, Pocinhos, Santa Luzia, São José do Sabugi 

e São Mamede. Apenas Mataraca está localizado no litoral. Embora hajam 72 projetos 

eólicos localizados na Paraíba, apenas sete corporações controlam os 

empreendimentos, conforme expressa o quadro 1. 
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Quadro 1. Paraíba - Corporações que controlam os projetos eólicos outorgados 
(2022). 

Corporação Quant. de 
parques 

Municípios Origem do capital 

Cardus Energia Ltda. 01 Mataraca Brasil  

Pacific Hydro Energia 
do Brasil Ltda (State 
Power Investment 

Corporation of China) 

11 Mataraca China 

Neoenergia 
(Iberdrola) 

18 Areia de Baraúnas, Santa Luzia, 

São José do Sabugi e São 
Mamede 

Espanha (capital 
aberto) 

Companhia Hidro 
Elétrica do São 

Francisco - CHESF 

05 Damião Brasil (capital aberto) 

EDP Renováveis S.A.  05 Areial, Esperança e Pocinhos Portugal (sede na 
Espanha) 

EDF Renewables do 
Brasil 

09 Junco do Seridó e Santa Luzia França 

Engeform 23 Nova Palmeira e Pedra Lavrada  Brasil 

Fonte: SIGA/ANEEL (data de consolidação: 01 nov. 2022); Org.: Pereira, Lorena Izá (2022). 

 

Sobre a dinâmica da estrangeirização no setor de energia eólica no Brasil é 

preciso ressaltar que todas as empresas declaradas como proprietárias dos 

empreendimentos junto a ANEEL são constituídas e registradas no Brasil como 

Sociedades de Propósitos Específicos (SPE), logo, são classificadas como empresas 

brasileiras. Todavia, quando a estrutura da SPE é analisada verifica-se que, na 

realidade, um pequeno grupo de empresas controla os projetos eólicos. Também é 

possível observar que há uma tendência de empresas de capital nacional venderem 

seus projetos já em operação para corporações estrangeiras. Assim, embora os 72 

parques eólicos instalados na Paraíba sejam registrados como brasileiros, 59,73% são 

controlados pelo capital estrangeiro27. Essa nova face da estrangeirização da terra a 

partir dos projetos eólicos mostra, justamente, o movimento do capital no território e, 

consequentemente, as novas estratégias de lutas e resistências são uma necessidade 

e uma resposta da população atingida. 

                                           
27

 Sem considerar as empresas brasileiras com capital aberto na bolsa de valores. 
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É importante destacar que os parques eólicos não correspondem a única face 

da energia renovável no estado da Paraíba. Atualmente, segundo dados da ANEEL28, 

há 68 projetos fotovoltaicos na Paraíba, sendo 18 em operação; três em construção e 

47 outorgados, porém sem construção iniciada. Na unidade da federação há empresas 

que investem nas duas modalidades de geração de energia: eólica e fotovoltaica, 

como a Neoenergia. Os impactos decorrentes da territorialização de projetos 

fotovoltaicos, embora caminhe na mesma direção daqueles oriundos da energia 

eólica, há algumas singularidades, como o fato de exigir maior quantidade de terras 

para a instalação das placas fotovoltaicas e inexistência da narrativa de convivência 

entre diferentes usos do território. 

 

Ações de resistência frente à expansão dos projetos eólicos na Paraíba: o 
caso do Polo da Borborema 
 

Como já citado, o Polo da Borborema é composto por quinze municípios, 

sendo: Solânea, Casserengue, Arara, Remígio, Algodão de Jandaíra, Esperança, 

Areial, Montadas, Alagoa Nova, São Sebastião de Lagoa de Roça, Lagoa Seca, 

Puxinanã, Massaranduba, Matinhas e Serra Redonda. A Borborema é caracterizada 

pela presença marcante de agricultores familiares e pela pequena propriedade. A 

concentração fundiária dos municípios que compõem o Polo da Borborema, calculada 

através do índice de Gini, está abaixo do coeficiente nacional, que é de 0,87 (OXFAM, 

2019), conforme expressa a tabela 3.  

 

Tabela 3. Polo da Borborema - População e concentração fundiária. 

Município População (2021
29

) Índice de Gini (2020) 

Alagoa Nova 20.992 0,592 

Algodão de Jandaíra 2.588 0,765 

Arara 13.613 0,633 

Areial 7.054 0,488 

Casserengue 7.530 0,678 

Esperança 33.386 0,633 

Lagoa Seca 27.728 0,598 

                                           
28

 Data de consolidação: 01 nov. 2022. 
29

  Projeção do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) consultado através do IBGE Cidades. 
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Massaranduba 14.077 0,767 

Matinhas 4.528 0,754 

Montadas 5.806 0,549 

Puxinanã 13.801 0,513 

Remígio 19.973 0,812 

São Sebastião de Lagoa de Roça 11.793 0,601 

Serra Redonda 7.001 0,613 

Solânea 26.051 0,718 

Total 215.921 - 

Fonte: IBGE (2021); DATALUTA (2022); Org.: Pereira, Lorena Izá (2022). 

 

O uso do território da Borborema é qualificado pela produção em pequena 

escala de alimentos e pela pecuária. De acordo com dados da Pesquisa Agrícola 

Municipal do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2021 não foram 

registrados quantitativos expressivos de culturas como soja, cana-de-açúcar e milho, 

evidenciando que aquilo que é produzido na Borborema é consumido no mesmo 

território. Segundo Silveira, Freire & Diniz (2007, p. 14): 

 

Ao centro do território [da Borborema], encontramos a sua porção 
mais elevada onde se estabelecem pequenas propriedades familiares 
dedicadas à policultura associada à pecuária. Na escarpa leste do 
planalto, as águas da bacia do Rio Mamanguape percorrem um 
relevo fortemente acidentado. essa é a região localmente 
denominada de Brejo, constituído por ilhas de umidade e de solos 
férteis resultantes da ação dos ventos úmidos que vêm do litoral, 
onde se estabelecem propriedades familiares dedicadas à fruticultura. 
A porção noroeste do território é marcada pela depressão do Rio 
Curimataú, uma área de sombra de chuva, conhecida por ser a zona 
mais seca e pelas formações de caatinga. as criações de animais 
combinadas com roçados de milho e feijão são as atividades que 
predominam nos sistemas de base familiar ali instalados. Por fim, a 
sudoeste, as águas da bacia do Rio Paraíba do Norte definem uma 
quarta região ambiental. De altitudes mais baixas, o cariri-agrestino 
também é uma região seca onde se observa o predomínio das 
grandes fazendas de gado de corte e leiteiro e uma expressiva 
população de foreiros e trabalhadores sem-terra, produtores de milho 
e fava. 

 

Outra característica que se destaca é que o Polo da Borborema é a 

articulação e a organização dos(as) agricultores(as) em torno da pauta da produção 

agroecológica. Ainda de acordo com Silveira, Freire & Diniz (2007), no ano de 2007 o 
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território agroecológico da Borborema era formado por 15 sindicatos de trabalhadoras 

e trabalhadores rurais, aproximadamente 150 associações comunitárias e uma 

organização regional de agricultores ecológicos. Em pesquisa realizada por Simon 

(2020), entrevistas com membros de movimentos socioterritoriais indicaram a 

centralidade e força do Polo Sindical da Borborema, sendo uma articulação particular 

da Paraíba. No Polo da Borborema, no município de Esperança, onde será implantado 

um dos parques eólicos do complexo Serra da Borborema, há uma sede da AS-PTA 

Agricultura Familiar e Agroecologia, importante organização que atua no 

fortalecimento da agricultura familiar e a promoção do desenvolvimento rural 

sustentável no Brasil.  

A AS-PTA articula e promove diferentes programas e ações. Uma destas são 

os Bancos de Sementes Comunitários (BSC) dos municípios de atuação do território 

da Borborema, conhecidos como Sementes da Paixão (Simon, Martins & Regala, 

2018). São bancos de sementes crioulas, sem práticas que envolvem os transgênicos 

e agrotóxicos e se constituindo como uma ação importante de resistência e de 

promoção da saúde no espaço agrário paraibano (Simon, Martins & Regala, 2018). A 

luta dos agricultores e agricultoras do território da Borborema é pela agroecologia, pela 

educação, pelo resgate de saberes, pela proteção de seus territórios, pela participação 

popular, pela equidade e pela vida das mulheres. 

As mulheres têm um papel fundamental nestas ações. De acordo com 

Serrano (2015), as mulheres da Borborema cumpre uma dupla função: resgatar e dar 

continuidade a luta histórica das mulheres do campo na Paraíba. A atuação das 

mulheres é central, não é por acaso que a Marcha pela Vida das Mulheres e pela 

Agroecologia no Polo da Borborema chegou à sua décima terceira edição em 2022. A 

Marcha pela Vida das Mulheres e pela Agroecologia foi realizada pela primeira vez em 

2010 e a “cada ano há a construção coletiva de um processo preparatório” que se 

constitui em um importante espaço educativo e “significativo para o reconhecimento e 

a valorização do trabalho da camponesa, bem como para a superação da violência de 

gênero e para a consolidação da Agroecologia” (Serrano, 2015, p. 54). 

Em cada ano a Marcha pela Vida das Mulheres e pela Agroecologia tem um 

tema distinto que dialoga com as situações de demandas locais. Diante da 

possibilidade do avanço dos projetos eólicos no Polo da Borborema, atividade que irá 

alterar e alienar não somente as territorialidades da Borborema, mas que mudará toda 

a dinâmica deste território de luta e resistência, a temática da Marcha pela Vida das 

Mulheres e pela Agroecologia seguiu a posição de questionar tais projetos. A frase 
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“Borborema agroecológica não é lugar de parque eólico” foi a mensagem divulgada 

em cartazes e em demais materiais.  

Como já mencionado, o complexo eólico Serra da Borborema é composto por 

cinco parques nos municípios de Areial, Pocinhos e Esperança. A responsável pelo 

empreendimento é a EDP Renováveis Brasil S.A. Os cinco parques já foram 

outorgados pela ANEEL possuem o status de “construção não iniciada”. Segundo 

informações divulgadas em reportagem da BBC (03 mai. 2022), o complexo eólico 

ocupará uma área de 7.600 hectares, em termos de comparação, a extensão do 

projeto corresponde a 7.600 campos de futebol. Na página oficial da Superintendência 

de Administração do Meio Ambiente do Estado da Paraíba (SUDEMA), órgão 

responsável pelo processo de licenciamento ambiental, não constam arquivos 

referentes ao Relatório de Impacto Ambiental e Estudo de Impacto Ambiental do 

Complexo Eólico Serra da Borborema30. Assim, não está disponível para consulta 

pública maiores informações sobre o projeto. 

É neste contexto de escassez de informações e impactos e violações 

denunciados em outras escalas que a 13ª Marcha pela Vida das Mulheres e pela 

Agroecologia é pensada e organizada. As entidades responsáveis pela realização da 

13ª Marcha pela Vida das Mulheres e pela Agroecologia foram o Polo da Borborema, a 

AS-PTA e o Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Solânea. 

Organizações como a CESE, Terre Solidaire, Terre des Hommes Schweiz, ActionAid, 

Misereor, Laudes Foundation e Manos Unidas participaram como apoiadoras da ação. 

A figura 2 mostra o cartaz de divulgação da 13ª Marcha pela Vida das Mulheres e pela 

Agroecologia realizada em Solânea em 02 de maio de 2022 e divulgada pelo 

Movimento de Mulheres do Polo da Borborema. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Cartaz de divulgação da 13ª Marcha pela Vida das Mulheres e pela 
Agroecologia (maio de 2022). 

                                           
30

 Data de acesso: 14 nov. 2022. 
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Fonte: Divulgação Marcha pela vida das mulheres e pela agroecologia. Brasil de Fato Paraíba, 
29 abr. 2022. 

 

Em publicações no perfil oficial da Marcha pela vida das mulheres e pela 

agroecologia em redes sociais31, as justificativas postas pelo fato das mulheres 

agricultoras estarem se reunindo contra os projetos eólicos são justamente em 

decorrência de que para produzirem energia oriunda da cinética dos ventos as 

corporações se apropriam dos seus territórios. A apropriação é realizada por meio de 

contratos desiguais, passando o controle do uso da terra (territorialidade) sem comprá-

las. O argumento central é a perda de terra de trabalho e, ao mesmo tempo, a perda 

do uso e da função social da terra. Também são citados impactos como a promoção 

de um processo de vulnerabilização, uma vez que os parques eólicos deixam as 

comunidades mais pobres e sem as garantias que são direito das mesmas. A questão 

da saúde, resultado da poluição sonora32, a falta de autonomia e abusos morais e 

sexuais também são citados. A figura 3 expressa as mensagens acerca dos impactos 

dos projetos eólicos no território da Borborema postadas em redes sociais da Marcha 

pela vida das mulheres e agroecologia. 

 

 

 

Figura 3. Por que as mulheres agricultoras estão se reunindo contra os parques 
eólicos? 

                                           
31 Perfil lançado na plataforma Instagram em fevereiro de 2021.  
32 Ocorre quando o parque eólico já está em fase de operação. O ruído produzido pelo movimento dos 
aerogeradores causa insônia e, consequentemente, o aumento da utilização de medicamentos para 
dormir. Os municípios de Venturosa e Caetés, no semiárido do estado de Pernambuco, ficaram 
conhecidos no cenário nacional devido aos casos problemas na saúde mental em decorrência da 
territorialização de projetos eólicos, chegando até a desterritorialização das comunidades rurais (Brasil de 
Fato Pernambuco, 19 out. 2021). 
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Fonte: Divulgação Instagram @marchapelavidadasmulheres (14 abr. 2022). 

 

Desde início da divulgação da 13ª Marcha pela Vida das Mulheres e pela 

Agroecologia, em 12 de abril de 2022, diferentes mensagens foram divulgadas nas 

redes sociais, nas quais além de mobilizar a população para a ação e promoção do 

debate, também cumpre um importante papel na difusão dos reais impactos 

decorrente da territorialização de projetos eólicos. Dentre tais impactos foram 

destacados os impactos à saúde decorrentes da poluição sonora; a falácia da 

narrativa de geração de postos de trabalho a partir da instalação de parques eólicos; 

os contratos abusivos em relação aos arrendamentos; o cercamento de terras diante 

da impossibilidade da convivência dos aerogeradores com outras territorialidades; 
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adoecimento de animais; impactos relacionados ao meio ambiente (desmatamento, 

empobrecimento do solo) e os abusos morais e sexuais.  

Neste último é necessário um destaque especial. É consenso que as 

mulheres são as mais impactadas com a territorialização de grandes projetos de 

desenvolvimento. As alterações são de diversas ordens, desde a sobrecarga de 

trabalho e do cuidado até as violências (doméstica, sexual, física, psicológica, 

financeira, dentre outras). Desde 2019 notícias são divulgadas em diferentes portais 

acerca dos “filhos do vento”, expressão utilizada para designar os filhos gerados pelos 

funcionários dos parques eólicos nas comunidades nas quais transitam no processo 

de construção do projeto. “Eles vão embora com os ventos e os filhos ficam para 

serem criados só pelas mães, em geral, muito jovens” (Divulgação Instagram 

@marchapelavidadasmulheres). Parte desses casos são decorrentes de violência 

sexual.  

Como já referenciado, os parques eólicos que compõem o complexo eólico 

Serra da Borborema já foram outorgados pela ANEEL, porém a construção ainda não 

foi iniciada. Contudo, as experiências negativas com a territorialização dos projetos 

eólicos são mais frequentes do que se imagina e atingem uma diversidade de 

territórios. Assim, a luta do Movimento de Mulheres do Polo da Borborema também se 

referenciam em impactos e experiências pretéritas ocorridos em outros territórios. 

Hoje, os projetos eólicos não constituem realidades isoladas, cada território possui 

suas particularidades e similitudes. 

A marcha ocorreu em 02 de maio de 2022 no município de Solânea. Segundo 

informações divulgadas pela AS-PTA (02 mai. 2022), a 13ª Marcha pela Vida das 

Mulheres e pela Agroecologia contou com a participação  de cerca de 5.000 mulheres 

não somente de municípios do Polo da Borborema, mas também de outras regiões da 

Paraíba e de demais estados do Nordeste, como Rio Grande do Norte e Pernambuco. 

Em reportagem publicada pela BBC (03 mai. 2022), uma agricultora que participou da 

marcha relatou “não somos contra energias renováveis, somos contra o modelo 

industrial de produção de energias renováveis que está se expandindo pela nossa 

região, um modelo que agride a natureza e as mulheres”.  

De acordo com matéria divulgada pela AS-PTA (02 mai. 2022), uma segunda 

agricultura relatou “com a Marcha, queremos debater com a sociedade o que acontece 

com as comunidades rurais a partir do olhar das mulheres que vivem no campo. 

Queremos também dialogar com nossos governantes sobre o modelo de geração de 

energia que a gente quer no nosso território. A gente não é contra as energias 
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renováveis, mas contra a indústria energética que se instala pertinho das nossas 

casas, nos nossos roçados, nas nossas comunidades”.  

Caminhando para o final da 13ª Marcha pela Vida das Mulheres e pela 

Agroecologia, foi apresentada uma carta política por parte da coordenação da ação, 

que assumiu o compromisso de transformá-la em instrumento de incidência junto a 

agentes do poder público em diferentes escalas. A carta é iniciada com uma 

contextualização acerca do território da Borborema e reforça que cotidianamente 

20.000 famílias agricultoras trabalham na produção de alimentos sanos e soberanos, 

livre de transgênicos e agrotóxicos. Em seguida, a carta política afirma: 

 

 “A energia renovável é a alternativa à matriz energética e ao modelo 
de produção agrícola atualmente dominantes no Brasil, assentados 
no uso de combustíveis fósseis. Contudo, junto à implantação de um 
modelo alternativo, é imperativo que possamos abrir um amplo 
debate na sociedade sobre os atuais padrões de produção e 
consumo. Apresentamos a agroecologia como um novo modelo de 
produção capaz de conservar a base de recursos naturais e garantir a 
produção de alimentos saudáveis para o conjunto da sociedade”.  

 

O quadro 2 evidencia as denúncias apresentadas na carta política da 13ª 

Marcha pela Vida das Mulheres e pela Agroecologia. 

 

Quadro 2. Denúncias apresentadas na carta política da 13ª Marcha pela Vida das 
Mulheres e pela Agroecologia. 

Denúncia apresentada Eixo 

“O modelo assentado em grandes empreendimentos de 
geração centralizada de energia renovável constitui 
uma ameaça à vida e ao trabalho das populações e dos 
territórios da agricultura familiar e dos povos 
tradicionais”. 

Trabalho e vida 

“Localmente, os impactos ambientais decorrentes da 
implantação e do funcionamento desse modelo são 
incomensuráveis. A caatinga é um bioma frágil e 
suscetível à - A assinatura dos contratos com as 
empresas evolve o risco de perda da titulação da terra 
como “imóvel rural”, tal como está qualificado no quarto 
Artigo do Estatuto da Terra. Com isso, os moradores 
cedentes são desqualificados como “agricultores 
familiares” e perdem os direitos sociais e 
previdenciários conquistados a duras penas pelos 
movimentos sociais.. Para a implantação dos sistemas 
centralizados de geração de energia, são desmatadas 
grandes áreas de vegetação, colocando em risco a 
fauna e a flora local, são soterradas infraestruturas 
hídricas, perfurados poços que comprometem os corpos 

Meio ambiente 
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hídricos, ao mesmo tempo que os aerogeradores 
mudam a circulação dos ventos e as placas solares 
aumentam ainda mais a temperatura local, dentre 
outros impactos”. 

“Associados ao um discurso de “progresso” e 
“desenvolvimento”, os parques eólicos em implantação 
no Semiárido são uma nova forma de apropriação e 
controle das terras e dos territórios para a acumulação 
de lucros privados por grandes corporações 
econômicas internacionais ao mesmo tempo que geram 
enormes e irreparáveis custos sociais para as 
populações. As empresas ocupam as terras, 
redesenham as comunidades, cercando os espaços 
produtivos e de vida, e mudando completamente o 
conceito do lugar e da paisagem que marcam nossa 
cultura local”. 

Econômico; social e alteração na paisagem  

“Os danos da chegada desses grandes 
empreendimentos são particularmente maiores às 
nossas vidas, aos nossos corpos, aos nossos trabalhos, 
à nossa saúde. Além do aumento do trabalho doméstico 
em razão da poeira, das cisternas de estocagem de 
água rachadas, do cerceamento da liberdade de ir e vir 
das crianças e dos adultos, denunciamos o aumento da 
violência de gênero, os assédios morais e sexuais e a 
prostituição que acompanham a implantação dos 
parques eólicos. Não são raras as denúncias dos “filhos 
do vento”, quando mulheres e meninas são obrigadas a 
se responsabilizarem sozinhas pelas crianças geradas 
durante a passagem das empresas”. 

Gênero (especialmente referente a 
alteração de dos modos de vida, 

sobrecarga do trabalho doméstico e 
aumento da violência) 

“Vertigem, insônia, perda de concentração, nervosismo, 
estresse, ansiedade, depressão, surdez são as doenças 
mais comuns associadas à proximidade dos 
aerogeradores das casas das famílias agricultoras. O 
agravamento do quadro de danos à saúde faz com que 
muitas famílias abandonem suas terras para viver em 
outras localidades ou nas ponta de rua”. 

Saúde  

“Ao transferir para as empresas o uso da terra, é 
priorizada sua destinação para a geração de energia, 
subjugando aquelas famílias aos interesses das 
empresas e, muitas vezes, condenando-as à fome e à 
miséria”. 

Alteração no uso do território; alienação do 
território e insegurança alimentar 

“A assinatura dos contratos com as empresas envolve o 
risco de perda da titulação da terra como “imóvel rural”, 
tal como está qualificado no quarto Artigo do Estatuto 
da Terra. Com isso, os moradores cedentes são 
desqualificados como “agricultores familiares” e perdem 
os direitos sociais e previdenciários conquistados a 
duras penas pelos movimentos sociais”. 

Social  

“A análise dos contratos propostos evidencia que não 
há garantia de pagamento de renda mínima pelo uso da 

Perda do controle da propriedade 
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terra, tal como é proclamado na propaganda difundida 
pelas empresas. As famílias cedentes não possuem 
qualquer tipo de controle sobre a geração de energia 
em sua propriedade, bem como não conseguem saber 
o quanto seria de direito o valor que lhes é devido”. 

“Não há como desistir do contrato. São impostas multas 
milionárias para desistência e mais: cada contrato tem 
uma longa vigência (de 30 a 50 anos), renovável 
automaticamente, caso seja de interesse da empresa. 
Além disso, as obrigações assumidas no contrato são 
extensivas aos herdeiros no caso do falecimento do 
proprietário ou aos eventuais compradores daquela 
terra”. 

Perda do controle da propriedade 
(contratos abusivos) 

“Para além do domínio da terra pelo capital estrangeiro, 
o que se vive é um processo de reconcentração 
fundiária por empresas que querem especular com a 
venda da energia”. 

Estrangeirização do território e 
especulação imobiliária. 

Fonte: Carta política da 13ª Marcha pela Vida das Mulheres e pela Agroecologia (02 mai. 
2022). 

 

Os elementos apresentados na carta mostram a multidimensionalidade dos 

impactos decorrentes da territorialização dos projetos eólicos, abrangendo desde 

aqueles relacionados à perda do controle do território até a saúde. Neste espaço é 

importante ressaltar acerca da estrangeirização do território através do setor eólico, 

como já mencionado na carta política da 13ª Marcha pela Vida das Mulheres e pela 

Agroecologia. Os movimentos socioterritoriais, historicamente, tem em suas pautas a 

estrangeirização do território e seus impactos para a população camponesa, na 

reforma agrária e soberania nacional. Contudo, o debate é centrado na agricultura, 

silvicultura e pecuária como as territorialidades da estrangeirização, o que coloca em 

segundo plano outros usos do territórios. Assim, a 13ª Marcha pela Vida das Mulheres 

e pela Agroecologia coloca em destaque essa questão de suma importância para o 

debate. 

Por fim, na carta política há aspectos considerados necessários pela 

população acerca da territorialização de projetos eólicos, sendo estes: i) amplo debate 

com a sociedade sobre a geração de energia, de modo que contemple a percepção 

das comunidades atingidas e o custo local da chamada energia limpa; ii) 

democratização o debate sobre o regime jurídico que regulamenta os contratos de 

cessão de uso da terra e arrendamento rural; iii) consulta coletiva às comunidades 

diretamente atingidas pelo territorialização de projetos eólicos, bem como decisão 

coletiva pelo arrendamento ou não das terras; aperfeiçoamento dos marcos jurídicos, 
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incluindo o processo de licenciamento ambiental e;  iv) que Estado assuma o papel 

propositivo e de gestão de políticas descentralizadas de produção de energia elétrica. 

Após a realização da 13ª Marcha pela Vida das Mulheres e pela 

Agroecologia, o  Polo da Borborema continua atuando na divulgação de impactos 

decorrentes da territorialização de projetos eólicos e também na mobilização para a 

realização de audiências públicas, a última ocorreu em 17 de novembro de 2022, no 

município de Remígio, cujo tema foi “em defesa da agricultura familiar, aqui não é 

lugar de parque eólico ou usina solar”, ou seja, a luta não é contra uma modalidade 

exclusiva de energia dita renovável, mas contra o modelo na sua totalidade. 

 

Considerações finais  

 

Em um contexto caracterizado pela convergência de múltiplas crises - 

alimentar, ambiental, climática, energética e financeira (Sauer & Borras Jr., 2016) - as 

estratégias de acesso aos territórios são (re)criadas. Além da expansão em direção a 

novos territórios, como o caso da Borborema paraibana, há mercados e narrativas 

contemporâneas que possibilitam a acumulação de capital mesmo em momentos de 

crise, como o exemplo da expansão dos projetos de energia eólica no Nordeste do 

Brasil. As crises ambiental e climática, que reverberam nas mudanças climáticas, são 

uma realidade. A questão posta aqui não deslegitima ou questiona este fato, apenas 

adverte acerca de como o modelo de transição energética posto tem resultado em 

impactos locais, frequentemente invisibilizados. A temática da escala se faz presente, 

uma vez que são demandas e dinâmicas globais que causam alterações no local. 

No Brasil, do total de 1.320 projetos eólicos outorgados pela Agência 

Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), 1.212 estão localizados na região Nordeste, o 

que corresponde a 91,81%. Excluindo os projetos já em operação, do total de 457 

parques previstos, 451 estão localizados na região Nordeste. Este quantitativo 

evidencia como o Nordeste brasileiro se configura como área de expansão para a 

apropriação privada dos ventos. Na Paraíba, estado analisado neste documento, 

existem 72 projetos eólicos outorgados, dos quais 30 estão em operação. Hoje, os 

parques eólicos na Paraíba se expandem no semiárido.  

Os impactos são múltiplos e abrangem diversas dimensões: ambiental, 

econômica, social, cultural e da saúde. Ou seja, todas as esferas da vida são atingidas 

com a expansão da territorialização de projetos eólicos. Como parte do processo, as 

populações atingidas pela territorialização dos projetos eólicos se organizam e 
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promovem ações de resistência que traduzem os impactos sentidos. O enfrentamento 

ao modelo posto pela expansão dos projetos eólicos possui elementos históricos da 

luta camponesa, uma vez que o objetivo é o mesmo: impedir a alienação de seus 

territórios e garantir a permanência dos seus modos de vida. Todavia, a partir da 

alteração de territorialidades novas dinâmicas e formas de resistência emergem.  

É possível afirmar que, inicialmente, a territorialização dos projetos eólicos os 

impactos territoriais foram subestimados devido a três fatores: i) ausência de 

experiências anteriores no Brasil, visto que a atividade começou a expansão em 2010; 

ii) narrativa em torno do desenvolvimento sustentável e da necessidade da transição 

energética como possibilidades de enfrentamento das crises ambiental e climática; iii) 

promessas de benefícios e garantias por parte das empresas, especialmente 

relacionadas a possibilidade de uma renda extra oriunda dos arrendamentos. A partir 

das primeiras denúncias e expansão vertiginosa dos parques eólicos, a população 

atingida se organiza na defesa de seu território. As pautas de lutas são diversas, 

desde maior transparência, participação informada e consulta coletiva até a 

democratização do debate sobre o regime jurídico que regulamenta os contratos de 

cessão de uso da terra e arrendamento rural. 

É neste contexto que o movimento de mulheres do Polo da Borborema, no 

interior da Paraíba, se organiza para defender os seus territórios e os seus direitos 

conquistados através de muita luta. Agroecologia e o debate de gênero são algumas 

das pautas históricas dos agricultores e das agricultoras do território. A 13ª Marcha 

pela Vida das Mulheres e pela Agroecologia, ocorrida em 02 de maio de 2022, 

apresentou em seu centro a temática dos impactos decorrentes da implantação de 

projetos eólicos em seus territórios. A frase “Borborema agroecológica não é lugar de 

parque eólico” guiou a 13ª Marcha pela Vida das Mulheres e pela Agroecologia e 

ainda orienta a luta cotidiana pela defesa do território agroecológico da Borborema.  

Para concluir a reflexão aqui apresentada, é importante destacar dois pontos 

que precisam estar nas agendas de pesquisas futuras. A primeira questão é em 

relação à alteração da função social da terra a partir da territorialização de projetos 

eólicos citada pelas mulheres da Borborema. O Estatuto da Terra, estabelecido pela 

Lei n. 4.504, de 30 de novembro de 1964, não apresenta outros usos da terra que não 

estejam relacionados à agricultura, pecuária e silvicultura, o que torna o debate acerca 

das territorialidades (usos do território) ainda mais central, além de abranger questões 

relacionadas aos marcos que regulamentam os próprio contratos de arrendamento.  O 

segundo tema tem relação com a previdência rural, que possui regras e 
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condicionantes específicas para a aposentadoria de trabalhadores e trabalhadoras 

rurais, uma vez que os agricultores e agricultoras familiares tendem a ser 

desqualificados como “agricultores familiares” e perdem os direitos sociais e 

previdenciários.  

Embora seja frequente a utilização da narrativa de que a renda obtida com o 

arrendamento da terra funcione como uma aposentadoria de longo período, o receio 

de perda dos direitos sociais e previdenciários conquistados é uma realidade posta 

para os pequenos proprietários assediados pelos diferentes agentes. Neste sentido é 

importante lembrar que já foi aprovado no Senado Federal e agora está em tramitação 

na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei n. 3.266/2021, que autoriza a exploração 

de energias renováveis (eólica, fotovoltaica, bioenergia e hídrica) em assentamentos 

de reforma agrária, alterando assim a Lei n. 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, 

conhecida como Lei da Reforma Agrária. Projetos eólicos territorializados em 

assentamentos de reforma agrária já são uma realidade. O exemplo mais emblemático 

é o assentamento Zumbi/Rio do Fogo, localizado no município de Rio do Fogo, no 

estado do Rio Grande do Norte (Ferraz, 2015).  

Na carta política apresentada ao final da 13ª Marcha pela Vida das Mulheres 

e pela Agroecologia os temas relacionados aos contratos abusivos de arrendamento e 

a aposentadoria e previdência de trabalhadores e trabalhadoras rurais possuem 

posição central. Contudo, este debate precisa ser aprofundado na sociedade civil, na 

academia, nos movimentos socioterritoriais e nos espaços de decisão nas múltiplas 

escalas. A transparência, a participação informada e a consulta pública e coletiva são 

direitos da população atingida pelo modelo energético que não é limpo e nem 

sustentável.  

“Na Borborema agroecológica, as mulheres farão dos ventos um furacão!” 
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