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Resumo: Com a crescente preocupação acerca dos recursos naturais não renováveis, cresceu a busca por energia de 

fontes alternativas como uma forma de frear aos impactos negativos nos biomas decorrentes das ações antrópicas. No 

Ceará, houve um considerável crescimento da implantação de Parques eólicos ao longo do seu litoral. A partir de estudos 

e acompanhamentos técnicos, há evidências de que esses empreendimentos têm causado danos ambientais nas praias 

cearenses. Neste contexto, o objetivo do trabalho é trazer uma discussão sobre a necessidade da proteção das paisagens 

cearenses, trazendo o estudo sobre a tutela jurídica do direito de paisagem como mecanismo para minimizar os impactos 

ambientais no litoral. Essa nova concepção busca retratar os impactos sofridos por essas regiões do entorno, visando 

sugerir um dever de cuidado com a poluição visual na orla marítima cearense. Foi realizada uma de pesquisa qualitativa, 

de caráter exploratório descritivo, com base na observação e em fontes bibliográficas e documentais. Os resultados obtidos 

apontam para o aumento da poluição ambiental em diversos aspectos decorrentes das usinas eólicas, em especial os danos 

causados nas paisagens litorâneas que deveriam ser objeto de preservação. Dessa maneira, os mecanismos de prevenção 

elaborados pela legislação para barrar a ocupação desenfreada não foram suficientes para coibir os impactos negativos 

dos empreendimentos, sendo necessário novas medidas que possibilitem esse resultado.  
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Introdução 

 

As energias renováveis são uma das grandes apostas quando se trata de desenvolvimento sustentável, pois elas são 

uma das alternativas encontradas para amenizar os impactos ambientais decorrentes da produção de energia com fontes 

poluidoras e não renováveis. Porém, como ela já é a alternativa que traz a redução de impactos ambientais, a atenção que 

foi dada aos seus danos não fora muito discutida no momento da implementação.  

Porém, com o crescente aumento desses empreendimentos na orla marítima cearense, a degradação causada por eles 

vem sendo questionada e chamando a atenção para medidas necessárias de proteção local. Como ressalta Gorayeb (2019), 

os impactos ambientais causados por parques eólicos, localizados em campos de dunas e outros sistemas ambientais 

costeiros, criam conflitos, negando o acesso aos recursos que sustentam os meios de subsistência e as identidades culturais 

das comunidades tradicionais. A energia eólica, que tinha como finalidade principal proporcionar uma redução nos 

impactos ambientais, mostrou ser mais poluidora do como era propagado, gerando danos sociais, ambientais, econômicos, 

sonoros e visuais no litoral.  

Nesse contexto, o objetivo do trabalho é focar no impacto ambiental que essa fonte alternativa de energia causa no 

litoral cearense, abrindo o questionamento sobre a necessidade de tutela dessas paisagens locais como um patrimônio 

paisagístico local.  

Pressupõem-se que essa abordagem pode ser usada como uma alternativa para minimizar os impactos ambientais nas 

praias cearenses. Foi realizada uma de pesquisa qualitativa, de caráter exploratório descritivo, com base na observação e 

em fontes bibliográficas e documentais para a obtenção do objetivo proposto.   

A instalação das torres deste recurso energético modifica a paisagem natural pela artificialização dos locais, visto que 

as áreas onde são colocados os aerogeradores necessitam de serviços de: terraplanagem, aterro, fixação artificial de areia 

e construção da base de terra e cimento para receber os equipamentos capazes de suportar seu peso e estrutura. Isto 

modifica a morfologia, topografia e fisionomia desses terrenos, alterando totalmente o meio natural, sem proporcionar 

um programa que amenize ou compense os danos gerados. 

Segundo Fiorillo (2011), as normas do direito ambiental visam um meio ambiente equilibrado para as presentes e 

futuras gerações estabelecendo medidas protetivas para evitar a degradação do meio natural pelo uso desordenado dos 

recursos, fazendo cumprir o princípio da responsabilidade, visto que busca impedir que a sociedade arque com os custos 

da recuperação de ato lesivo ao ambiente.  

Essa premissa está coerente com o conceito de desenvolvimento sustentável, que, segundo Chacon e Nascimento 

(2020), se materializa pela necessidade de ações concomitantes e harmoniosas nas dimensões social, econômica, 

ambiental e política-institucional, o que levaria ao alcance efetivo da sustentabilidade em um território. Portanto, o 

crescimento econômico mesmo utilizando recursos naturais para geração de energia, tão necessária aos processos 

produtivos, deve compatibilizar utilização com cuidado social e preservação ambiental, pois as instalações de fontes 

energéticas afetam paisagens naturais de rios, florestas, praias, dunas e mangues. A construção das matrizes geradoras de 

energia deve utilizar tecnologias para controle do uso e ocupação do solo, de modo a preservar os complexos sistemas 

naturais que contribuem para o equilíbrio do planeta. Buscando, também, soluções para reparar os danos gerados nas 

paisagens afetadas, o que atenderia à dimensão político-institucional. 
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Assim, a tutela jurídica da paisagem, que enseja o objetivo desse trabalho, é o termo que foi criado para representar a 

necessidade de atenção a preservação dos componentes naturais das mudanças ao meio natural paisagístico decorrente de 

sucessivas atividades que visam alcançar um desenvolvimento sustentável alterando o ambiente estético local, visando 

reparar os impactos socioambientais gerados dessa tomada desordenada das praias por serem locais de grande potencial 

energético.  

 

Material e Métodos 

 

Este trabalho foi concebido por meio de uma pesquisa sobre a energia eólica e as consequências de sua implementação 

no litoral cearense, visando abordar a importância da tutela jurídica como mais um instrumento cautelar de preservação 

socioambiental regional e cultural dos povos.  

Foi realizada uma de pesquisa qualitativa, de caráter exploratório descritivo, com base na observação e em fontes 

bibliográficas e documentais. Foram utilizados normas gerais e ambientais, trabalhos publicados sobre o tema, políticas 

públicas de desenvolvimento sustentável para auxiliar na discussão do tema.    

Esses métodos são necessários para o melhor entendimento do trabalho produzido, buscando uma interpretação 

específica para cada problema exposto, pois não há de se falar em trabalho científico sem serem abordados métodos 

específicos para sua elaboração.  

 

Resultados e Discussão 

 

O aspecto cultural de um povo é composto pelo conjunto de hábitos e costumes construídos socialmente, resultando 

em traços identitários que se modificam continuamente por elementos internos e externos e promovem a diferenciação 

entre os diversos grupos sociais contribuindo para formação e desenvolvimento de sua história. Disso decorre a 

necessidade de conceituar cultura, dado que conforme o dicionário Aurélio, "é o conjunto de características humanas que 

não são inatas e se criam e preservam ou aprimoram através de comunicação e cooperação entre indivíduos em sociedade".  

A partir deste conceito destaca-se que na cultura brasileira o patrimônio cultural disposto no art. 216 da Constituição 

Federal, procura representar a valorização das características dos diferentes grupos sociais que convivem no território 

nacional, num país complexo, multifacetado e algumas vezes paradoxal. Neste contexto, uma das formas de analisar a 

cultura do povo brasileiro é buscar interpretação nas suas paisagens por representar um aspecto importante na composição 

do panorama paisagístico. Sendo assim, a paisagem é fruto das mudanças da atuação do homem sobre o meio, 

modificando sua estrutura em decorrência de seu desenvolvimento. 

 Conforme Fiorillo (2011), a adequada ordenação dos elementos que compõem a denominada paisagem urbana, 

entendida como espaço aéreo bem como superfície externa observada no âmbito do meio ambiente artificial, cultural e 

natural, implica a correta atuação do Estado Democrático de Direito em proveito do uso de referido espaço e superfície, 

atendendo aos fundamentos bem como aos objetivos impostos pela Constituição Federal de 1988. 

Dessa maneira, as paisagens que compõem o cenário do país, estão relacionadas com o Patrimônio Histórico 

Paisagístico, merecendo um tratamento especial com ênfase ambiental, pois a Carta Constitucional traz em seu art. 225, 

a previsão de sua conservação. Estando presente como um dos elementos importantes da composição estética do país, 

ainda que pouco discutida pelo direito na visão ambiental, pois a matéria é analisada apenas no âmbito urbanístico.  

Assim, entende-se que a relação do homem com a natureza é essencial para sua qualidade de vida, sendo que o 

ambiente estético está incluído nesse preceito e, havendo algum tipo de alteração, pode vir a interferir diretamente na vida 

dos habitantes locais. Neste sentido, as paisagens são pertencentes a todos e sua utilização para fins econômicos, estaria 

violando a matéria Constitucional de ordem social, que trata a paisagem como bem de usufruto de todos, gerador de bem-

estar social como expresso na Lei 10.257/01, que estabelece as diretrizes gerais das políticas urbanas e dá outras 

providências. 

A discussão sobre o que Leff (2002) chama de crise da civilização protagoniza uma preocupação com a necessidade 

de mudanças nos sistemas que afetam cada vez mais as condições de sustentabilidade do planeta e a forma de conciliar 

os paradigmas do desenvolvimento econômico com a preservação ambiental. Para tanto, será necessário adotar um 

processo no qual a exploração de recursos, a direção dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a 

mudança empresarial maximizem o valor agregado de produtos e serviços, ao mesmo tempo, minimizando o consumo de 

recursos naturais, desperdício e poluição, desenvolvendo estratégias que sejam ambientalmente sustentáveis, 

economicamente produtivas e socialmente includentes. 

Na região da praia, é possível perceber a poluição visual decorrente da implantação das torres para geração de energia 

eólica na beira do mar e ao longo de toda orla da comunidade da Volta do Rio, visto que os postes de sustentação das 

hélices estão espalhados por toda área da praia quebrando a estética da paisagem com desconforto visual. Basicamente 

esta forma de poluição advém da intervenção humana que acresceu à paisagem elementos fora de harmonia com seu 

ambiente, afetando o diálogo da praia com o mar, causando desarmonia entre o homem e seu habitat. 

Assim, as diversas alterações inseridas nas comunidades onde residem as torres eólicas ocasionam um desgaste 

ambiental nas paisagens naturais deixando de cumprir os preceitos defendidos na Carta Magna sobre a responsabilidade 

e dever de tutela do poder público em benefício da coletividade, que como tal deve preservar a natureza proibindo 

empreendimentos que possam ocasionar danos estéticos, ambientais e principalmente sociais. Entretanto, os parques 

eólicos instalados em toda a orla do estado são elementos inseridos nas paisagens das praias cearenses de forma 

cumulativa, evidenciando impacto visual no seu patrimônio histórico paisagístico. 



Além disso, a responsabilidade social das eólicas é outro aspecto que merece destaque, pois deveria evidenciar um 

compromisso da organização com a sociedade, em que sua participação fosse além da geração de empregos, impostos e 

lucros. O equilíbrio da empresa dentro do ecossistema social requer uma atuação responsável e ética em todas as frentes, 

em harmonia com o equilíbrio ecológico, com o crescimento econômico e o desenvolvimento social tornando-se uma 

ferramenta para a sustentabilidade da comunidade e dos negócios no segmento energético. (TENÓRIO, 2004) 

Neste contexto, é necessário acompanhar a postura dessas empresas e do poder público quando investem em 

empreendimentos de energia eólica, pois quando realizam os pré-requisitos para sua implementação, objetivam apenas 

cumprir uma exigência legal, mas não priorizam a elaboração de um planejamento que tenha como finalidade melhorias 

socioambientais e reparação de danos, visto que, no caso da localidade de Volta do Rio, a capital gerado a partir da 

produção de energia não beneficia os habitantes do local onde a empresa está instalada e ainda impede o investimento em 

atividades relacionadas ao turismo aproveitando a beleza da paisagem, existindo relatos até de proibição no acesso às 

praias, ou seja, o interesse privado sendo priorizado em detrimento do coletivo.  

Assim, a paisagem representada pelo conjunto dos elementos visuais expressos nas relações entre o homem e a 

natureza é merecedora de tutela legal, pela necessidade de se ajustar território e negócio de modo que propiciem qualidade 

de vida aos habitantes das comunidades onde são instalados os empreendimentos, além de preservar os espaços e demais 

áreas de interesse ambiental. Portanto, a tutela jurídica da paisagem deverá regrar a atividade econômica como fator de 

desenvolvimento econômico e social provendo e desenvolvendo produtos e serviços com mínimo ou nulo impacto 

ambiental atendendo às necessidades do presente sem destruir as riquezas naturais para o futuro. 

 

Conclusão 
 

A reflexão aqui apresentada abordou a tutela jurídica da paisagem inserida nas relações de natureza socioambiental, a 

partir do objetivo primordial de promover a harmonia entre o homem e natureza, e dos seres humanos entre si, utilizando 

inteligentemente os recursos naturais, mobilizando conscientemente a sociedade, o poder público e a iniciativa privada 

nas decisões nos âmbitos político, econômico, social e, consequentemente, jurídico. Portanto, cabe a todos, no exercício 

da cidadania eleger como meta o conceito de desenvolvimento sustentável integrando atividade econômica, meio 

ambiente e bem-estar social. 

Não é viável a criação de políticas que visem a obtenção de um desenvolvimento sustentável que não seja compatível 

com os cuidados ambientais devidos. As normas devem avançar para buscar essa adequação entre desenvolvimento e 

sustentabilidade sem priorizar um em detrimento de outro. Assim, por mais que os impactos dos danos causados pela 

energia eólica em comparação com a produção convencional causem menos danos ao meio ambiento, o fato de existirem 

esses impactos, já deve ser motivo de atenção e busca de novas alternativas que minimizem cada vez mais os danos. A 

comparação nem deveria ser essa, pois se as duas estão causando danos, uma não está cooperando para amenizar os 

problemas da outra, apenas causando devastações diversas.  

Portanto, o estudo mostrou a necessidade de políticas ambientais eficazes para preservação do direito de paisagem da 

população onde a energia eólica foi instalada, pois, ela faz parte do patrimônio histórico cultural de quem mora no entorno 

dos parques eólicos. Assim, a tutela jurídica do direito de paisagem não se trata apenas de cuidar de uma estrutura estética 

do litoral cearense, mas demonstrar que os danos ao patrimônio histórico paisagístico são capazes de afetar a vida de 

todas as pessoas que estão convivendo com o empreendimento diariamente, pois os danos ambientais transcendem os 

meios naturais, afetando até a subsistência da região. Por isso, o grande desafio é chegar a uma equação satisfatória entre 

o ônus e os benefícios de cada empreendimento visando não só o desenvolvimento social da vizinhança, mas o conjunto 

da sociedade. 
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