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Resumo: A utilização exacerbada da energia eólica sem o devido planejamento para sua 

implementação e sem o acompanhamento adequado, tem trazido questionamentos acerca 

dos impactos ambientais gerado nas regiões onde estão inseridas, e levantando 

questionamentos sobre o seu processo de implementação. Nesse contexto, o presente 

trabalho tem por objetivo avaliar quais os danos ambientais decorrentes do processo de 

implementação da política pública de incentivo à instalação da energia eólica na região 

litorânea do estado do Ceará entre os anos de 2010 e 2020. Trata-se de uma pesquisa 

qualitativa exploratória e foi realizada a partir da metodologia de Avaliação de políticas 

públicas com Base na Sustentabilidade (ABS), proposta por Chacon e Nascimento 

(2020), com foco específico, para este trabalho, na dimensão ambiental. Utilizou-se 

material bibliográfico e documental para obtenção dos resultados.  Nesses termos, 

investigou-se como essa política afetou o meio ambiente onde foi implementada, 

verificando quais os impactos ambientais trazidos após a inserção das usinas eólicas no 

litoral cearense e analisando se foi utilizada alguma solução pelo poder público e pelas 

empresas para minimizar esses danos. O que apresentamos aqui é parte de uma pesquisa 

mais ampla em andamento. Os resultados alcançados até agora demonstram que em 

diversas localidades do litoral cearense os danos ambientais foram ocasionados desde a 

sua implementação, mesmo com o cumprimento dos requisitos legais que visavam a 

preservação ambiental. Ocorreu, por exemplo, aterramento de dunas, destruição de 

parques arqueológicos, poluição visual e sonora. A partir daí é possível concluir que a 

energia eólica, vista como uma alternativa para minimizar os danos ambientais causados 

pela utilização de energias não renováveis, também pode provocar prejuízos ambientais 

relevantes, e isto precisa ser considerado no seu planejamento, implementação e 

acompanhamento de políticas de incentivo ao uso dessa fonte energética. 
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INTRODUÇÃO  

 
Com o avanço da tecnologia e preocupação cada vez mais frequente com os recursos 

naturais não renováveis, as normas reguladoras passaram a ser um meio utilizado pelo poder público 

para reduzir a degradação ambiental de maneira não conflitante com os interesses econômicos. Nessa 

perspectiva, adotar políticas públicas que favoreçam o desenvolvimento sustentável é uma forma de 

minimizar o impacto das atividades dos seres humanos sobre o meio ambiente. São ações que defendam 

a necessidade de tornar compatível a inclusão social e a melhoria nos níveis de qualidade de vida com 

a preservação ambiental.  

A percepção de que a produção e o consumo impactam fortemente na natureza, 

desequilibrando os ecosistemas, está presente ao longo de toda a história da hu,anidade. Podemos 

encontrar relatos disso nos mais antigos documentos que registram a vida cotidiana na chamada 

sociedade civilizada (POTING, 1995). Mais recentmente, a comunidade científica, organizações 

internacionais e governos passaram paulatinamente a admitir que o meio ambiente estava sendo 

prejudicado e que isso acarretaria consequencias negativas para todo o planeta.  

Nesse contexto foi realizada a primeira conferência para discutir a relação humana com o 

meio ambiente, a Conferência de Estocolmo1, em 1972. A partir desse marco, a Organização das Nações 

Unidas (ONU) vem promovendo diversas iniciativas, incentivando que os países encontrem soluções 

viáveis e estabeleçam metas para reduzir os impactos ambientais decorrentes de seu desenvolvimento, 

normalmente centrado na dimensão econômica. Outro marco importante foi o encontro realizado no Rio 

de Janeiro, em 1972, que ficou conhecido como ECO-92. A partir do compromisso assumido pelos 

dignatáriso de quase 200 países ali presentes, ficou estabelecido que os países deveriam impementar 

ações, especialmente por meio da legislação e das políticas públics locais, para garantir o alcance do 

desenvolviemnto sustentável.  

O conceito de Desenvolvimento Sustentável foi sistematizado em 1987 e constava do 

Relatório BRUNDTLAN (1987). Basicamente preconizava que as atividades humanas em prol do 

desenvolvimento deveriam observar a premissa de que as gerações futuras têm o direito de acessar, no 

mínimo, as mesmas condições que as atuais gerações. Ou seja, a atual geração não pode esgotar os 

recursos na terra. Para tanto era preciso agir imediatamente, modificando os processos produtivos, 

mudando os hábitos de consumo, distribuindo melhor os recursos. E para tanto, era preciso atuar em três 

dimensões: a ambiental, a social e a econômica. Nesse sentido, foi organizado um documento com 

orientações para a cosntrução dessas ações, que perpassava inúmeros aspectos das atividades humanas, 

                                                     
1 Conferência de Estocolmo – o novo direito fundamental foi reconhecido pela Declaração do Meio Ambiente, adotada pela 
Conferência das Nações Unidas, em Estocolmo. Conforme Silva (2011, p. 60 - 61) 
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a chamada Agenda 21.  

De lá para cá, outras tantas reuniões mundiais foram organizadas, houve avanços e 

retrocessos, e é inegável que hoje o mundo tem uma melhor percepção do impato gerado na natureza 

pelas atividades humanas. Constudo, muito ainda deve ser realizado para que a natureza seja 

efetivamente respeitada pela humanidade. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), 

definidos em 2015, e que compõem a chamada Agenda 2030, consistem na proposição mais recente da 

ONU nessa perspectiva. 

Partindo desse cenário, o trabalho avaliou, com base na sustentabilidade, o processo de 

implementação da política pública de incentivo ao uso de fontes de energia eólica no litoral cearense, 

entre os anos de 2010 e 2020, buscando de forma específica identificar os impactos ambientais causados 

com a instalação dos parques na região, verificando as circunstâncias que permearam a implementação 

desses empreendimentos no território cearense. Foi elaborado através de uma pesquisa de caráter 

qualitativo exploratório, com base no material bibliográfico e documental, para avaliação desse estudo. 

As Política Públicas são consideradas o melhor instrumento local para o alcance efetivo do 

Desenvolvimento Sustentável (CHACON e NASCIMENTO, 2020). Nesse sentido, o Programa de 

Incentivo às Fontes Alternativas de Energia (PROINFA), do estado do Ceará, criando pela lei nº 

10.438/2002, foi desenvolvido com o objetivo de ampliar a participação de fontes alternativas 

renováveis na produção de energia elétrica e, consequentemente, reduzir os danos ambientais. Porém, o 

programa que gerou uma ampliação das regiões com energia eólica no estado, não gerou nas empresas 

e nem no poder público um dever de priorização de preservação ou reparação dos danos ambientais por 

ventura causado às localidades contempladas. E é no sentido de investigar essa premissa que esse 

trabalho foi elaborado. 

Dessa forma, apesar de não existirem medidas imediatas que possam recuperar a 

degradação que já ocorreu na instalação dos parques, então que o Poder Público em parceria com a 

iniciativa privada, possa oferecer meios de reparar os impactos ambientais ocasionados nas regiões do 

entorno, pois, apesar de existirem diversas dimensões da sustentabilidade, o foco será a dimensão 

ambiental, demonstrando quais os impactos foram sentidos entre o recorte temporal mencionado. 

Portanto, a proposta é fazer uma comparação entre o período de 2010 a 2020, pois assim, será possível 

buscar soluções que possam contribuir com a melhoria das pequenas comunidades que receberam 

investimentos em energia eólica nas diversas regiões. 
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1 O PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA DE INCENTIVO A 

ENERGIA EÓLICA NO LITORAL CEARENSE  
 

Com a percepção das ameaças ao meio ambiente advindas do modo de vida baseado no 

incentivo ao consumo exarcebado e à acumulação, crecem cada vez mais as iniciativas que consideram 

a centralidade e a importência da natureza, buscando entendê-la na perspectiva do desenvolvimento 

sustentável. Essa consciência ambiental foi o gatilho responsável pela criação de normas e programas 

de proteção para a utilização do meio ambiente. 

Dessa forma, a criação das normas reguladoras das questões ambientais surgiu como uma 

tentativa de frear a conduta humana e evitar que a natureza fosse utilizada de forma irresponsável, pois 

a utilização desses recursos se tornaram ainda mais intenso e necessário devido ao aumento populacional 

atualmente. Tendo em vista que o direito é fruto do surgimento de conflitos decorrentes da própria 

sociedade, a norma busca solucionar esses conflitos, visando medidas que evitem e reparem danos 

provenientes de atitudes contrarias ao interesse coletivo. 

Antes da criação da Norma Constitucional de 1988 já existia uma lei ambiental que foi 

precursora da regulamentação de conflitos referentes ao meio ambiente a Lei 6.938/81, que traz em seu 

art. 2º, os objetivos na Política Nacional do Meio Ambiente, recepcionada pela atual Carta Magna. 

Art 2º - A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, 

melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no 

País, condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança 

nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios:  
 

Essa lei estabeleceu objetivos e instrumentos, para que o preceito Constitucional da 

qualidade de vida e do desenvolvimento econômico estivessem em harmonia com a proteção ambiental, 

visando um crescimento que busca impedir os possíveis abusos que ocorrem ao meio natural e reparar 

os danos ocasionados a ele. 

Portanto, o incentivo à produção de energia elétrica através de fontes renováveis é um 

avanço para alcançar as metas de redução de emissão de gases poluentes na atmosfera e 

consequentemente nas medidas de redução do aquecimento global, proporcionando assim um meio 

ambiente equilibrado para as presentes e futuras gerações. Assim, a energia eólica é uma das alternativas 

que visam alcançar o desenvolvimento sustentável, pois é considerada uma fonte energética de baixo 

impacto ambiental. 

O Ceará possui ventos favoráveis a essa fonte de energia, pois este está situado próximo ao 

equador, o que torna pertencente a uma região com alto potencial eólico, aproveitada como benefício 

para a utilização dessa energia renovável como uma forma de diminuir os impactos ambientais, sendo 
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os geradores eólicos instaladas em diversos lugares, incluindo áreas de preservação ambiental, 

levantando indagações sobre o impacto que a inserção dessas torres causaria nos entornos.  

Dessa maneira, as vantagens dessa energia antes não eram questionadas, pois, era vista 

como a grande promessa de muitos países, incluindo o Brasil, para substituir as energias esgotáveis e 

potencialmente poluidoras por fontes alternativas e de baixo potencial de degradação, porém surgiram 

vários fatores que levantaram indagações acerca da sua implementação, pois esta não está isenta de 

causar impactos ambientais e prejudicar de forma significativa as comunidades que convivem com esses 

parques eólicos. 

Assim, o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas (PROINFA) que foi criado pela lei 

nº 10.438/2002, com uma proposta de aumentar a participação das fontes alternativas na produção de 

energia elétrica e regulamentar como ocorreria essa implementação, facilitando a entrada dos parques 

eólicos em diversas regiões no Nordeste precisou ser analisada, pois, auxiliava no crescimento de 

parques eólicos no litoral cearense, mas não preconizava medidas de preservação ambiental.  Conforme 

Barroso Neto (2012), o programa foi concebido para ser um instrumento de promoção do 

desenvolvimento sustentável do País, tanto em relação à confiabilidade e segurança no suprimento de 

energia elétrica quanto em relação ao progresso social e à preservação do meio ambiente.  

Ocorre que, quando o programa com essa proposta de desenvolvimento sustentável foi 

colocado em vigência, diversos fatores só foram observados após a sua implementação, sendo necessário 

avaliar qual o impacto da política após a sua construção, pois só assim, seria possível identificar se o 

programa cumpriu com a proposta inicialmente apresentada e o que os sujeitos envolvidos receberam 

os benefícios almejados.  

O que é observado durante toda a pesquisa é que existem mecanismos normativos que 

promovem a análise ambiental como é o caso das licenças ambientais que seriam as medidas mitigatórias 

para amenizar os impactos negativos decorrentes da implementação da energia renovável, porém, elas 

são utilizadas no processo inicial, mas não evitam os problemas ambientais ocasionados pela sua 

implementação, pois caso contrário não seria necessário rever as medidas de instalação dessas políticas.  

Conforme Meireles (2019) em sua pesquisa sobre os danos ocasionados pelas eólicas nas 

regiões de dunas, consideradas Áreas de Preservação Permanente, relata:  

As atividades de campo para a identificação dos impactos ambientais foram realizadas 

durante as fases de implantação e operação das usinas eólicas. Foi possível registrar 

terraplanagem, aterros e cortes de dunas, abertura de vias de acesso para cada um dos 

aerogeradores, desmatamento de duna fixa, movimentação de grandes volumes de 

areia por tratores de esteira e pás mecânicas e o soterramento de lagoas interdunares. 

(MEIRELES, 2019, pág. 93) 
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Portanto, apesar dos procedimentos que tinham como finalidade evitar ou minimizar os 

impactos ambientais na implementação da política no litoral, não foi eficaz em proteger o meio ambiente 

da ação das empresas, pois fica evidente que as usinas eólicas causaram vários danos, tornando 

necessário avaliar com base na dimensão ambiental da sustentabilidade se a política conseguiu atingir o 

objetivo de proteção ambiental elencados em seu projeto, contribuindo com a redução dos impactos 

ambientais almejados, pois na perspectiva econômica os dados são positivos em relação à produção 

energética.  

 

2 CAMINHOS DA PESQUISA – COMPREENDENDO A DIMENSÃO AMBIENTAL DA 

SUSTENTABILIDADE 
 

Na realização deste trabalho foi desenvolvida uma pesquisa de caráter qualitativo 

exploratório, como base em material bibliográfico e documental, para a avaliação e explicação desse 

estudo. OS 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.  

De acordo com Gil (1991, p.34): 

Os métodos científicos têm por objetivo proporcionar ao investigador os meios 

técnicos para garantir a objetividade e a precisão no estudo dos fatos sociais. Mais 

especificamente, visam fornecer a orientação necessária à realização da pesquisa 

social, sobretudo no referente à obtenção, processamento e validação dos dados 

pertinentes à problemática que está sendo investigada. 

 

Barroso Neto (2012), citando Ala-Harja e Helgason (2000), traz a avaliação como sendo 

uma ferramenta que visa oferecer informações quanto aos resultados obtidos por organizações e 

programas. No que lhe concerne, a avaliação de programa pode ser definida como uma análise 

sistemática de aspectos importantes de um programa e seu valor, fornecendo resultados confiáveis e 

utilizáveis. 

Com o atual cenário político brasileiro, é necessário ampliar os horizontes da avaliação em 

políticas públicas para além dos modelos pré-estabelecidos, pois a simples apresentação de definições 

operacionais poderá não ser mais suficiente para entender os casos específicos dos impactos 

socioambientais na atual gestão.    

Assim, a avaliação em políticas públicas evidencia o contexto em que as situações 

acontecem, pois, mesmo com os planejamento e gestão de programas, a obtenção de resultados pode 

gerar diversas consequências ensejadoras de uma discussão que, dependendo dos fatos apresentados ou 

das pessoas envolvidas, podem chegar a objetivo diversos. Dessa maneira, não é possível abstrair 

definições concretas se não forem analisados todos os fatores envolvidos nas políticas. 
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Para a compreensão de um processo de Avaliação de políticas públicas com Base na 

Sustentabilidade (ABS), é necessário entender que essa avaliação é um processo multidimensional e 

interdisciplinar, que considera as dimensões social, econômica, ambiental e político-institucional. Esse 

pensamento é proposto pelas autoras Chacon e Nascimento (2020) buscando entender todos os campos 

envolvidos nas políticas públicas, e visando realizar interfaces analíticas e metodológicas oriundas de 

diferentes campos disciplinares. 

Conforme propõe Chacon e Nascimento (2020), avaliar com base na sustentabilidade é 

promover uma visão sistêmica, advindo o percurso avaliativo resultado de uma orquestração entre os 

atores envolvidos, superando conflitos em torno do bem comum. Ou seja, não basta apenas implementar 

uma política que traga benefícios ambientais, por exemplo, se os outros fatores são ignorados no 

processo. Essa visão sistêmica mostra justamente que as soluções para as políticas públicas ambientais 

têm que gerar resultados significativos em todas as dimensões da sustentabilidade.  

Para o trabalho aqui proposto, foi destacado o impacto ambiental causado pela 

implementação da política. A ideia de fazer uma avaliação a partir dessa dimensão é com o intuito de 

extrair o máximo de informações focadas nela para que posteriormente se possa agregar às outras três 

dimensões (social, econômica e política-institucional), dando ênfase a visão sistêmica da proposta, pois 

ela só estará completa quando for possível reunir todas as suas partes.  

Portanto, o interesse em avaliar a política com base na sustentabilidade visa verificar se de 

fato ela conseguiu atuar de maneira sistêmica, considerando os fatores sociais, econômicos, ambientais 

e político-institucionais inerentes a política sustentável, pois assim, é possível analisar quais as 

responsabilidades dos autores na implementação dessas políticas.  

Uma empresa não pode se beneficiar de uma política para geração de energia, sem pensar 

no desenvolvimento da região onde está inserida. Como o foco do resumo está em citar a dimensão 

ambiental, não cabe a abrangência das demais dimensões, porém, os seres humanos estão inseridos no 

meio e qualquer alteração que enseja algum impacto afeta diretamente a sociedade. Assim, não podemos 

pensar nele de forma isolada.  

O modelo proposto de avaliação buscou justamente encontrar as consequências da 

utilização de políticas públicas ambientais que desconsideram os fatores ambientais, pois um dos pilares 

da sustentabilidade é a percepção de que ela não deve ocasionar danos ao meio ambiente, e o que se 

observa com esses relatos é que o seu objetivo não está sendo atendido. Nos tornamos um polo de 

referência mundial na fabricação de energia eólica, mas no quesito ambiental, as devastações seguem 

afetando pequenas comunidades regionais.  

O papel do pesquisador é o de servir como veículo inteligente e ativo entre o conhecimento 

acumulado na área e as novas evidências que serão estabelecidas a partir da pesquisa (LUDKE; ANDRE, 

p. 5, 1986). Assim, o trabalho apresentado consiste em uma abordagem preliminar sobre uma das 
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dimensões da sustentabilidade com o intuito de aprofundar essa vertente. Sem deixar de lado que é um 

recorte de um trabalho maior que vem sendo desenvolvido acerca das quatro dimensões da 

sustentabilidade como mecanismo de avaliação de políticas públicas ambientais de incentivo as energias 

alternativas. 

Assim sendo, com a avaliação em políticas públicas com Base na Sustentabilidade (ABS), 

com ênfase aqui para a dimensão ambiental, foi possível compreender o contexto em que os danos 

ambientais aconteceram, explicando como a política focada na idealização do desenvolvimento 

sustentável vem ensejando impactos ambientais não considerados no seu desenho e implementação, 

causando resultados diversos do que era pretendido e do que é preconizado pela Agenda 2030. 

Por meio dos métodos e abordagens mencionados e com a utilização dos dados coletados 

foi elaborada uma análise dos impactos ambientais causados pela implementação da política em estudo, 

a partir da instalação de empresas de geração de energia eólica no litoral cearense em seus vários 

aspectos, buscando compreender a repercussão a longo prazo da disseminação dessa energia no meio 

ambiente. 

 

3 OS IMPACTOS AMBIENTAIS CAUSADOS PELA INSTALAÇÃO DOS PARQUES 

EÓLICOS  
 

A procura por alternativas que possam diminuir os impactos ambientais tem o objetivo de 

aliar o desenvolvimento econômico com a utilização de forma adequada dos recursos naturais, para 

alcançar a devida proteção dos elementos essenciais à vida dos seres vivos e obter o mínimo de 

degradação proveniente da utilização desses recursos.  

Assim, quando há a iniciativa do poder público que visam aumentar os investimentos para 

a  geração de energia elétrica a partir de turbinas eólicas, o principal objetivo, além das vantagens 

financeiras desse empreendimento, é estimular a utilização de produção de energia de fontes renováveis. 

Com isto espera-se não apenas produzir energia, mas também reduzir a geração de gases poluentes e 

diminuir os demais problemas ocasionados com a utilização de medidas potencialmente poluidoras.   

Entretanto, a perspectiva acerca da energia eólica vem tomando outras proporções no litoral 

cearense, pois esses empreendimentos estão ocasionando danos ambientais nas localidades em que estão 

instaladas e não oferece planos de redução a longo prazo dos problemas ambientais ocasionado nas 

comunidades do entorno, pois, na pesquisa realizada é possível destacar diversos problemas observados 

com a implementação das eólicas, dentre eles poluição sonora, visual e ambiental.  

Entre os principais impactos socioambientais negativos das usinas eólicas destacam-

se os sonoros e os visuais. Os impactos sonoros são devidos ao ruído dos rotores e 

variam de acordo com as especificações dos equipamentos (ARAÚJO, 1996). 
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(...) 

Os impactos visuais são decorrentes do agrupamento de torres e aerogeradores, 

principalmente no caso de centrais eólicas com um número considerável de turbinas, 

também conhecidas como fazendas eólicas.2 
 

Neste contexto, esses danos provenientes dessa energia renovável vêm sendo discutido com 

mais afinco, pois a poluição sonora, por exemplo, pode ser reduzida com a utilização de equipamentos 

mais modernos que viabilize a redução do ruído decorrente dos geradores, mas não há solução imediata 

acerca dos impactos visuais e ambientais decorrentes dessas torres nas paisagens naturais.  

Portanto, é importante avaliar a política com base na sustentabilidade, pois assim será 

possível analisar que a dimensão em que a empresa eólica tem obtido maior destaque é eminentemente 

a econômica. Entretanto, a sustentabilidade possui outras dimensões que precisam ser analisadas na 

implementação de uma política pública que se propõe ter um foco fortemente ambiental, pois, só assim 

é possível que o desenvolvimento sustentável seja efetivamente alcançado.  

Existem vários programas de incentivo a implantação de medidas alternativas que possam 

possibilitar a criação de novas fazendas eólicas, pois a própria legislação facilita a entrada de empresas 

que possam proporcionar mais energia, criando essa verdadeira competitividade e uma grande vantagem 

para as empresas investidoras, porém não existe a mesma abundância de medidas preventivas à 

devastação ambiental que esse crescimento pode causar.  

Com Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA) surgiu 

no Ceará em 2010 diversas áreas com geradores eólicos, conquistando larga expansão na última década. 

Sendo em 2020, o estado com 92 empreendimentos incentivados por essa política. Dessa forma, em 

diversas praias é possível notar a presença de Parques Eólicos. Sendo o quarto no ranking de capacidades 

instaladas de energia eólica por estado com 2.179,3 MW, perdendo apenas para Rio Grande do Norte 

(5.154,2 MV), da Bahia (4.879,6 MW) e do Piauí (2.275,9 MW).3  

Com isso, ocorreu a tomada do litoral cearense de empresas produtoras de energia eólica e 

os danos ambientais começaram a ser constatados, chamando atenção para a incoerência com o objetivo 

principal da política, pois como ela tinha a finalidade de minimizar os impactos ambientais na produção 

de energia, ela deveria oferecer um conjunto de medidas que garantissem a adequada utilização da 

natureza no intuito de assegurar a sua preservação e não sendo o primeiro agente causador do dano. 

 Dessa maneira, o trabalho buscou avaliar a política pública sob a ótica da dimensão 

                                                     
2ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica: Energia Eólica. Disponível em: 

<http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/atlas/pdf/06-Energia_Eolica(3).pdf> Acesso em: 20/06/21. 

 
3 Energia eólica: quais os desafios e oportunidades no Ceará? 

https://www.opovo.com.br/noticias/especialpublicitario/energialimpa/2021/03/24/energia-eolica--quais-os-desafios-e-as-
oportunidades-no-ceara.html 

http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/atlas/pdf/06-Energia_Eolica(3).pdf
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ambiental da sustentabilidade, analisando quais os impactos gerados pela inobservância do significado 

atrelado ao desenvolvimento sustentável, dando ênfase aos problemas que surgiram após a 

implementação dos parques eólicos. As empresas vendem a ideia de que a presença da energia eólica 

no Ceará é vantajosa, mas com uma investigação mais profunda é fácil constatar que o fato de a política 

não ser avaliada com base nas quatro dimensões da sustentabilidade, demonstram a fragilidade dos 

modelos tradicionais de avaliação, pois só é exaltado os dados econômicos acerca dessa política. 

Com o aumento nos números de locais contempladas pelo programa ao longo desses 10 

anos, cresceu a quantidade de relatos e de pesquisadores preocupados com os impactos ambientais que 

as turbinas eólicas estavam causando com a sua implementação nas comunidades do entorno. Na 

avaliação de Lima (2008), o uso das áreas para a construção de empreendimentos de geração de energia 

eólica ameaça a preservação de campos de dunas móveis e fixadas por vegetação na zona costeira do 

Ceará. [apud GORAYEB, 2019, p.182] 

Nos parques eólicos em pleno funcionamento já existe a constatação de danos instaurados 

apenas com a presença dessas torres nessas regiões, observados diversos outros com um olhar mais 

técnico acerca dos problemas. Portanto, é possível perceber que os danos estão presentes em todas as 

comunidades, pois entre escolher regiões que prejudicariam menos o meio ambiente, mas que teria uma 

potência energética menor de produção, o fator econômico sempre sobressaia em detrimento da 

preservação ambiental.    

Trazendo como exemplo o município de Acaraú, foram observados impactos no solo, na 

vegetação, na fauna, na paisagem, no patrimônio arqueológico e geológico. Ou seja, focando apenas nos 

problemas ambientais, a localidade foi bastante afetada pelo surgimento do empreendimento. Conforme 

Loureiro (2019), é necessário estudo que ofereçam a minimização dos impactos resultantes da geração 

de energia eólica, para que haja uma escolha menos impactante do local de instalação, evitando perdas 

ambientais e a geração de impactos ambientais. [LOUREIRO apud GORAYEB, 2019, p.190] 

Os relatos dos problemas já foram veiculados na imprensa local, ou seja, é possível notar 

que esse empreendimento supostamente sustentável não agrada aos que são obrigados a conviver 

diariamente com ele, imprescindível pensar em alternativas que possam amenizar os diversos problemas 

existentes, porém o que fica evidente é que a preocupação principal é o crescimento no potencial 

energético e não na reparação dos danos ambientais. Dessa forma, com tanta interferência ambiental, é 

necessário repensar que preceitos sustentáveis estão sendo utilizados pelo poder público no inventivo 

desse programa.  

Atualmente, os pesquisadores cearenses já apresentam soluções chamadas alternativas 

locacionais. Seriam áreas escolhidas com base na avaliação das regiões que gerasse o menor dano ao 

meio ambiente e a comunidade. Ou seja, uma alternativa para que a escolha mais rápida não seja focada 

apenas no potencial energético, mas nos efeitos gerais na vida dos habitantes locais. Como o estado já 
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conta com a presença de diversos empreendimentos, essa alternativa seria utilizada para novos 

empreendimentos, não contemplando os que já sofreram com os danos.4   

Assim, com o crescente número de parques eólicos e a degradação ambiental mais evidente, 

é imprescindível que todas as dimensões da sustentabilidade sejam contempladas na avaliação da 

política. Que haja crescimento econômico no Ceará, mas que essa mudança seja benéfica para os 

habitantes das comunidades do entorno, que não seja tão nociva ao meio ambiente, que possa trazer 

melhorias econômicas para as pessoas que convivem com o empreendimento e que o estado seja 

referência não apenas na produção de energia, demonstrando que só uma política pública ambiental só 

se torna eficaz quando é implementada com base nas dimensões da sustentabilidade, pois, caso contrário, 

ela não estará cumprindo com o seu principal preceito de desenvolvimento sustentável.  

Um exemplo de que a política poderia ter seu objetivo alcançado utilizando a ideia dos 

técnicos para a redução dos danos ambientais, seria se as torres eólicas fossem colocadas atrás das dunas, 

nas chamadas zonas de tabuleiro, pois haveria dessa maneira a captação dos ventos, mas não com tanta 

intensidade como em cima das dunas. Assim, os danos ambientais seriam amenizados, pois, seria 

priorizado o bioma, não ocasionando danos ao meio ambiente e havendo a produção de energia elétrica, 

porém com o atual modelo, apenas a dimensão econômica é contemplada.  

Sendo assim, as torres eólicas estão causando profundos impactos ambientais negativos ao 

longo do litoral cearense desde sua implementação. As que estão funcionando e as em fase de instalação 

nos campos de dunas revelaram que a área ocupada pelas turbinas é gravemente degradada, ocasionando 

com os seus canais de acesso devastação das dunas, como aterramento, fragmentação, desmatamentos, 

compactação e diversas alterações nesses campos.  

É notável que usinas eólicas são causadoras de impactos ambientais, pois estes estão 

instalados em lugares considerados de preservação permanente, sendo que o objetivo principal deveria 

ser a redução dos impactos ambientais causados pela geração de energia elétrica, porém pela priorização 

do poder público e das empresas na obtenção de lucro, o empreendimento está causando de 

transformações significativas nas paisagens do litoral.  

Assim, essa energia é a perspectiva para o futuro na obtenção de energia com poucos 

poluentes e baixo impacto ambiental, mas vem trazendo prejuízos irreversíveis, tornando necessário 

repensar as medidas preventivas que possam conter essa ação e reduzir os danos ocasionados, pois se 

deve pensar em investimentos que possam reduzir os danos ambientais que gerem investimentos a 

comunidade que convive com os problemas decorrentes desses parques. 

                                                     
4 ALENCAR, Kevin. Os impactos ambientais e sociais da produção de energia eólica. 2019. Disponível em: 

<https://agencia.ufc.br/os-impactos-ambientais-e-sociais-da-producao-de-energia-eolica/> 

https://agencia.ufc.br/os-impactos-ambientais-e-sociais-da-producao-de-energia-eolica/
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Enfim, a preservação dos meios naturais é um tema muito comentado, inclusive a própria 

Constituição Federal trata de diversas formas a matéria, mas a efetividade das normas ainda não foram 

o suficiente para contrapor o poder econômico, pois sempre que esses dois direitos são confrontados, o 

poder econômico se contrapõe mascarada como uma forma de sustentabilidade e meios de conservação. 

Assim, a norma não está sendo pensada como uma forma de proteção ao interesse de quem será 

diretamente afetada com essa discrepância, mas como uma maneira econômica de arrecadação 

financeira e esgotamento de todas as possibilidades de preservação de um ambiente que está sendo 

tomado por turbinas eólicas.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

O presente trabalho trouxe em linhas gerais uma visão da política pública de incentivo às 

energias renováveis no litoral cearense, apresentando a necessidade de avaliar as políticas públicas com 

foco nas dimensões da sustentabilidade, de modo a perceber sua capacidade de gerar condições 

necessárias para o alcance efetivo do desenvolvimento sustentável. 

Constata-se que os fatores econômicos relacionados à política pública aqui analisada vêm 

sendo preponderantes no processo de tomada de decisão e na condução de sua implementação. O 

discurso comum sobre as fontes de energia renováveis preconiza que elas seriam a melhor solução para 

os problemas ambientais decorrentes dos tradicionais métodos de produção de energia. Contudo, 

constata-se que, embora tenha aspectos efetivamente positivos, a energia advinda das turbinas eólicas 

também resulta de processo poluentes, causadores de danos ao meio ambiente. E no que concerne às 

políticas públicas, sua implementação tem deixado de lado um maior rigor na consideração desse 

aspecto, bem como no impacto para as comunidades que recebem essas turbinas em seus territórios.  

É inquestionável que a energia renovável é uma solução para melhoria de diversos fatores 

ambientais, pois ela ainda é menos nociva que muitas outras, mas a política pública precisa ser avaliada 

de forma qualitativa, analisando os reflexos causados pela utilização desenfreada dos recursos 

ambientais em áreas de preservação ambiental, bem como, as consequências sofridas pelos sujeitos que 

convivem diariamente com esses empreendimentos, pois os impactos afetam diretamente a sociedade.  

Portanto, para que a política pública contribua para um desenvolvimento sustentável é 

necessário observar as diversas dimensões que compõe a sustentabilidade, pois assim será possível 

analisar de forma específica e colaborar para que ela, de fato, seja eficaz na sua implementação, pois 

quando fazemos uma análise isolada da dimensão ambiental, já observamos que a política já falha em 

uma de suas principais vertentes.  

As políticas que visam a preservação ambiental são matérias de suma importância, pois 

elas tratam das questões que refletem diretamente na vida dos seres vivos e de como é a sua relação com 
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o meio, por isso é impossível à pretensão de finalizar um assunto como esse, posto que é frequentemente 

alterado com o decorrer do tempo dependendo da conduta humana, mas foi avaliada um pequeno recorte 

no decorrer do desenvolvimento desse trabalho. Por hora, o meio ambiente continua sendo colocado em 

segundo plano, pois com a ideia de uma fonte inesgotável de energia, as perspectivas sobre a degradação 

são relativizadas em virtude de um bem maior.  

Neste contexto, conforme a sociedade vai evoluindo, com ela cresce também a necessidade 

de pensar em quais os efeitos serão gerados em decorrência desse crescimento, pois com o aumento da 

população nasce a necessidade de pensar em suas consequências, existindo mais produção de alimento, 

mais emissão de gases poluentes, uma maior produção de energia, entre outros. Entretanto, não há de 

existir crescimento sem o pensamento voltado ao meio ambiente, pois sem ele não haverá vida no 

planeta.  

Por fim, é notável que o uso do termo sustentabilidade é utilizado algumas vezes de maneira 

errônea, apenas para rotular e mascarar algo que traz de fato degradação ambiental. Cosntatar isso não 

deve retirar a credibilidade do conceito, ou minimizar sua capacidade de transformar o processo de 

desenvolvimento. Devemos sim, fortalecer essas iniciativas e  pensar em maneiras de criar mecanismos 

que fortaleçam a importância de preservar o meio ambiente, incentivando os programas e política 

spúblicas a revisarem as suas condutas, buscando soluções voltadas para o verdadeiro desenvolvimento 

sustentável. 
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