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RESUMO 

A presente pesquisa, realizada no litoral de Caucaia e que possui a praia do Cumbuco 

como foco de estudo, realiza um apanhado histórico de uso e de ocupação da praia em 

questão, expondo os condicionantes não só ambientais, mas, também, econômicos e 

sociais da localidade. As planícies litorâneas se configuram como um dos ecossistemas 

mais frágeis e mais vulneráveis a ocupação humana. Com isso, faz-se necessário realizar 

estudos específicos para que o seu ordenamento seja feito de forma sustentável. Para tal, 

a presente dissertação objetivou analisar os impactos socioambientais decorrentes do uso 

e da ocupação da praia do Cumbuco, contribuindo, efetivamente, com sugestões para o 

manejo adequado dos seus recursos naturais litorâneos. Isto implica em um 

gerenciamento adequado do ambiente litorâneo do território do Cumbuco, o qual pode 

vir a prevenir situações críticas e propor diretrizes compatíveis com a vulnerabilidade da 

região. De forma específica, o trabalho realiza um resgate histórico acerca da ocupação 

na orla do Cumbuco, bem como identifica os vetores que levaram à reestruturação 

espacial da comunidade em questão, analisa o turismo como vetor de valorização e 

transformação espacial do ambiente litorâneo e identifica os impactos socioeconômicos e 

ambientais decorrentes da ocupação turística e das novas atividades locais. O método 

utilizado é o qualitativo-empírico com abordagem investigativa e exploratória, sendo 

realizados inúmeros procedimentos de campo durante o período de concretização da 

pesquisa, esses procedimentos auxiliaram na atualização referente às novas 

características da infraestrutura local, bem como na coleta de informações 

socioeconômicas e na observação dos impactos socioambientais. Por fim, conclui-se que 

como reflexo das determinações impostas pelas novas formas de uso e de ocupação da 

região e da conservação da lucratividade (marcas da atividade turística), além da 

exploração do ambiente natural, o Cumbuco apresenta-se, apenas, como mais um espaço 

escolhido para ser explorado.  

 

Palavras-chave: Cumbuco, litoral, turismo, impactos socioambientais, diagnóstico 

ambiental. 
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ABSTRACT 

 

The present research, made through the coast of Caucaia in which there is Cumbuco 

beach as focus for the study, realizes a historical summary of the use and occupation of 

the area in question, exposing the conditioners not only environmental, but also 

economical and social of the locality. The flat coastal plains configure as one of the most 

fragile and vulnerable ecosystems to human occupation. With that, it is necessary that be 

made specific studies for its ordering, so it is done in a sustainable way. For that, the 

present work objected to analyze the socioenvironmental impact resulting from the use 

and occupation of Cumbuco beach, contributing effectively with suggestions to the 

adequate management of its coastal natural resources. This implies an adequate  

management of the coastal environment of Cumbuco's territory, which can come to 

prevent critical situations and propose guidelines compatible with the vulnerability of the 

region. In a specif way, the work makes a historical refreshment about the occupation in 

Cumbuco's surround, as well as identifies the vectors which led to spacial restructure of 

the community in question, analyses the tourism as valorization factor and spacial 

transformation of the coastal environment, and identifies the socioeconomic and 

environmental impact deriving from the touristic occupation and the new local activities. 

The method used is the qualitative-empirical with an investigative and exploratory 

approach, being done different field procedures during the research accomplishment 

period. These procedures assist in the updating regarding the new characteristics of the 

local infrastructure, as well as in the collecting of socioeconomic information and the 

analysis of the socioenvironmental impact. Eventually, it is concluded that with the reflex 

of determinations  imposed by the new use forms and occupation of the region and the 

conservation of profitability (marks of touristic activity), beyond the exploration of 

natural environment, Cumbuco presents itself just as one more space chosen to be 

explored. 

 

Key words: Cumbuco, coastal, turism, socioenvironmental impacts, environmental 
diagnosis. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 As zonas costeiras são constituídas de ecossistemas únicos e irreconstituíveis à 

escala humana. Devido a sua grande fragilidade natural, a qual decorre, em partes, da sua 

intensa dinâmica ambiental e à intensa ocupação humana a que estão submetidas, as 

zonas costeiras merecem uma atenção especial quanto aos estudos que busquem 

compatibilizar sua dinâmica natural com os processos de expansão das cidades e/ou de 

atividades ligadas ao desenvolvimento socioeconômico (DIAS, 2004). 

  No ambiente litorâneo, fragilidade e instabilidade são precípuas peculiaridades. 

Em contrapartida, os ambientes costeiros apresentam potencialidades naturais referentes 

ao uso de seu patrimônio paisagístico e atrativos turísticos, atividades ligadas à pesca, à 

exploração de recursos minerais e hídricos e à implantação de rede viária e edificações 

(CAVALCANTI, 2003). 

 Os espaços litorâneos têm tido uma importância singular para o desenvolvimento 

da sociedade, possibilitando comunicação, comércio, lazer e se constituindo, 

historicamente, como o limiar de novos hábitos sociais, culturais, econômicos e 

ambientais (SMALL ; NICHOLLS, 2003). 

 O Brasil possui 8.500 km de linha de costa (PEREIRA, 2012) sendo o Estado do 

Ceará detentor de 573 km de litoral (LIMA, et. al., 2000). A localidade do Cumbuco, 

pertencente ao município de Caucaia, por sua vez, dispõe de, aproximadamente, 8 km de 

extensão e dista 30 km a oeste de Fortaleza, capital do Estado, observar mapa 01. 

 A ocupação litorânea no município de Caucaia foi iniciada nos anos 1950 com a 

construção do SESC (Serviço Social do Comércio), em Iparana – localidade situada leste 

da área de estudo da presente pesquisa. O Cumbuco, devido a sua posição geográfica 

mais distante de Fortaleza, teve a sua ocupação iniciada mais tardiamente, por volta da 

década de 1970. Até então, o Cumbuco era habitado, apenas, por uma população 

constituída por pescadores e suas famílias, as quais mantinham uma relação de 

dependência direta com os recursos do mar (ARAÚJO; DANTAS, 2002). 

 A urbanização dessa região se deu graças à construção de fios condutores na 

década de 1990, que são as rodovias CE – 085 e CE – 090, bem como a construção da 

ponte José Martins Rodrigues – sobre o rio Ceará e limítrofe entre os municípios de 

Caucaia e Fortaleza, além da já existente  Ponte sobre o rio Barra Nova.  Essas vias de 
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Mapa 01 - Localização do Cumbuco. 
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acesso permitiram a instalação e o desenvolvimento de empreendimentos como hotéis, 

pousadas, barracas de praia, bares e restaurantes que geraram, desde o início de suas 

instalações, um comprometimento não só da população nativa com a perda da sua 

identidade marítima e um esquecimento da sua cultura tradicional, enfraquecida diante da 

cultura estrangeira imposta, mas, sobretudo, da sustentabilidade ambiental local com os 

impactos ao meio ambiente.  

 Diante do exposto, esse trabalho traçou o objetivo geral de analisar os impactos 

socioambientais decorrentes do uso e da ocupação da praia do Cumbuco, contribuindo, 

efetivamente, com sugestões para o manejo adequado dos seus recursos naturais 

litorâneos. Isto implica em um gerenciamento adequado do ambiente litorâneo do 

território do Cumbuco, o qual pode vir a prevenir situações críticas e propor diretrizes 

compatíveis com a vulnerabilidade da região. 

 Assim sendo, os objetivos específicos são:  

• Realizar um resgate histórico acerca da ocupação na orla do Cumbuco; 

• Identificar os vetores que levaram à reestruturação espacial da comunidade do 

Cumbuco; 

• Analisar o turismo como vetor de valorização e transformação espacial do 

ambiente litorâneo; 

• Identificar os impactos socioeconômicos e ambientais decorrentes da ocupação 

turística e das novas atividades locais; 

• Contribuir com sugestões úteis para o adequado manejo e gestão dos recursos 

naturais litorâneos 

 Nesse escopo, a pesquisa foi dividida em 08 capítulos, iniciando-se com a 

presente Introdução, seguida do capítulo 2 intitulado de “Referencial Teórico e 

Metodológico”, no qual foram apresentados ao leitor os métodos e principais conceitos e 

categorias de análise utilizados ao longo da pesquisa. 

 No capítulo 3, “Caracterização Natural e Socioeconômica da Área de Estudo”, no 

qual são expostas as condições ambientais, climáticas e oceanográficas do Cumbuco, 

além, de deixa o leitor a par das condições socioeconômicas locais, através de dados 

acerca da população, escolaridade, faixa etária, dentre outras variantes. 
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 O capítulo 4 tem por temática a contextualização histórica do processo de 

ocupação da orla do Cumbuco, no qual é contada a história de formação dessa localidade 

e como se deram todas as problemáticas da região até a formação da Vila do Cumbuco. 

 No capítulo 5 é abordado o turismo como um vetor de produção e reprodução dos 

espaços litorâneos, onde são expostos os pormenores que fazem com que o turismo seja 

uma das principais práticas realizadas na área de estudo. 

 O capítulo 6 apresenta um apanhado dos impactos socioeconômicos observados 

no Cumbuco e um quadro com as limitações ambientais, os conflitos de uso e as 

potencialidades no Cumbuco. 

 A Gestão Integrada da Zona Costeira – GIZC é abordada no capítulo 7, capítulo o 

qual expõe para os leitores um quadro identificando os impactos socioambientais 

observados na área com seus decorrentes riscos e vulnerabilidades, culminando com 

propostas de gestão sustentável do território. 

 No capítulo 8 são feitas as considerações finais desta pesquisa. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO E METODOLÓGICO 
 

 Analisar a relação do ser humano com o seu ambiente, pontuando impactos de 

origem antrópica é o grande objetivo desse estudo. O propósito maior não é tão somente 

identificar esses impactos que em sua maioria se caracterizam como impactos negativos, 

mas, também, buscar meios de explicar a sua origem, culminando com soluções para os 

mesmos. A pesquisa aqui exposta se configura como uma pesquisa qualitativa-empírica, 

pautada na abordagem exploratória e explicativa. 

 Os principais conceitos utilizados no interior da pesquisa estão expostos no 

decorrer dos capítulos e são relacionados à zona litorânea, ao turismo, ao meio ambiente, 

aos impactos ambientais e socioeconômicos, ao desenvolvimento sustentável, dentre 

outros inúmeros aspectos relacionados em menor escala. 

 

2.1 A Fundamentação teórica  

  

 A fundamentação teórica foi construída a partir da interpretação de publicações 

em diversos níveis, desde artigos científicos, periódicos, passando por dissertações de 

mestrado e culminando com livros e teses de doutoramento. Dentre os autores mais 

utilizados e, com isso, de imprescindível ajuda na formulação dos capítulos expostos, 

estão: SILVA (2006, 2013), CORIOLANO (2002, 2006), MORAIS (2010), MORAIS et. 

a.l (2006) MEIRELES (2006), DANTAS (2000, 2002, 2008, 2009), VASCONCELOS 

(2008), PAULA (2006, 2012), MORIN (1990, 2005), SANTOS (1994, 1999, 2002, 

2003), CAVALCANTE (2012), TRICART (1977), SOTCHAVA (1978), BERTRAND 

(1972), SOUZA (2000, 2009), SOUZA et. al. (1999), MOLINA (2007). 

 Ao longo deste capítulo serão esmiuçados os princípios e conceitos norteadores 

da pesquisa em questão, para citar alguns: a teoria geral dos sistemas, a teoria da 

complexidade, o geossistema, a região, a paisagem, o território, o espaço, dentre outros. 

 
2.2 Reestruturação urbana em frentes litorâneas 
 

 A modificação da relação da sociedade com os seus espaços vem promovendo 

mudanças nos processos de produção do espaço litorâneo, particularmente na formação 

de novas morfologias urbanas e na redefinição das centralidades. 
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 Mendes (2004) vai nos afirmar que o espaço que era produzido pelas ações 

humanas para tornar-se a sua morada vem apresentando fins estranhos aos seus próprios 

habitantes. A produção espacial vem se realizando, sobretudo, para fins econômicos, 

confirmando o que diz Santos (2002) quando o autor observa que o espaço é, hoje, um 

sistema de objetos cada vez mais artificiais, povoado por sistemas de ações igualmente 

imbuídos de artificialidade e cada vez mais tendentes a fins estranhos ao lugar e a seus 

habitantes. A autora segue discutindo o espaço litorâneo e pontua que o mesmo tornou-se 

o lócus do processo produtivo do capital pelo seu valor de uso, sua diversidade e beleza 

paisagística, bem como do seu lucrativo valor de troca. 

 É especialmente no litoral onde se encontram grandes investimentos em 

infraestrutura, pois nesse espaço alocou-se a maioria das metrópoles brasileiras. Essas 

grandes cidades facilitam o desenvolvimento das atividades econômicas, por oferecer 

uma gama diversificada de serviços e infraestrutura básica, ou seja, a criação de fixos que 

facilitaram o desenvolvimento da atividade turística no litoral (MENDES, 2004). 

 Acerca da temática, Moraes (2007) vai nos esclarecer que essas reestruturações 

urbanas em frentes litorâneas são decorrentes de alguns pontos. O maior deles é o 

turismo, pois graças a ele pode-se notar uma preocupação estatal em fornecer suporte ao 

setor com a elaboração de planos de construção em infraestruturas e investimentos, os 

quais qualificam o litoral brasileiro em uma maior atração dos fluxos internacionais. 

 O Ceará, dentro desse processo globalizador, absorveu a lógica capitalista ao 

inserir-se no processo produtivo mundial. Para isso, fixos foram criados para aumentar 

seus fluxos e atrair grandes investimentos e empreendimentos, dentre eles os resorts 

litorâneos, como observado no Cumbuco. Esse uso gerou um processo reestruturador do 

território costeiro (MENDES, 2004). 

 Essa reestruturação do espaço litorâneo continua e se intensifica na 

contemporaneidade com a implantação dos investimentos turísticos. Em decorrência 

disso, inúmeros conflitos passam a ocorrer nessa região, sobretudo nas últimas décadas 

(MENDES, 2004). 

 Os conflitos no Cumbuco ocorrem entre a comunidade tradicional dos 

pescadores, que são os proprietários da terra, e os especuladores imobiliários, os quais 

almejam expropriar as terras dessas comunidades. A busca de renda pela especulação 

imobiliária, redirecionando os espaços para as segundas residências e ao turismo é a 

principal motivação dos conflitos de terras na comunidade do Cumbuco. 



25 

 

 O resultado da reestruturação litorânea pode ser observado atualmente, onde um 

grande número de turistas estrangeiros chegam ao Cumbuco para desfrutar não só do 

intenso regime de ventos e a decorrente prática do kitesurf, mas, sobretudo, buscando o 

desfrute dos equipamentos turísticos construídos nos últimos anos. 

O processo de implantação de empreendimentos turísticos nas áreas naturais 

apropria-se de lugares considerados “nobres” do litoral, desapropriando as comunidades 

tradicionais. São introduzidas formas elitistas de ocupação. É nesta área que se desenrola 

uma luta de interesses pelo espaço, uns buscando acumular lucros; outros, as condições 

básicas de sobrevivência (MENDES, 2004). 

 Tal lógica elitista demanda um ritmo mais intenso de construção de equipamentos 

para atender às exigências turísticas, havendo de existir uma readequação das áreas 

litorâneas. 

 Mendes (2004) chama atenção para os termos utilizados para designar esse 

investimento em infraestrutura litorânea. A “reestruturação”, palavra bastante utilizada 

nos planos públicos, possui um significado que merece destaque, segundo a autora. A 

“reestruturação” significaria uma ruptura nas tendências seculares, uma mudança de 

direção da ordem vigente para a criação de uma nova configuração que tenha resultantes 

na vida social, econômica e política de um lugar. Soja (1993) compreende que a 

“reestruturação” demanda uma combinação sequencial de desmoronamento e 

reconstrução, de desconstrução e tentativa de reconstituição, proveniente de algumas 

deficiências ou perturbações nos sistemas de pensamento e ação aceitos.  

 Nesse processo de desconstrução e reconstrução as empresas são privilegiadas, 

ficando as comunidades tradicionais, apenas, com as perturbações. A desapropriação das 

comunidades litorâneas, o processo de especulação da terra, a degradação do ambiente 

litorâneo, entre outras, são resultantes negativas do processo que ora reina em grande 

parte do litoral cearense.  

 A importância do setor turístico pode ser medida com a entrada do capital estatal 

na tentativa de ordenamento e alavancagem desse processo reestruturador, através de um 

dos maiores planos estatais já realizados, o chamado Programa para o Desenvolvimento 

do Turismo – PRODETUR1, possuidor de um grande impacto sobre a zona litorânea do 

país (MORAES, 2007). 

                                                           
1 A discussão acerca do PRODETUR será aprofundada no capítulo 05. 
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 O turismo, bem como as demais atividades possuidoras de um cunho econômico, 

constitui uma atividade contraditória, contribuindo para desagregar as comunidades, mas 

também para uni-las. Tanto pode ser utilizado como um fator de desenvolvimento social, 

como econômico, quando a própria comunidade assume o processo e utiliza o turismo 

como um dos vetores de reanimação da economia local. Promove, também, o chamado 

desenvolvimento local, integrando todos os setores sociais e econômicos da comunidade. 

Um fator relevante deste movimento é o respeito ao meio ambiente e a solução que é 

dada às questões sociais. Encontrar alternativas viáveis para implantação da atividade 

turística nas comunidades, de modo que promova relação harmoniosa com a natureza, 

um desenvolvimento da infraestrutura local e que inclua as comunidades na cadeia 

produtiva do turismo torna-se um imperativo. (MENDES, 2004). 

  

2.3 Turismo de Sol e Praia 
 

 O turismo de sol e praia tem sua gênese ligada ao início da balneabilidade na 

Europa em meados do século XVIII, primeiramente sob os princípios terapêuticos dos 

banhos de mar, receitados pelos médicos aos portadores de algum mal e que tinham nos 

ambientes das cidades um insalubre. O mar, a salinidade da água, o sol, a brisa e a 

paisagem marítima surgem, mesmo que timidamente, nesse período como fuga para o 

reestabelecimento físico e mental das populações mais nobres (MINISTÉRIO DO 

TURISMO, 2010). 

 Ainda segundo o Ministério do Turismo (2010), no século XIX, os espaços 

litorâneos adquirem uma função social e é na Europa que a praia assume o papel de 

vilegiatura2, principalmente na França, na Itália, na Espanha e na Inglaterra, por meio dos 

SPAs, do iatismo, dos bailes e dos passeios à beira-mar. 

 No século XX, o prestígio das áreas litorâneas em relação ao lazer foi destaque no 

Mediterrâneo, que passou a ser um pólo de atração turística mundial. Nessa década, o 

turismo passa a ser considerado como um fenômeno social devido ao crescimento 

expressivo dos fluxos turísticos nas regiões litorâneas (MINISTÉRIO DO TURISMO, 

2010). 

                                                           
2
 Segundo Soares Júnior e Dantas (2010), o fenômeno vilegiatura marítima na contemporaneidade, 

consolida-se em suas metrópoles a partir da aquisição de uma segunda residência como prática de uma 
fuga da cidade na compra de imóveis de uso ocasional em lugares que estão próximos as zonas de praia e 
que oferece tranquilidade e ambientes para descanso e lazer. 
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 No Brasil, o processo de expansão do turismo de sol e praia, segundo o Ministério 

do Turismo (2010), se consolida na década de 1970 graças ao advento da construção das 

segundas residências em áreas litorâneas. O segmento surge, inicialmente, no Rio de 

Janeiro e rapidamente se alastra para todo o litoral do país. 

 Na década de 1980, essa categoria de turismo se expande para as margens dos 

rios e entornos dos lagos e grandes corpos hídricos, sendo comum o emprego do termo 

“orla” para esses ambientes (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2010) 

 A demanda do turismo transforma os espaços naturais e sociais em fontes de 

contemplação, aventura e emoção. No contexto da globalização, o turismo vem alterando 

a lógica territorial das regiões, implicando no mercado do território, atraindo 

investimentos privados e criando, com isso, uma nova imagem do espaço, produzindo a 

paisagem da “sedução”.    

 O turismo de sol e praia se desenvolve, principalmente, no litoral do Nordeste 

Brasileiro e está baseado nos atributos cênicos, bem como nos atributos climáticos e 

estado de tempo que atraem a maioria dos turistas, provenientes, sobretudo, de países 

europeus de latitudes médias, nos quais a duração do dia e da noite, a amplitude térmica 

diurna e noturna, a precipitação, a umidade relativa, a nebulosidade e o vento dificultam 

as atividades de lazer e recreação ao ar livre (LOMBARDO; MONTEIRO, s.d). 

 Várias denominações têm sido utilizadas para o segmento de sol e praia (e.g.: 

turismo de sol e mar, turismo litorâneo, turismo de praia, turismo de balneário, turismo 

costeiro, dentre outros). Diante disso, para fins de formulação das políticas públicas 

nesse setor, o Ministério do Turismo (2010) constitui o segmento do turismo de sol e 

praia como uma “atividade turística relacionada à recreação, entretenimento ou descanso 

em praias, em função da presença conjunta de água, sol e calor”. (MINISTÉRIO DO 

TURISMO, 2010). 

 Historicamente, o turismo de sol e praia está associado ao turismo de massas3 por 

concentrar um grande número de pessoas na mesma época e em um só lugar. O 

Ministério do Turismo (2010) afirmará, também, que o turismo de sol e praia apresenta 

altas taxas de sazonalidade, sendo as mesas concentradas nos meses de verão e de férias 

prolongadas. 

                                                           
3
 Segundo Morais (2010), o turismo de massa se caracteriza por meio da contratação de pacotes turísticos 

com preços mais acessíveis pelo fato de que não se realiza através de vias aéreas, mas sim através de 
excursões via terrestre, combinado com a utilização de equipamentos turísticos de categoria regular ou 
razoável, como pequenas pousadas. 
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 A diversidade de práticas de sol e praia varia sob diferentes óticas como, por 

exemplo, em função do território que são realizadas, dos serviços disponíveis, das 

habilidades, dos tipos de praia, dentre outros aspectos. As atividades que podem ser 

realizadas por turistas no ambiente de sol e praia podem ser observar no quadro 1: 

 

Quadro 1 - Exemplos de atividades praticadas no ambiente sol e praia. 
Atividade Descrição 

Recreação de contato primário com a água Banhos de: mar, rios, lagoas, etc. 

 

Surf 

Prática desportiva marinha, cuja proficiência é dada 
pelo grau de dificuldade dos movimentos 
executados ao acompanhar a movimentação de uma 
onda do mar sobre uma prancha à medida que a 
onda se desloca em direção à praia. 

Kitesurf Esporte aquático que utiliza uma pipa e uma 
prancha com estrutura de suporte para os pés 

 

Windsurf 

É praticado com uma prancha idêntica à prabcha de 
surf, porém com uma vela de 2 a 5 metros de altura 
e consiste em planar sobre a água se utilizando da 
força do vento. 

Mergulho Prática que consiste na exploração subaquática 

Atividade com equipamentos náuticos Atividades relativas ao mar, rios e práticas nas 
áreas marítimas, lacustres ou fluviais, com auxílio 
de equipamentos náuticos. Exemplo: Jet ski, 
banana boat, lancha. 

 

Atividades esportivas e recreativas (areia) 

Todas as atividades recreativas e esportivas 
praticadas na parte terrestre da orla. Exemplos: 
banhos de sol, caminhadas, vôlei na praia, futebol 
de areia. 

Fonte: Ministério do Turismo (2010) – Adaptado. 
 

 Os destinos turísticos não existem por si à espera de serem explorados e 

consumidos. São uma construção de uma certa combinação de relações socioeconomicas 

em um determinado espaço e tempo. Neste contexto, o turismo de sol e mar produzido no 

Cumbuco é explorado e consumido, tendo como destaque o clima e a beleza cênica local. 

 Quando um destino turístico é desenvolvido pondo em evidência diferentes 

percepções culturais, surge, em geral, a marginalização das comunidades locais. A 

criação de paisagens turísticas (físicas e culturais) representam os valores do turista e não 

os interesses das economias locais tradicionais e os seus valores socioculturais. O 

turismo sol e mar cria, portanto, uma fragmentação do espaço por estar organizado para 
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atrair o turista e não por estar focado na melhoria da qualidade de vida da população 

residente. (LOMBARDO; MONTEIRO, s.d). 

 Ao atribuir um preço ao clima e à paisagem e entendendo-os como um bem 

escasso, a atividade turística estará disponível a tomar decisões de investimento que 

gerem o menor número de impactos ambientais negativos possível e que garantam uma 

maior longevidade e solidez das ações e empreendimentos turísticos desenvolvidos num 

dado território.  

 Esta mudança de paradigma, ao incorporar o reconhecimento do clima e da 

paisagem como um bem escasso, tem implícita uma atitude de respeito e de 

reconhecimento tanto do suporte biogeofísico como o da sociedade e esta diversificação 

da oferta acaba por tornar a atividade menos vulnerável mesmo às mudanças ambientais 

globais. (LOMBARDO; MONTEIRO, 2008). 

 No Cumbuco, esse tipo de turismo é bastante visível, haja vista que todos os 

empreendimentos turísticos da área são voltados à realização de práticas pertencentes ao 

turismo de sol e praia, explorando, como anteriormente dito, a beleza cênica local, bem 

como as atividades ligadas ao clima sempre agradável da região, além de práticas 

recreativas tendo a água como recurso principal. 

 A prática turística será melhor discutida e aprofundada no capítulo 7 da 

dissertação, intitulado: O Turismo como vetor de produção e reprodução dos espaços 

litorâneos. 

  
2.4 Categorias de Análise do trabalho – Espaço, Lugar, Território, Paisagem, 
Região e Desterritorialização. 
 
 A presente pesquisa é embasada, principalmente, no interior da ciência 

geográfica, a fim de que possa se chegar aos resultados almejados e especificados 

previamente. Entretanto não se excluem as interações com as demais disciplinas 

interessantes para o aprofundamento da pesquisa. 

 No interior da Geografia, muitos conceitos entendidos, também, como categorias 

de análise são importantes para seus estudos, alguns deles mais antigos e outros mais 

recentes, que surgem em razão da necessidade de compreensão da complexidade do 

mundo atual. Os principais conceitos são: espaço, lugar, território, paisagem, região e 

desterritorialização (figura 1). 
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Figura 1 - Categorias de análise do trabalho 

 

 
. 

Fonte: Mesquita, 2013. 
 

 Esse tópico busca propiciar uma compreensão desses conceitos e a discussão de 

sua importância ao longo da dissertação. 

 

2.4.1 Espaço 

 

 O espaço geográfico é o objeto de estudo da Geografia. Dentre todas essas 

categorias de análise, se configura como a mais ampla, a mais abrangente, apresentando-

se como “um todo” do qual derivam os demais conceitos e com o qual eles se 

relacionam.  

 Santos (1994) define o espaço como sendo o “conjunto indissociável de sistemas 

de objetos naturais ou fabricados e de sistemas de ações, deliberadas ou não”. O espaço 

é, portando, o meio, o lugar material da possibilidade dos eventos. 
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 O espaço é indissociável do tempo e, segundo Santos (1994), ele (espaço) tem um 

papel privilegiado, uma vez que cristaliza os momentos anteriores e é o lugar de encontro 

entre esse passado e o futuro, mediante as relações sociais do presente que nele se 

realizam. 

 Quando um novo momento chega para substituir o antecedente, ele encontra no 

espaço geográfico formas preexistentes, as quais ele deve se adaptar para poder se 

estabelecer (SANTOS, 1978). Assim, o espaço é a condição para a realização do novo 

modo de produção e os objetos geográficos existentes4, instalados para realizar os 

objetivos da produção em um dado momento, influenciam o modo que se instala e 

podem permanecer com novas funções e retratando o passado que possibilitou o período 

atual (CAMPOS, 2008). 

 Santos (1978) segue afirmando que “o espaço é um verdadeiro campo de forças 

cuja formação é desigual. Eis a razão pela qual a evolução espacial não se apresenta de 

igual forma em todos os lugares”  

 O autor aprofunda a discussão acerca do conceito de espaço e afirma que o 

mesmo é uma reunião dialética de fixos e fluxos:  

 

O espaço como conjunto contraditório, formado por uma configuração 
territorial e por relações de produção, relações sociais; e, finalmente, [...] o 
espaço formado por um sistema de objetos e um sistema de ações. Foi assim 
em todos os tempos, só que hoje os fixos são cada vez mais artificiais e mais 
fixos, fixados ao solo; os fluxos são cada vez mais diversos, mais amplos, mais 
numerosos, mais rápidos. (SANTOS, 1994, p. 110). 

  

 A forma como as sociedades se relacionam com o espaço vai se modificando, 

enquanto sua capacidade de intervenção se acentua e o espaço geográfico torna-se cada 

vez mais abrangente, chegando, atualmente, a quase se sobrepor a todo o globo. Além 

disso, a presença humana efetiva não é imprescindível para que uma área seja definida 

como espaço geográfico, basta que a área esteja inserida nos projetos humanos ou que se 

verifique intervenção indireta, como por exemplo, através de zoneamentos e delimitação 

de áreas de preservação. (LISBOA, 2007). 

 Para Milton Santos, o espaço precisa ser considerado como totalidade: conjunto 

de relações realizadas através de funções e formas apresentadas historicamente por 

processos tanto do passado como do presente. O espaço é resultado e condição dos 

                                                           
4
 Rugosidades: são objetos do passado que permanecem e servem ao presente; existiram como significado 

e se comportam como um traço de união com os novos significados da vida social. (CAMPOS, 2008). 
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processos sociais, pois era compreendido como uma categoria fundamental quando 

predominava a utilização de princípios do materialismo histórico e dialético. (SAQUET; 

SILVA, 2008). 

 Saquet e Silva (2008) resumem o conceito de espaço como sendo central em sua 

abordagem eminentemente econômica e política elaborada conjugando aspectos das 

teorizações de inúmeros pensadores (e.g. Karl Marx e David Harvey). O espaço é 

organizado socialmente, com formas e funções definidas historicamente, pois se trata da 

morada do homem e do lugar de vida que precisa ser constantemente reorganizado. O 

espaço e o homem são sínteses dialéticas compreendidas numa combinação teórico-

metodológica entre elementos das argumentações de Marx e Sartre (existencialismo 

humanista): assim, Milton Santos dá centralidade ao sujeito-homem na construção do 

mundo e do espaço.  

 

2.4.2 Lugar 

 

 Segundo Ferreira (2000), lugar é o conceito mais problemático dentre todas as 

categorias de análise geográficas. Contudo, vem se destacando recentemente como uma 

das saídas para a compreensão das tensões do mundo contemporâneo. 

 O lugar vem se apresentando como um conceito capaz de ampliar as 

possibilidades de entendimento de um mundo que se fragmenta e se unifica em 

velocidades cada vez maiores. 

 O conceito de lugar foi utilizado por La Blache e Sauer sem que eles, entretanto, 

aprofundassem a discussão acerca de seu significado. A partir dos anos de 1970, a 

Geografia chamada de Humanista realiza um esforço para resgatar o conceito, 

associando-o como um de seus conceitos fundamentais. (HOLZER, 1992; 1997, 1999, 

DUNCAN, 1994). 

 A Geografia Radical, de cunho marxista, compreende o lugar sob uma 

perspectiva regional sobre a global, uma construção social sobre o pano de fundo da 

relação entre espaço-tempo-ambiente, um local criado para atender a determinadas 

funções a partir do qual estabelecemos nossa revisão e interpretação do mundo. 

(FERREIRA, 2000). 

 A Geografia Humanista entende o lugar como sendo à base da própria existência 

humana, através de uma experiência profunda e imediata do mundo ocupado com 

significados (RELPH, 1980), buscando uma aproximação com a Fenomenologia e o 
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Existencialismo (HOLZER, 1997), ou abordando o espaço através do modo como ele é 

vivenciado pelos seres humanos e propondo uma Geografia que dê relevância às questões 

referentes às pessoas em vários contextos. (BUTTIMER, 1974). 

 Em suma, pode-se afirmar que o conceito de lugar está atrelado a dois ramos da 

Geografia: a Geografia Radical e a Geografia Humanista. Estes dois caminhos de trilhas 

e bases teóricas tão diversas irão encontrar na procura da definição do conceito de lugar 

seu ponto de contato. Cada um deles buscará agregar significados a um conceito até 

então pouco significante para o estudo geográfico. Esta aparente divisão do lugar em 

duas correntes de significados antagônicos será, entretanto, sua maior riqueza, pois está 

exatamente no desafio de se harmonizar estas diferenças a resposta a uma série de 

questões do mundo atual. (FERREIRA, 2000). 

 

2.4.3 Território 

 

 Desde a sua origem, o território nos fornece uma dupla interpretação, material e 

simbólica, pois, etimologicamente, aparece tão próximo de terra-territorium quanto de 

terreo-territor (terror, aterrorizar), ou seja, tem a ver com a dominação jurídico-política 

da terra e com a inspiração do terror, do medo, sobretudo para aqueles que, com esta 

dominação, são retirados da terra, ou no “territorium”  são impedidos de entrar. Ao 

mesmo tempo, por extensão e por outro lado, podemos dizer que, para aqueles que têm o 

privilégio de usufruí-lo, o território inspira a identificação e a efetiva “apropriação”. 

(HAESBAERT, 2004). 

 Antes, era o Estado que definia os lugares. O território era a base, o fundamento 

do Estado-Nação que, ao mesmo tempo, o moldava. Com a globalização, passamos da 

noção de território “estatizado”, nacional, para a noção de território “transnacional”, 

mundial, global. 

 Assim sendo, entende-se que território é ligado ao poder, mas não apenas ao 

tradicional poder político. Ele diz respeito tanto ao poder no sentido mais explícito, de 

dominação, quanto ao poder no sentido mais implícito ou simbólico, de apropriação da 

terra. (HAESBART, 2004). 

 O autor segue e afirma que optou por definir território por:  

híbrido entre sociedade e natureza, entre política, economia e cultura, e entre 
materialidade e “idealidade”, numa complexa interação tempo-espaço. (...) O 
território pode ser concebido a partir da imbricação de múltiplas relações de 
poder, do poder mais material das relações econômico-políticas ao poder mais 
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simbólico das relações de ordem mais estritamente cultural. (HAESBAERT, 
2004, p.79). 

 

 No interior do conceito de território surgem outros conceitos ligados a ele. É o 

caso da territorialidade que Haesbaert (2004) afirma que ela incorpora uma dimensão 

estritamente política, diz respeito, também, às relações econômicas e culturais, pois está 

ligada ao modo como as pessoas utilizam a terra, como elas próprias se organizam no 

espaço e como elas dão significado ao lugar.  Desterritorialização, multiterritorialidade 

e reterritorialização são outros exemplos de conceitos ligados ao Território que merecem 

destaque e o terão no subtópico intitulado “Desterritorialização, multiterritorialidade e 

reterritorialização” adiante. 

 Scheibe e Dorfman (2007) contribuem com a discussão acerca do conceito de 

território, afirmando que ele é considerado do ponto de vista da materialidade física, 

como o conjunto de espaços e paisagens geográficas existentes em uma determinada 

área, definida, essencialmente, por fatores de gestão subordinados ao poder econômico e 

político. É a área que é definida e controlada através de um determinado poder exercido. 

 Simplificando, o território é, ao mesmo tempo e obrigatoriamente, em diferentes 

combinações, funcional e simbólico, pois exerce um domínio sobre o espaço tanto para 

realizar funções quanto para produzir significados. 

 

- Desterritorialização, multiterritorialidade e reterritorialização: 

 

 Esses três conceitos estão diretamente ligados à noção do conceito de território e 

possuem uma íntima relação entre si.  

 Haesbaert (2004) afirma que a Desterritorialização é um “mito”, porém não no 

sentido de que simplesmente não exista, mas de que se trata de um processo 

indissociavelmente ligado à sua contraface, que são os movimentos de reterritorialização. 

Deleuze; Guattari (1996) afirmam:  

 

Jamais nos desterritorializamos sozinhos, mas no mínimo com dois termos 
(...). E cada um dos dois termos se reterritorializa sobre o outro. De forma que 
não se deve confundir a reterritorialização com o retorno a uma territorialidade 
primitiva ou mais antiga: ela implica necessariamente um conjunto de 
artifícios pelos quais um elemento, ele mesmo desterritorializado, serve de 
territorialidade nova ao outro que também perdeu a sua. (DELEUZE; 
GUATTARI, p. 40-41, 1996). 
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 Não há desterritorialização sem reterritorialização. O que existe, de fato, é um 

movimento complexo de territorialização, que inclui a vivência concomitante de diversos 

territórios, configurando uma multiterritorialidade, ou mesmo a construção de uma 

territorialização. (HAESBAERT, 2004). 

 Logo, o que se observa no Cumbuco, segundo o exposto pelos autores acerca da 

temática, é uma reterritorialização da comunidade, a qual saiu de seus territórios de 

origem forçados pela voraz especulação imobiliária e passou a fixar residência em outro 

território, no caso a Vila do Cumbuco5, caracterizando, assim, essa reterritorialização. 

 

2.4.4 Paisagem 

 

 O conceito de paisagem é o que merece maior destaque dentro dos estudos 

ambientais. Para Silva (1998) a paisagem pode ser entendida, observada e analisada sob 

diferentes ângulos, os quais envolvem aspectos perspectivos, sensoriais e cognitivos. Ela 

pode ser compreendida como tudo o que nos rodeia, envolvendo as pessoas com a sua 

estrutura e processos funcionais, podendo, com isso, correlacionar-se com uma 

localidade ou região. 

 Dentro o senso comum, a paisagem adquiriu dois conceitos. Um relacionado à 

área, território ou região e o outro vinculado a uma cena ou vista panorâmica, baseada, 

assim, em valores estéticos e na qualidade do meio natural. (SILVA, 1998). 

 Rodriguez (1984) coloca que o conceito de paisagem foi introduzido nos estudos 

geográficos por A. Hommeyren, o qual a definiu como um somatório de todas as 

localidades observadas de um ponto elevado e que representa uma associação de áreas. 

Define-se paisagem, também, como um todo sintético no qual estão combinados os 

aspectos da natureza, da economia, da sociedade e da cultura. 

 A paisagem correlaciona-se, ainda, com diversas áreas do conhecimento, dentre 

as quais podem-se citar: a Geografia Humanista, na qual a paisagem é avaliada como o 

resultado de elementos econômicos e culturais de uma sociedade; na Geografia da 

Percepção que, por sua vez, considera a paisagem sob uma ótica sensitiva, sendo, assim, 

fruto do conhecimento e da percepção humana; na Biogeografia onde irá contribuir na 

abordagem da síntese da paisagem, nos quais se destacam os fluxos de matéria e energia; 

na Ecologia onde a paisagem é analisada dentro de uma visão sistêmica, destacando-se as 

                                                           
5 Assunto amplamente abordado no capítulo 04: “Contextualização histórica do processo de ocupação da 
orla do cumbuco”. 
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interrelações entre os elementos e os processos ecológicos que constituem os 

ecossistemas vinculados a uma unidade paisagística; na Geografia Física atrelada a 

Geomorfologia Tradicional que a análise da paisagem baseou-se em formas de relevo e 

de estruturas e, atualmente, passou a considerar a integração de outros elementos (e.g.:  

quadro climático, ação das formações vegetacionais) nos efeitos de gênese dos grupos 

paisagísticos. (SILVA, 1998). 

 A paisagem é como uma área territorialmente limitada do globo terrestre, com 

determinada individualidade regional. Ela assume uma noção generalizada como uma 

unidade integrante dos complexos físico-geográficos (geossistemas6). Em termos, para 

Silva (1998) a paisagem é considerada sinônimo de complexo geográfico de qualquer 

nível taxonômico. O autor segue afirmando que é de suma importância considerar que a 

paisagem deve ser analisada em seus processos de dinâmicas que levam a uma sucessão 

de estados estruturais através do tempo. 

 Rodriguez e Silva (2013) definem o estado estrutural de uma paisagem como 

sendo o arranjo momentâneo de seus componentes de acordo com a realidade de um 

dado momento, no qual se revelam os processos atuantes e os vestígios deixados pelos 

que ocorreram no passado. Assim, a estrutura de uma paisagem vai se alterando através 

dos tempos por meio de adaptações, adequando-se às novas exigências de cada situação 

temporal. 

  

2.4.5 Região 

 

 O conceito de região passou por vários momentos de discussão no interior da 

Geografia desde sua gênese, em que seu significado foi sendo alterado de acordo com o 

direcionamento científico. Essas alterações se verificaram devido a mudanças dentro da 

própria Geografia, tendo passado pelo uso das seguintes classificações: região natural, a 

qual vai surgir a partir da inspiração da geologia e entende-se que o ambiente tem certo 

domínio sobre a orientação do desenvolvimento da sociedade, configurando o 

determinismo geográfico; região geográfica ou região-paisagem em que admite-se que a 

sociedade não é determinada pelo meio em que vive, mas dele dispõe como deseja, 

tansformando-o segundo suas possibilidades; a região homogênea e a região funcional, 

as quais possuem como pressupostos as análises de âmbito econômico e o conceito de 

                                                           
6
 Abordados adiante no tópico 2.5: Categorias norteadoras do trabalho – Complexidade, Teoria Geral dos 

Sistemas e Geossistema. 
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região associado ao sentimento de pertencimento da população a uma parte do espaço. 

(LISBOA, 2007). 

 Vidal de La Blache (1845-1918) defendeu a região enquanto entidade concreta, 

existente por si só. Aos pesquisadores da área caberia delimitá-la e descrevê-la. Para ele, 

a Geografia definiria seu papel através da identificação das regiões da superfície terrestre. 

Nesta noção de região, acrescenta-se à presença dos elementos da natureza, 

caracterizadores da unidade e da individualidade, a presença do homem. Esta concepção, 

embora de influência naturalista, provém do desdobramento de outras filosofias, 

paralelas ao positivismo, resultado daquilo que Capel (1981) chamou de “reação 

antipositivista”. (CARVALHO, 2002). 

 Lisboa (2007) acerca do processo de regionalização (ligado ao conceito de região) 

afirma que ele dá origem às regiões. Dessa forma, secciona-se o espaço geográfico em 

partes que apresentam internamente características semelhantes. Os elementos internos 

de uma região não são idênticos, mas quando comparados aos elementos de outra região 

se percebe certa homogeneidade interna. Para se empreender um processo de 

regionalização é preciso estabelecer um conjunto de objetivos e de critérios segundo os 

quais o espaço será dividido, podendo estes critérios ser de ordem natural, política, 

econômica, social, dentre outras.Vários tipos de regionalizações para o mesmo espaço 

podem ser propostos, seguindo objetivos e critérios específicos e promovendo uma 

sobreposição de regiões. Cada regionalização pode ou não considerar os limites 

administrativos previamente definidos. 

 Carvalho (2002) finaliza afirmando que à região é reservado um caráter de 

classificação, agrupamento, subsidiado por técnicas estatísticas sofisticadas de 

laboratório, e por uma linguagem mais burocrática e rica, amparada pelas grandes teorias 

e em dados estatísticos. 

 
 
2.5 Categorias norteadoras do trabalho – Complexidade, Teoria Geral dos Sistemas 
e Geossistema. 
 

 O paradigma clássico, newtoniano, reducionista, com suas relações lineares de 

causa e efeito tem revelado limitações no que se toca ao esclarecimento de diversos 

processos complexos, notadamente os que caracterizam as relações sociedade-natureza. 

Isso decorre do fato de que esse enfoque analítico compartimentaliza os problemas com a 
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finalidade de solucioná-los, fato que acaba por levar a sua confirmação. (BRUGGER, 

2006). 

 O sucesso do paradigma newtoniano é inegável, haja vista o desenvolvimento da 

ciência e da tecnologia moderna, contudo essa abordagem possui limites, pois o mundo 

demanda um método de síntese complexo e isso nos leva ao conceito de complexidade. 

No enfoque analítico (ou reducionista), o procedimento metodológico é dado através da 

compreensão das leis as quais vão reger o sistema. Nessa abordagem irá ocorrer a 

necessidade de se analisar os subconjuntos e componentes em cada um deles, a fim de se 

entender melhor os problemas e relações entre eles. Com isso, o problema passa a ser 

focalizado em seu menor nível na hierarquia da complexidade.  

 A teoria de complexidade foi desenvolvida por Morin (1990) e tem como ponto 

de partida a tradição marxista e a incorporação de outros elementos a essa doutrina, 

assumindo, assim, posições teóricas dos movimentos sociais, principalmente a partir de 

uma visão ecológica. Morin articulou críticas a todos os dogmas do “Marxismo oficial”, 

apoiou-se no Socialismo Real, renovando, com isso, o método dialético. À medida que a 

complexidade conduz a um caminho de totalidade e conjunto, pode-se afirmar que uma 

das chaves para a sua compreensão é a de se considerar as relações com o todo e vice-

versa. Com isso, os princípios desenvolvidos pela Teoria da Complexidade estão 

próximos da visão sistêmica da complexidade, proposta por Engels em sua Dialética da 

Natureza. (RODRIGUEZ; SILVA, 2013). 

 Considerando os elementos naturais como um conjunto interligado e 

interdependente, a Geografia Física atua como atriz protagonista no caminho 

fundamental de busca de formas de síntese e, principalmente, na procura de um método 

próprio e eficaz de análise. 

 Faz-se primordial pontuar que dentro das ciências ambientais é necessário se 

utilizar de inúmeras disciplinas e realizar uma complementação de umas nas outras, a fim 

de se alcançar uma interdisciplinaridade ambiental. A interdisciplinaridade sempre foi 

almejada não só no cotidiano das salas de aula, mas, também, dentro do planejamento 

educacional. A maior dificuldade da enraização da interdisciplinaridade estava na falta de 

profissionais que pensassem de forma interdisciplinar, sendo a ciência apontada como a 

grande culpada por esse fato. 

 Japiassu (1976) identifica quatro níveis progressivos de disciplinaridade, os quais 

vão desde quando as disciplinas encontram-se isoladas, disciplinares; passando por um 

segundo nível, o da pluridisciplinaridade, no qual as disciplinas trocariam 
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conhecimentos, mas sem chegarem a um conhecimento fora delas. A 

interdisciplinaridade seria o terceiro nível, no qual as disciplinas interagem e estabelecem 

novos conhecimentos e, por fim, o último nível seria a transdisciplinaridade, na qual 

ocorre uma verdadeira fusão disciplinar. 

 Este trabalho será construído sobre o alicerce da interdisciplinaridade ambiental, 

utilizando, com isso, diversas disciplinas para a efetivação do mesmo, elegendo a 

Geografia, a Geomorfologia, a Geologia, a Economia, a Sociologia e a Ecologia como 

suas principais fontes embasadoras. 

  Se tratando de uma pesquisa de cunho interdisciplinar, procurou-se eleger uma 

metodologia que conseguisse realizar os objetivos propostos, bem como não deixando à 

margem alguma contribuição de outros métodos das disciplinas formadoras da 

dissertação.  

 Tricart (1977) afirma que não há uma metodologia própria à Geografia – principal 

disciplina norteadora da pesquisa, mas sim métodos próprios à ela, os quais são próprios 

de aplicação muito mais gerais e a utilização da Geografia é um caso dentre outros. Esses 

métodos do conhecimento são próprios a um grande grupo de disciplinas e somente os 

níveis inferiores, subordinados, são específicos de uma disciplina ou de uma ramificação 

desta disciplina. Uma atitude dialética deve permitir reintegrar os resultados analíticos 

nos seus contextos de interferência. 

 De forma geral, as produções científicas que possuem a Geografia Física ou as 

ciências ambientais como base, vêm trabalhando sob a orientação do método da análise 

sistêmica, o qual tem se configurado como a melhor metodologia para a produção 

ambiental contemporânea. Rodriguez e Silva (2013), afirmam que o enfoque sistêmico 

possui uma abordagem interdisciplinar geral, a qual é uma concepção metodológica e um 

meio para o estudo de objetos integrados e das dependências e interações integrais. 

 A Teoria Geral dos Sistemas (TGS), surge como uma sugestão na tentativa de 

unificação de todos os sistemas. Foi inicialmente desenvolvida nos Estados Unidos por 

volta do ano de 1929, sendo R. Defay o primeiro a propô-la, sendo a mesma configurada 

como ponto de partida para o progresso do conceito de Geossistema. Em 1932, 

Bertallanfy aplicou-a à Biologia. Posteriormente, a TGS foi sendo utilizada em diversas 

outras ciências, inclusive na Geomorfologia em meados de 1962 por Chorley. 

 A Teoria dos Sistemas foi um trajeto importante que as Ciências Ambientais 

percorreram na busca de métodos de síntese. Quando se considera a Natureza como um 

produto de fatores interligados e interdisciplinares, encontrava-se na análise de sistemas 
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(geossistema), o método mais adequado para estudar e explanar a estrutura dinâmica dos 

fatos antrópicos-naturais, que viabilizava a solução de conflitos ambientais. 

 As reflexões e noções sistêmicas tiveram sua gênese dentro da Geografia, bem 

antes da formulação da abordagem sistêmica como uma direção cientifica geral. Desde os 

anos 30 do século XX, havia uma ideia de que a questão ambiental a partir de uma 

abordagem sistêmica necessitava ser considerada dentro de um âmbito espacial. Com 

isso, desenvolveram-se os conceitos de geossistema, a partir da noção de paisagem. 

(RODRIGUEZ; SILVA, 2013). 

 O conceito da Teoria de Geossistema é recente dentro da Geografia, a qual é a 

ciência que mais se apropria dessa unidade, e foi proposto na União Soviética por 

Sotchava, na década de 1960, surgindo de um esforço de teorização sobre o meio natural 

com suas estruturas e seus mecanismos tal como existem objetivamente na natureza. 

 Na formulação da Teoria do Geossistema, Sotchava (1978) parte de algumas 

concepções básicas: 1. O geossistema pode ser definido como o espaço em todas as suas 

dimensões, no qual os componentes da natureza possuem uma relação sistêmica entre si. 

Logo, o geossistema é um todo dialético com uma multiplicidade de relações e 

contradições. 2. Os geossistemas são diferenciados em conformidade com a sua 

dimensão, sendo esta determinada pelas peculiaridades da circulação de substâncias. 3. 

Como forma de sistematização, são aceitas duas categorias geossistêmicas: os geômeros 

e os geócoros, os quais correspondem aos princípios de tipologia e individualização. 4.  

Os geossistemas absorvem os complexos ecológicos e têm uma organização sistêmica 

mais complexa e possuem, em comparação com os ecossistemas, uma espessura vertical 

muito maior. Os geossistemas são policêntricos. 5. O geossistema inclui as mudanças 

causadas por fatores econômicos e sociais. Assim, se interliga com os conceitos de 

sistema ou complexo produtivo territorial da população. 6. A autorregulação garante o 

equilíbrio relativo de todo o sistema. O ponto de estabilização e a autorregulação são 

fatores importantes na organização do geossistema. (RODRIGUEZ, SILVA; 2013). 

 Para Sotchava (1978), os geossistemas são sistemas territoriais naturais que se 

distinguem na envoltura geográfica em diversas ordens dimensionais, generalizadas nas 

dimensões regional e topológica. Já Ribeiro (1992), versa que os geossistemas são 

constituídos por componentes naturais inter-condicionados e interligados em sua 

distribuição, desenvolvendo-se no tempo como parte de um todo. 

 O geossistema foi conceituado, por Bertrand (1972), como um complexo 

geográfico dinâmico, resultante da combinação do potencial ecológico e da exploração 
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biológica, que deve apresentar um mesmo tipo de evolução morfogenética e a mesma 

degradação antrópica. Ainda segundo Bertrand (1972), o geossistema é uma unidade 

característica dentro de uma Região Natural e que a unidade fisionômica não significa 

homogeneidade de todos os elementos, fato que pode ser entendido que o geossistema é 

uma unidade homogênea do ponto de vista dos elementos integrativos e a passagem ao 

outro é marcada por uma quebra na continuidade da ordem fitoecológica. (SOUZA, 

2000). 

 Para Tricart (1977), os sistemas são fenômenos decorrentes dos fluxos de matéria 

e energia com características próprias de cada um, perfazendo um todo. Cada fenômeno 

dentro de um sistema pode ser caracterizado como um sistema menor ou, até mesmo, um 

subsistema. Ainda segundo o autor, o conceito de sistema é o melhor instrumento lógico 

para se estudar os problemas com o meio ambiente. Os processos de troca de matéria e 

energia entre os componentes do estrato geográfico resultam em alterações para cada 

componente, por forças de reações físico-químicas e biofísicas que influenciam na 

evolução pela energia gerada. (BARROS; MESQUITA, 2011). 

 A proposta de Chorley e Kennedy (1971) foi elaborada imediatamente após a de 

Sotchava (1978). Esses autores formularam uma classificação de sistemas, baseados nos 

conceitos de erosão e, também, na noção de ecossistema, no qual definiram onze tipos 

distintos, os quais variam desde o morfológico ao sistema humano. Os autores 

consideraram o geossistema como o sistema mais controlado, no qual o homem introduz 

modificações na forma como age sobre sua estrutura e o transforma. No geral, os autores 

não designam um caráter de sistema espacial ou territorial, ainda que alguns temas 

discutidos por eles, especialmente no que se diz respeito aos aspectos funcionais dos 

sistemas de análise morfológica  possuem certa relação com a espacialidade. 

(RODRIGUEZ, SILVA; 2013). 

 Integrando todas as ideias dos autores supracitados, pode-se observar que o 

geossistema é, certamente, um sistema natural, territorial e espacial, entretanto o homem 

jamais poderá ser apenas um figurante em sua análise. O ser humano é parte integrante 

da natureza, da sua evolução, da sua transformação, de modo que se existir alguma ação 

antrópica afetando o ambiente, ela poderá fazer parte do geossistema, principalmente se 

estiver em vista que mesmo modificado pelo homem o sistema continua a possuir 

componentes naturais. É essa a noção norteadora de geossistema que será utilizada 

durante todo o decorrer da dissertação. 



42 

 

 Para demonstrar a importância dos estudos ambientais e da complexidade 

existente entre a integração do potencial ecológico e das formas de uso da paisagem 

analisou-se nesta pesquisa o geossistema da Planície Litorânea do Cumbuco, na tentativa 

de comprovar que a transformação do espaço se da a partir das relações das atividades do 

homem em conjunto com a dinâmica da natureza. 

 
2.6 O estado da arte  
 

 Nesse tópico foram apresentadas as sínteses das pesquisas, dissertações ou teses 

mais relevantes da área em questão, as quais, também, serviram de alicerce para esta 

dissertação. Realizando um apanhado dos arquivos citados, pode-se confirmar que a área 

necessita de um estudo mais amplo e interdisciplinar, o qual proponha medidas para 

atenuar os impactos em diversos enfoques que o Cumbuco vem sendo alvo. 

 Diversas publicações científicas acerca do Cumbuco foram consultadas. Algumas 

possuem um âmbito totalmente voltado para o entendimento das características físico-

ambientais da área, as quais irão compartimentar e explorar cada sistema ambiental 

existente na região, outras permeiam desde esse âmbito físico e se aventuram na esfera 

socioeconômica local, já outras avaliam, apenas, o campo econômico e suas relações com 

o turismo e com a sociedade nativa. 

 Morais (2010) é uma das autoras que realiza um estudo ambiental e 

socioeconômico da área e faz a indagação: “para onde sopram os ventos do Cumbuco?”, 

dissertando acerca dos impactos do turismo no litoral do município de Caucaia. A autora 

realiza um apanhado sobre turismo, relacionando alguns impactos ambientais e sociais da 

área em voga a essa atividade. Morais (2010), também comenta sobre a educação 

ambiental e suas relações com o desenvolvimento sustentável na zona litorânea 

caucaiense.  Essas atividades buscam inserir a população na cadeia produtiva do turismo 

oferecendo algum tipo de capacitação, visando ao anteriormente citado desenvolvimento 

sustentável dessa comunidade.  

 A autora supracitada, Morais, também possui uma pesquisa acerca da privatização 

dos espaços públicos pelo turismo e da desterritorialização na praia do Cumbuco, 

publicada no ano de 2009. 

 Souza (2000) realiza uma vasta pesquisa no âmbito físico de todo o município de 

Caucaia, tomando a região litorânea como principal objeto de análise. A autora ainda 
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compartimentaliza todas as unidade ambientais do município em questão e disserta 

acerca do desenvolvimento, do uso e da ocupação do litoral citado. 

 Araújo e Pereira (2011) e Araújo et. al. (2010), vão além dos ditos de Morais 

(2009) e abordam o turismo e a valorização do litoral de Caucaia. No artigo em questão, 

os autores abordam as modificações ocorridas quanto ao uso e a ocupação do litoral do 

município, bem como a mudança ocorrida, também, na forma através da qual a 

população entende a região costeira. Ainda acerca das afirmações de Araújo e Pereira 

(2011), os autores irão realizar as suas ponderações sobre a ocupação do litoral de 

Fortaleza em relação ao início da ocupação do litoral da região de Caucaia. 

 Araújo e Dantas (2011) realizam uma análise turística na produção dos espaços 

litorâneos metropolitanos do Nordeste brasileiro pelo viés do mercado imobiliário, 

investimentos públicos e privados e políticas públicas direcionadas ao planejamento turístico 

e possuem a região do Cumbuco como principal fonte de dados e de pesquisa. Neste 

trabalho, os autores buscam compreender a produção do espaço litorâneo metropolitano de 

Fortaleza e sua vinculação com as atividades turísticas. Primeiramente, são discutidos o 

planejamento turístico e as políticas públicas com os respectivos programas turísticos e a 

configuração territorial resultante destas ações; após, em um segundo plano, a discussão é 

ampliada para o âmbito das políticas públicas atuais e as previstas, além dos investimentos 

privados para a compreensão dos agentes produtores do espaço litorâneo metropolitano. Por 

fim, os autores buscam compreender os níveis intrametropolitanos turísticos de interação 

socioespacial dos municípios litorâneos metropolitanos. 

 Cavalcante (2012) analisa os conflitos, as mudanças e as permanências do 

Cumbuco, diante as contradições inerentes à especulação imobiliária, à valorização do 

espaço, ao processo de urbanização e à atividade do turismo. 

 Lima (2008) disserta acerca da paisagem e afirma que a mesma é uma fonte de 

exploração na praia do Cumbuco. Ao longo de sua pesquisa, a autora vai nos deixar a par 

da categoria de análise geográfica “paisagem”, bem como acerca do turismo e todas as 

suas formas de exploração do ambiente natural, realizando uma pesquisa bastante 

interessante do ponto de vista interdisciplinar. 

 Souza (2013) aborda o tema da metropolização litorânea e a produção do espaço 

do lazer e mercado imobiliário, realizando uma ampla discussão sobre o espaço e a 

metropolização que culmina, ao longo de toda a dissertação, em um estudo comparado 

entre o litoral de Caucaia (representado pelo Cumbuco) e o litoral de Aquiraz 

(representado pelo Porto das Dunas). 
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 Analisando todos esses materiais citados, viu-se a necessidade de ir além e propor 

medidas atenuadoras dos impactos não apenas socioeconômicos, mas, além de tudo, 

ambientais, fato que não se observa em nenhuma bibliografia citada.  

 Realizando tal proposição, um trabalho de cunho único e relevante se configura, 

atendendo aos anseios não só da população que clama por atenção, mas, também, da 

academia que necessita de material que possa servir de base para futuras pesquisas na 

área socioambiental. 

 Para deixar a pesquisa acerca da temática do Cumbuco mais visual, o quadro 2 foi 

confeccionado com base nas informações cedidas nos sites dos programas de pós-

graduação pesquisados. Algumas informações, tais como o número total de 

dissertações/teses defendidas, não estavam disponíveis através dos sites de todos os 

programas, logo esses dados foram buscados no banco de dissertações e teses da 

Universidade Federal do Ceará – TEDE.  

 No quadro, podem ser observados os programas, intervalo de ano pesquisado, 

total de dissertações/teses defendidas e número de teses ou dissertações acerca do 

Cumbuco utilizadas como referência na presente pesquisa. 

 

Quadro 2 – Dissertações e Teses pesquisadas acerca do Cumbuco 

Dissertações/Teses pesquisadas 

Programa de Pós-
Graduação 

Intervalo de anos Total de 
Dissertações/Teses 

Número de pesquisas 
sobre o Cumbuco 

Desenvolvimento e Meio 
Ambiente (PRODEMA – 
UFC) 

1995-2012 155* - 

Geografia UFC 2004-2013 198 4 
Ecologia e Rec. Naturais 
UFC 

2010-2012 51* - 

Geologia UFC 1995-2009 137 - 
Ciências Marinhas Tropicais 
(LABOMAR – UFC) 

2003-2012 90* - 

Geografia UECE 1996-2011 194 2 
Total de Dissertações e 
teses pesquisadas 

 825 6 

*Fonte: Dados do TEDE, 2013. 

 

 Através da interpretação do quadro anterior, pode-se afirmar que pesquisas acerca 

do Cumbuco são muito precárias em todos os programas de pós-graduação pesquisados, 

apresentando, apenas, 6 publicações em um total de 825 existentes (0,72% do total 

pesquisado), logo a presente pesquisa se revela como uma importante ferramenta de 
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estudo acerca da localidade, bem como da temática socioeconômica e ambiental da 

região. 

 

2.7 Materiais e Métodos 

 

 A metodologia é entendida como o caminho do pensamento e a prática exercida 

na abordagem da realidade. Morais (2010) afirma que é como articular conteúdos e 

pensamentos, incluindo concepções teóricas de abordagem, conjunto de técnicas 

utilizadas e o potencial investigativo do pesquisador. O método é a impressão digital da 

pesquisa. 

 

2.7.1 O método qualitativo-empírico com abordagem investigativa e exploratória 

 

 A realização de estudos sobre os tipos de método e de pesquisa sempre provocam 

determinada discussão no cerne do mundo acadêmico. Essa discussão é de extrema valia 

para todos, haja vista a dificuldade de alunos e de pesquisadores em elegerem os métodos 

a serem utilizados em seus estudos e pesquisas. Esse tópico tem por finalidade explicitar 

as características do método qualitativo-empírico, bem como realizar um apanhado 

histórico acercas seus princípios. 

 É de conhecimento de todos que desde a história mais remota da humanidade, o 

ser humano possui uma busca insaciável pelo conhecimento, uma busca insana pela 

sabedoria, fazendo com que ele começasse a pensar com base em suas observações, 

evoluindo seus conhecimentos desde as concepções astrológicas e registros em papiros, a 

fim de, realmente, tornar o conhecimento explícito. Afirma-se, cientificamente, que o 

conhecimento passou por diversas fases, nas quais se dividiram em inúmeros tipos. 

 Fachin (2003) afirma que os tipos de conhecimento são: o filosófico, o teológico e 

o científico. O primeiro conhecimento, o filosófico, tem por propulsor Tales de Mileto 

em sua obra “Atenas na luta contra os persas”, em Roma. Após a expansão para a Grécia, 

outros inúmeros filósofos demonstraram seus conhecimentos, são eles: Sócrates, Platão e 

Aristóteles. O pensamento filosófico é um pensamento crítico e reflexivo para gerar 

coerências nas informações. Ramos e Busnello (2005) estabelecem que esse tipo de 

conhecimento é usado como resposta aos percalços, os quais rodeiam o ser humano em 

seu contexto histórico. Em ambos, os autores citados acerca do tema, há uma confluência 
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de ideologia que é a que expõe que o conhecimento filosófico é o originador do 

raciocínio lógico. 

 O segundo tipo de conhecimento a ser esclarecido é o conhecimento intitulado de 

teológico, o qual Fachin (2003) e Ramos e Busnello (2005) abordam como a resposta 

para perguntas que o ser humano não consegue responder com base nos conhecimentos. 

Esse conhecimento tem como cerne e principal objeto de estudo a fé e as crenças do ser 

humano. Gerhardt e Silveira (2009) vão além e afirmam que esse tipo de conhecimento, 

que também pode ser chamado de místico, é fundamentado, exclusivamente, na fé 

humana e é desprovido de método. 

 O conhecimento científico também chamado de conhecimento empírico surge 

com Galileu Galilei e é o resultado de uma investigação que segue uma metodologia, 

baseada na realidade de fatos e fenômenos capazes de analisar, descobrir, concluir, criar 

e resolver novos e antigos problemas. Esse é o tipo de conhecimento é o que será 

utilizado ao longo de toda essa pesquisa. 

 Weller (2007) inicia uma discussão acerca da pesquisa social empírica, afirmando 

que sempre existiram debates e controvérsias que levaram os pesquisadores a optar por 

diferentes teorias ou quadros de referência para o desenvolvimento de sua análise (e.g.: 

funcionalismo, materialismo histórico, fenomenologia social, etnometodologia, dentre 

outros) assim como por diferentes métodos de abordagem (e.g.: dedutivo, indutivo, 

abdutivo, dialético, hermenêutico, fenomenológico). 

 Essas discussões levaram a uma divisão do modo de se fazer pesquisa. Durante 

um tempo considerável, a oposição entre objetivismo e subjetivismo era marcada pelas 

etiquetas de: pesquisa quantitativa versus pesquisa qualitativa, atribuindo-se a primeira 

um maior grau de representatividade, confiabilidade e relevância. 

A pesquisa quantitativa - também conhecida como survey research tornou-se, 
sobretudo, a partir das décadas de 1950 e 1960, o padrão de investigação 
dominante, atendendo as demandas do mercado e dos organismos 
governamentais. Não obstante, no final da década de 1960 e início de 1970 
esse formalismo metodológico empiricista passou a ser contestado, assim 
como a própria concepção de ciência foi colocada em questão. (MARTINS, 
2004). 
 

 Tais questionamentos levaram a uma retomada dos métodos de pesquisa 

qualitativos que, atualmente, não são mais vistos em uma contraposição em relação aos 

métodos quantitativos, contudo são metodologias de enfoques diferentes e necessários no 

campo da pesquisa não só social, mas ambiental e empírica. 
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 O tipo de pesquisa dita qualitativa surgiu, inicialmente, no selo da antropologia e 

da sociologia, espalhando-se para as demais áreas com o passar do tempo. Enquanto os 

estudos quantitativos, geralmente, procuram seguir com rigor um plano previamente 

estabelecido e baseado em hipóteses claramente indicadas e variáveis que são definições 

de objetos de definição operacional, a pesquisa qualitativa possui um foco de interesse 

amplo e parte de uma perspectiva diferenciada da adotada pelos métodos quantitativos. 

Da pesquisa qualitativa faz parte a obtenção de dados descritivos mediante contato direto 

e interativo do pesquisador com a situação objeto de estudo. Nessas pesquisas, é 

frequente que o pesquisador procure entender os fenômenos segundo a perspectiva dos 

participantes da situação estudada e, a partir disso, situar a sua interpretação dos 

fenômenos observados. (NEVES, 1996). 

 Godoy (1995) ressalta as diferenças existentes entre as pesquisas qualitativas e 

enumera um conjunto de características essenciais capazes de identificar uma pesquisa 

desse porte: 1. O ambiente natural como fonte de dados e o investigador como 

instrumento fundamental de análise; 2. O caráter descritivo; 3. O significado que as 

pessoas dão às coisas e às localidades e 4. O enfoque indutivo. 

 Os métodos qualitativos e quantitativos não se excluem, embora divirjam quanto 

à forma e à ênfase. As metodologias qualitativas trazem como contribuição ao trabalho 

de pesquisa uma miríade de procedimentos de cunho racional e intuitivo capazes de 

contribuir para a melhor compreensão dos fenômenos. (POPE; MAYS, 1995). 

 São incontáveis as formas de avanço do conhecimento de um fenômeno, a citar: 

pela sua descrição, pela indicação da função de seus componentes, pela visão de sua 

estrutura, dentre outras. Formas distintas de conceber e lidar com o mundo geram formas 

diferentes de perceber e interpretar os significados e sentidos dos objetos que não se 

opõem nem se contradizem.  

 Com isso, as divergências apontadas entre os dois métodos (qualitativo e 

quantitativo) devem ser empregadas pelo pesquisador em benefício do estudo. Nessa 

medida, combinar métodos distintos pode contribuir para o enriquecimento da análise. 

Como já dito e confirmado, essa pesquisa segue uma linha qualitativa, entretanto não se 

refutará a utilizar de subterfúgios do método quantitativo para que haja uma melhor 

relevância da realidade observada. 

 A abordagem exploratória tem por objetivo, para Marconi e Lakatos (2003), a 

formulação de questões ou de um problema, com tripla finalidade: desenvolver hipóteses, 

aumentar a familiaridade do pesquisador com um ambiente, fato ou fenômeno, para a 
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realização de uma pesquisa futura mais precisa ou modificar e clarificar conceitos. Nesse 

tipo de abordagem, empregam-se, geralmente, procedimentos sistemáticos, para a 

obtenção de observações empíricas ou para as análises de dados (ou ambas, 

simultaneamente). Obtêm-se, frequentemente, descrições tanto quantitativas quanto 

qualitativas do objeto de estudo e o investigador deve conceituar as inter-relações entre 

ambiente observado, no caso dos ambientes litorâneos. 

 No cerne dos estudos que possuem uma abordagem exploratória, há os estudos 

exploratório-descritivos que têm por objetivo descrever completamente determinado 

fenômeno. Podem ser encontradas tanto descrições quantitativas e/ou qualitativas quanto 

acumulação de informações detalhadas como as obtidas por intermédio da observação 

participante. Dá-se precedência ao caráter representativo sistemático e, em consequência, 

os procedimentos de amostragem são flexíveis. (MARCONI; LAKATOS, 2003).  

 

2.7.2 Procedimentos técnico-operacionais 

 

Com o objetivo de dar uma maior contribuição e embasamento para a pesquisa 

aqui apresentada, diversas práticas de campo, realizadas entre 2012 e 2013, foram 

concretizadas. 

Após essas visitas de campo (ver quadro 3), relatórios foram elaborados com o 

intuito de passar para o papel a realidade observada in loco no Cumbuco. É importante 

pontuar que também foi realizado um vasto registro fotográfico da área e que esse 

registro irá propiciar para o leitor uma melhor observação e uma comprovação de tudo o 

que está escrito na presente pesquisa. 

 

Quadro 3 - Procedimentos de campo na realização da pesquisa em Cumbuco 
Procedimentos de Campo 

Data Duração Resumo das atividades realizadas 

20/05/2012 2h Registro Fotográfico. 
Análise das condições locais. 

09/06/2012 1,5h Registro Fotográfico. 
Análise da atividade turística na área. 

28/07/2012 2,5h Análise das condições locais. 
Levantamento de dados informais com a população 
nativa. 

26/08/2012 2h Identificação de alguns impactos ambientais. 

07/10/2012 1h Levantamento de informações informais com a 
população nativa. 

18/11/2012 1,5h Conversa informal com artesãos de bijuterias. 
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Data                                           

 
 

 
Duração              

 
Resumos das atividades realizadas 
 

 

29/12/2012 

 

3h 

Análise das condições locais. 
Observação dos empreendimentos turísticos. 
Registro fotográfico. 
Observação da infraestrutura básica local. 

24/02/2013 3h Análise das condições sociais locais. 
Registro Fotográfico. 

 

28/04/2012 

 

2,5h 

Levantamento de informações informais com a 
população nativa. 
Observação da prática do kitesurf. 
 

19/05/2013 2h Análise de impactos ambientais e sociais. 
Análise da atividade turística na área. 

14/07/2013 1h Registro Fotográfico. 

21/07/2013 2h Conversas informais com trabalhadores ambulantes. 
Observação da infraestrutura básica local. 

27/10/2013 2,5h Análise de impactos econômicos. 
Levantamento dos preços das diárias de 
Hotéis/Pousadas. 

 

02/11/2013 

 

4h 

Marcação de Pontos para a confecção de mapas dos 
empreendimentos turísticos empreendimentos em 
construção na região. 
Registro Fotográfico 

 

03/11/2013 

 

3h 

Análise dos impactos ambientais, sociais e 
econômicos. 
Observação da infraestrutura local. 
Conversas informais com moradores nativos. 
Registro fotográfico. 

Fonte: Mesquita, 2013. 

 

• Dados Bibliográficos 

  

 Essa etapa foi de revisão bibliográfica acerca de assuntos pertinentes à região do 

Cumbuco, foram utilizadas diversas fontes de aquisição de informações, tais como: 

livros, jornais, artigos, revistas, periódicos, dissertações, teses, monografias e sítios no 

domínio da internet. Os autores de maior relevância e que se constituem como o alicerce 

da pesquisa aqui apresentada foram citados no capítulo 02: Referencial Teórico e 

Metodológico, principalmente no tópico 2.6: o estado da arte. 

 

• Dados Técnicos 

  

 Esses tipos de dados foram coletados em órgãos municipais, estaduais e federais 

tais como: IPECE, INMET, FUNCEME, Ministério do Turismo, Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano – PDDU de Caucaia, dentre outros. 

Procedimentos de Campo 
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 O levantamento cartográfico permitiu o esclarecimento da localização da área de 

estudo, bem como a espacialização dos empreendimentos voltados para os serviços 

turísticos, configurando-se, assim, como um tipo de abordagem vista como indispensável 

para a pesquisa. 

 As imagens utilizadas na confecção de ambos os mapas foram devidamente 

georreferenciadas através de softwares da plataforma GIS (Sistema de Informações 

Geográficas). Para as coordenadas, adotou-se o sistema de projeção Universal Transversa 

de Mercator – UTM. 

 Para a confecção dos mapas de localização e dos empreendimentos turísticos foi 

utilizado uma imagem Landsat em composição RGB, bem como imagens da base de 

ortofotos e shapefiles do mapeamento aerofotogramétrico Polo Ceará Costa do Sol, 

cedidas pelo IPECE (2007, 2012) em coordenadas ortoretificadas no datum geodésico 

horizontal SAD 69 para o mapa de localização. 

 Na confecção do mapa dos empreendimentos turísticos do Cumbuco foi utilizado 

um GPS Garmin para a coleta dos pontos, tendo como sistema de referência o datum 

geodésico horizontal WGS 84. 

 O software utilizado para a confecção dos mapas foi o ArcGIS em sua versão 9.3. 

 

• Dados Censitários 

 

 Os dados censitários facilitam a compreensão e leitura da realidade local do 

Cumbuco, no qual pesquisas realizadas pelo IBGE (2010, 2011), IPECE (2012), SETUR 

(2009), juntamente com os dados que foram coletados junto aos pescadores e moradores 

nativos, ajudam a verificar os números reais em relação à população, aos serviços sociais, 

econômicos e de lazer da comunidade local. 

 

• Dados de Campo 

  

 As visitas de campo ao Cumbuco foram imprescindíveis para a realização dessa 

pesquisa. Essa etapa auxiliou na atualização referente às novas características da 

infraestrutura local, bem como na coleta de informações acerca da economia, da área 

social e na observação dos impactos socioambientais locais. 
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 O primeiro momento das atividades de campo propiciou uma análise empírica do 

ambiente em geral para que, em seguida, fossem coletados os dados os quais foram 

trabalhados ao longo da dissertação. 

 Grande parte dos dados secundários econômicos, sociais e ambientais foram 

adquiridos em campo. Na área ambiental foi analisada a paisagem da comunidade do 

Cumbuco, a qual se trata de uma área litorânea do município de Caucaia; com isso, deve-

se sempre informar a relação dessa região no espaço/tempo e observar e analisar as 

mudanças ocorridas nesse sistema ambiental. No âmbito social foram observadas as 

infraestruturas básicas, tais como as observadas na saúde e na educação, bem como a 

infraestrutura turística. Por fim, no âmbito econômico foram observadas as atividades 

geradoras de emprego e de renda da região. 

 Após o conhecimento de todos os limitantes naturais e das características 

socioeconômicas locais, reuniu-se uma gama de medidas7 para atenuar os impactos 

ambientais observados no Cumbuco. Faz-se necessário afirmar que apesar da riqueza 

natural da região, tem que haver uma preocupação com a questão ambiental, na qual uma 

utilização inadequada pode comprometer a sustentabilidade socioambiental local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Apresentadas ao longo dos capítulos 06: “Diagnóstico Socioambiental” e 07: “Contribuição para gestão 
integrada da orla do Cumbuco”. 
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3 CARACTERIZAÇÃO NATURAL E SOCIOECONÔMICA DO LITORA L DE 

CAUCAIA 

 

 Nesse capítulo, encontram-se descritas as características geoambientais litorâneas 

do município de Caucaia, englobando, assim, a praia do Cumbuco (área de estudo). A 

análise das características irá permitir avaliar as vulnerabilidades e potencialidades da 

área. Tendo conhecimento acerca das vulnerabilidades da área em questão é possível 

identificar os impactos socioambientais pelos quais a localidade está passando; as 

potencialidades permitirão indicar um uso sustentável da área, aliando crescimento 

econômico e proteção ambiental.  

 
3.1 O meio Físico  
 
3.1.1 Geologia, Geomorfologia e Solos 
 

 O embasamento geológico do município de Caucaia, segundo Martin (1988), 

Morais (1969), Smith e Morais (1988) e Souza et. al. (1999) apresenta dois conjuntos 

bem distintos, os quais são: as Coberturas Sedimentares Tércio-Quartenárias e as 

Coberturas Sedimentares Plio-Pleistocênicas do Terciário. Sales (1993) versa acerca da 

mesma temática, entretanto, propõe nomenclaturas distintas as quais, assim como as 

primeiras, também, são resultado de fatores geológicos, geomorfológicos e climáticos 

que são: a Planície Litorânea e os Tabuleiros Litorâneos (ou Glacis Litorâneos) 

associados, respectivamente, à primeira nomenclatura proposta pelos autores.  

 As planícies litorâneas são constituídas por uma estreita faixa de terras com 

largura variando entre 3 a 3,5 Km. São superfícies relativamente planas, baixas, 

localizadas junto ao mar e cuja formação resultou da deposição de sedimentos marinhos e 

fluviais, sendo o vento o agente selecionador desses sedimentos. É formada pela ação 

erosiva das ondas que depositam sedimentos de neoformação (holocênicos), os quais 

possuem origem e granulometria variados, sobre a superfície baixa e plana e tem a 

ocorrência dominante de formas de acumulação do tipo praias e dunas como 

característica, compreendem algumas geofácies, a citar: faixa de praia, campo de dunas 

fixas e campo de dunas móveis8 .(SOUZA, 2009). 

                                                           
8
 Caracterizados no tópico 3.3: “O Sistema Costeiro do litoral de Caucaia e suas feições” 
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 O solo da planície litorânea é composto por areias quartzosas marinhas que 

possuem a característica de possuir uma grande profundidade, elevada drenagem, grãos 

simples, textura arenosa e baixos teores de argila (inferiores a 15%), além da não 

existência de reserva de minerais primários. Possuem coloração variando do vermelho ao 

branco, sendo as cores amareladas bastante frequentes. Apresenta sequência de horizonte 

AC, na qual o A apresenta de 10 a 20 cm de espessura e o horizonte C possui, 

geralmente, mais de 2 m de espessura. A boa drenagem do solo pode ser explicada graças 

a permeabilidade do perfil. O solo, ainda, possui elevadas taxas de acidez e uma 

saturação de baixa a muito baixa. (MORAIS, 2010). 

 Os Tabuleiros litorâneos constituem as porções centro-meridionais dos 

municípios litorâneos. São formados por sedimentos areno-argilosos ou arigilo-arenosos 

Tércio-quaternários pertencentes ao Grupo Barreiras, os quais se dispõem de modo 

paralelo à linha de costa e à retaguarda dos sedimentos eólicos, marinhos e flúvio-

marinhos, os quais constituem a planície litorânea. Possuem uma largura variando entre 

25 e 30 quilômetros e suas altitudes são situadas entre 30 e 50 metros, raramente 

ultrapassando os 80m. (FUNCEME, 2009) (SOUZA, 2009). 

 Os glacis litorâneos apresentam solos com associações dominantes de Areias 

Quartzosas Distróficas, Podzólico Vermelho-Amarelo, Latossolo Amarelo Distrófico e 

Podzólico Acinzentado. (MORAIS, 2010). 

 Em áreas dos tabuleiros do Grupo Barreiras também há a existência dos solos 

Podzólicos Acinzentados, os quais são fortemente ácidos, moderadamente drenados e de 

baixa fertilidade natural. Em áreas contempladas por esse tipo de solo, há características 

semelhantes às dos solos Podzólicos Vermelhos-amarelados, porém com uma drenagem 

ruim. (EMBRAPA, 2006). 

 Os Latossolos Amarelos Distróficos são solos profundos e não hidromórficos. 

Possuem pouca argila em sua composição e baixa soma de bases trocáveis, além de suas 

variações texturais pequenas. Seu material de origem são os sedimentos da Formação 

Barreiras onde se desenvolvem os tabuleiros litorâneos. São solos ácidos, bem drenados, 

porosos e permeáveis de estrutura pouco desenvolvida. Suas condições de fertilidade 

natural são baixas, justificando, assim, as propriedades distróficas e a pequena 

capacidade produtiva em função do uso agrícola (EMBRAPA, 2006), observar quadro 4:  
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             Quadro 4 - Unidades Geoambientais e classes de solo. 

UNIDADE 
GEOAMBIENTAL 

GEOSSISTEMAS/GEOFÁCIES CLASSE DO SOLO 

 
 
 

PLANÍCIE 
LITORÂNEA 

 
Faixa Praial 

 
Areias Quartzosas 

Marinhas 
 

 
Campo de dunas 

 
Areias quartozosas 

distróficas, Podzólico 
Vermelho-Amarelo 

 
 
 
 

TABULEIROS 
LITORÂNEOS 

 
 
 
 

Tabuleiros 

 
Areias quartozas 

distróficas, Podzólico 
Vermelho-Amarelo, 
Latossolos Amarelo 
Distrófico, Podzólico 

Acinzentado 
 

               FONTE: Mesquita, 2013. 

 
3.1.2 Clima e Recursos Hídricos  
 

O clima é uma das mais importantes variáveis controladoras dos processos 

litorâneos. Dentre os seus inúmeros elementos, o regime dos ventos e a variação anual 

dos totais pluviométricos merecem um destaque. 

 As condições climáticas da área de estudo foram amplamente pesquisadas por 

Morais et. al. (2006) na Obra Erosão e Progradação do Litoral Brasileiro e, por se 

configurarem como importantes variáveis controladoras dos processos costeiros no 

estado se caracterizam por possuírem dados relevantes para a pesquisa aqui apresentada. 

 O clima do litoral cearense é dependente da interrelação dinâmica entre o oceano 

e a atmosfera que se manifesta por influências recíprocas em escalas variantes entre 

tempo e espaço. Essas influências são expressas através da Zona de Convergência 

Intertropical (ZCIT), além dos anticiclones subtropicais, cuja posição irá definir em 

grande parte o clima brasileiro. 

 Para Souza (2000), a ZCIT corresponde a uma região de confluência de ventos 

alísios de nordeste e sudeste, sendo, permanentemente, caracterizada por intensa 

nebulosidade e baixa pressão atmosférica. Devido a sua estrutura física, a ZCIT mostra-

se de uma importância vital para a caracterização das condições de tempo e de clima em 

diversas áreas de latitudes tropicais. Essa confluência de ventos apresenta um 

deslocamento norte-sul, migrando, anualmente, da sua posição mais ao Norte durante o 
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verão boreal para direções mais ao Sul durante o verão austral (HASTENRATH E 

HELLER, 1997). 

 O clima do Ceará se caracteriza pelo elevado número de dias de sol 

correspondente a, aproximadamente, 215 dias por ano e faz parte do clima semiárido 

predominante em todo o Nordeste brasileiro, o qual é marcado por dois períodos bem 

definidos: um seco e longo, e um úmido, curto e irregular. 

  O regime térmico se apresenta com temperaturas elevadas e amplitudes 

reduzidas. Por sua proximidade à linha do equador, as médias climatológicas das 

temperaturas mensais no Ceará, em especial na faixa litorânea, têm uma amplitude de 

variação anual relativamente pequena. Observou-se que os meses de dezembro e janeiro 

apresentam uma temperatura mais elevada (27,3°C), enquanto os meses de março 

(26,3°C), abril (26,5°C) e maio (26,3°C) expõem temperaturas mais amenas (MORAIS, 

2010). 

 O litoral do estado está compreendido na zona tropical do tipo Aw’ – clima 

tropical chuvoso, o qual é quente e úmido com chuvas de verão e outono (KÖPPEN, 

1948). 

 A ZCIT atinge a sua posição máxima no hemisfério Sul no equinócio de Outono, 

fato que ocorre a partir do dia 21 de março, ocasionando, com isso, no período 

correspondente ao verão-outono, as máximas pluviais. No período inverno-primavera há 

um declínio chuvoso em decorrência do enfraquecimento dessa zona de convergência, é 

quando se estabelece o período de estiagem a partir do mês de junho (SOUZA, 2000). 

 No ano corrente, 2013, dados da avaliação da estação chuvosa afirmam que as 

chuvas no Estado do Ceará ficaram abaixo da média, com um desvio percentual de -

37,7% em relação à normal climatológica (1980-2009), como se pode confirmar a seguir 

nas figuras 2 e 3, sendo março o mês mais crítico com -61,8% de desvio percentual em 

relação à quadra chuvosa no estado.  

 Com o desvio total de 37,7%, o ano de 2013 se configura como o nono ano mais 

seco no Ceará desde 1951, entretanto o total acumulado de chuvas é superior ao 

observado em 2012 e 2010, os quais apresentaram desvio percentual de aproximados -

50%. (FUNCEME, 2013). A figura 4 fará uma comparação do desvio de precipitação 

trimestral entre os meses março, abril e maio de 2013 (MAM) – mais seco e junho, julho 

e agosto de 2013 (JJA) – com certo grau de precipitação, evidenciando uma importante 

mudança de precipitação na área de estudo.  
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Figura 2 - Precipitação e Desvios percentuais observados em 2013. 

 
                    Fonte: INMET (2013). 
 

Figura 3 - Precipitação diária observada na região 34 (a qual inclui o Cumbuco)

 
                                                   Fonte: CPTEC/INPE (2013). 
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Figura 4 - Comparação dos desvios de precipitação trimestral entre os trimestres de 
Março/Abril/Maio e Junho/Julho/Agosto. 
 

 
       Fonte: INMET (2013) 

 

 

 Ainda segundo a FUNCEME (2013), o ano de 2013 foi marcado pela ocorrência 

de irregularidades temporais (os chamados veranicos) e espaciais na distribuição de 

chuvas durante o período da quadra chuvosa. 

 O Oceano Atlântico tropical com águas aquecidas ao norte e com temperaturas 

mais frias ao sul foram os principais fatores que influenciaram a condição climática 

observada no Ceará já que afetaram o posicionamento da ZCIT, o qual é o principal 

sistema condutor de chuvas na região, fato que pode ser comprovado na figura 5 a seguir, 

na qual a ZCIT está representada por uma linha verde e o Ceará por um ponto vermelho: 
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Figura 5 - Posição da ZCIT (em verde) em relação ao Ceará (em vermelho) 
 

 
                                     Fonte: FUNCEME (2013). 
 

 

 O município de Caucaia registra uma razoável concentração de chuvas no 

primeiro semestre, correspondente a 91% do seu total anual. Cerca de 62% do total anual  

precipita-se em apenas três meses do ano no trimestre fevereiro/março/abril ou 

março/abril/maio. Nesse trimestre, o mês de abril é apontado como o de maior índice 

pluviométrico, com, aproximadamente, 24% da precipitações. (MORAIS et. al., 2006). 

 A umidade relativa do ar representa uma função importante no controle da taxa de 

disponibilidade de areia susceptível ao transporte pelo vento para a alimentação dos 

campos de dunas. Com isso, um alto percentual de umidade faz com que ocorra um 

aumento das forças de coesão intergranulares que atuam como resistência ao transporte, 

tornando necessária a presença dos ventos com velocidades mais intensas do que as 

necessárias para superfícies arenosas secas. (SOUZA, 2000). 

 Possuidora de uma íntima relação com o regime pluviométrico, a umidade 

relativa do ar na região do município de Caucaia possui uma média anual de 78%, como 

pode ser observado no gráfico 1 a seguir, sendo o mês de abril o possuidor de maior 

média dessa variável com 85%. Nos meses de estio, os valores da umidade relativa 

decrescem para os aproximados 70%. (SOUZA, 2000). 
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     Gráfico 1 - Umidade relativa do ar no município de Caucaia. 

 
       Fonte: INMET (2013). 
 
 
 A insolação apresenta uma configuração relativamente inversa a da umidade 

relativa do ar. Possui maiores índices nos períodos de estiagem e números mais amenos 

ao longo dos meses de precipitação.   

 Com uma média na casa das 3 mil horas de insolação por ano, a zona litorânea de 

Caucaia possui cerca de 62% dos dias do ano com incidência solar direta, sendo de 

8h/dia o valor médio de horas de sol, atingindo seu máximo em setembro a novembro 

quando é superior a 9h diárias. O valor mínimo de insolação diária é observada no mês 

de março, sendo de 6 a 7h/dia. Em relação a evaporação, a taxa média anual corresponde 

a 1.800 mm, com períodos máximos durante os meses de agosto a novembro e mínimos 

entre os meses de fevereiro a maio. (SOUZA, 2000); (MORAIS, 2010). 

 O regime de ventos exerce no Ceará um papel fundamental, haja vista que a 

acumulação das dunas e das praias arenosas ao longo da costa do estado se faz devido a 

atuação desses. A interação entre os fluxos eólicos e os fluxos de sedimentos depende, 

em grande parte, da velocidade do vento e das características granulométricas do 

material. Essa associação aos fluxos hidrodinâmicos é fundamental ao transporte de 

sedimentos ao longo de todo o litoral do Estado. 

 Os ventos alísios e as brisas marinhas são predominantes na região litorânea e 

sopram no sentido E – SE e reduzem a umidade, contribuindo, assim, para a formação de 

dunas e para a direção preferencial do ataque das ondas à faixa de praia, que, em 

conjunto com as marés, atuam como agentes erosivos.  
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 No Ceará, a alternância dos períodos chuvosos e secos causados graças à 

migração da ZCIT coincide com a sazonalidade nas velocidades dos ventos na região. 

Essa velocidade atinge variações máximas de, aproximados, 30% em torno do valor 

médio anual. (BITTENCOURT et. al., 1996). 

  O controle da ZCIT sobre os ventos faz com que os alísios de sudeste sejam mais 

intensos quando esta zona posiciona-se ao norte durante os meses de agosto a outubro, 

enquanto que os mesmos diminuem progressivamente com o deslocamento da zona em 

direção à linha do equador, até atingir valores mínimos anuais durante os meses de março 

a abril. (MAIA et. al., 1997).  

 É devido a esse regime de ventos que o Cumbuco é procurado para a prática de 

kitesurf, principalmente por turistas europeus. O kitesuf consiste em uma prancha de 

windsurf tracionada por um pequeno parapente chamado de pipa e que necessita de fortes 

ventos para realização de diversas manobras. Na foto 1 a seguir, pode-se observar 

algumas pipas para a realização dessa prática, algumas delas ainda estão em terra, 

preparando-se para a atividade, enquanto outras já estão ao mar em plena atividade. Faz-

se necessária a observação que no período no qual a foto foi tirada não se configurava um 

período de férias no país, entretanto era um período de fortes ventos na região (entre os 

meses de agosto a dezembro), favorecendo a prática do kite. 

 

            Foto 1 - Pipas para a realização de Kitesurf. 

 

 

 

 

 

 
 
 
             Fonte: Mesquita, 2013. 
 
  

 Em períodos chuvosos, observados no primeiro semestre, registra-se uma menor 

velocidade média dos ventos, atingindo, apenas, 2,3 m/s. Em períodos de estio, os quais 

vão de agosto a dezembro, a velocidade média dos ventos observada é elevada atingindo 

cerca de 4,5 m/s, contribuindo para a recarga sedimentar dos campos de dunas através do 

maior transporte de areia. (SOUZA, 2000); (MORAIS, 2010). 
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  A figura 6 a seguir faz a média da velocidade dos ventos desde o ano de 1961 ao 

ano de 1990, ou seja têm-se a média de 29 anos para efeito de comparação entre o mês de 

fevereiro (1º semestre) com o mês de setembro (2º semestre), o qual é caracterizado pela 

elevada velocidade dos ventos no estado. Analisando a imagem, observa-se que no mês 

de fevereiro a intensidade dos ventos são de aproximados 2,5 – 3m/s, inferior àquela 

observada no mês de setembro, o qual possui velocidade de aproximados 5m/s. Já o 

gráfico 2 mostra a média da velocidade dos ventos durante os meses de janeiro a outubro 

de 2013, nota-se que o pico de velocidade é atingida no entre os meses de setembro e 

outubro (assinalado em vermelho) com média de aproximados 5 m/s, confirmando a 

estação dos fortes ventos na região do Cumbuco. 

 

     Figura 6 - Média da velocidade dos ventos desde o ano de 1961 ao ano de 1990 nos  
     meses de Fevereiro e Setembro. 

 
      Fonte: INMET (2013). 
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           Gráfico 2 -  Velocidade do vento (m/s) no Município de Caucaia. 

 
             Fonte: INMET (2013). 

 

 

 O período que vai de maio a agosto é de transição, no qual o ciclo térmico diurno 

terra-oceano passa a revezar brisas marinhas e brisas terrestres, fato que vai resultar em 

ventos de direção ENE-E (60° - 90º) durante o dia e E-SE (90º - 150º) a noite. Entre 

setembro de dezembro tanto os ventos alísios quanto as brisas marinhas são 

intensificados com direção principal variando de E a SE, com predomínio dos ventos 

alísios de E. A velocidade máxima de ventos é atingida entre setembro e novembro (ver 

figura 7 – anterior). As oscilações diurnas de temperatura entre o continente e o oceano 

de, aproximadamente 5°C, contribuem, sobretudo, na ampliação da sazonalidade nos 

ventos (MORAIS et. al., 2006). 

 Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos 

(FUNCEME, 2009), o balanço hídrico de uma região é obtido através do cruzamento de 

diversas variáveis climáticas, tais como temperatura, precipitação, evapotranspiração 

potencial, deficiência hídrica, dentre outros. O balanço hídrico do município de Caucaia, 

no qual a região de estudo encontra-se inserida, foi obtido pelo programa de Balaço 

Hídrico VAREJÃO SILVA (1990) – FUNCEME, o qual tem por base os estudos de 

Thornthwaite e Mather. 

 Através da análise dos dados chegou-se à conclusão que a região possui um 

excedente hídrico que ocorre entre fevereiro e maio e o período de deficiência hídrica 

possui uma maior duração e é compreendido entre os meses de julho a novembro. 
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 A rede hidrográfica de Caucaia depende da precipitação como fonte de 

alimentação dos rios e das lagoas. O município possui um relevo plano a suavemente 

ondulado de embasamento sedimentar. Os rios possuem um curso lento e com deposição, 

originando planícies fluviais a exemplo das planícies dos rios Ceará e Cauípe. 

 O efeito aliado de pouca precipitação somado a elevada taxa de evaporação faz 

com que o valor de recarga natural seja baixo. As consequências desse déficit climático 

são que os processos de descarga nessas regiões são praticamente nulos, produzindo-se, 

fundamentalmente, nos leitos dos rios, sistemas intermitentes (MALTCHIK, 1996). 

 Souza (2010) afirma que o regime pluviométrico da área (ver gráfico 3), o qual 

tem por características chuvas em um período máximo de janeiro a junho seguido por um 

período de estio, determina o escoamento dos cursos d’água com um fluxo hidrológico 

irregular. Como característica da zona costeira alguns rios mais próximos à foz têm seus 

cursos perenizados pela influência da preamar.  

 A alta temperatura é outro fator que interfere no escoamento superficial, aquela 

contribui para uma elevada taxa de evaporação e de evapotranspiração. O 

armazenamento superficial de água recebe a contribuição dos depósitos eólicos da região, 

os quais funcionam como aquíferos naturais. 

 

             Gráfico 3 - Precipitação no Município de Caucaia (em mm). 

 
              Fonte: INMET, 2013. 
 

 As águas superficiais do município de Caucaia são representadas por três bacias 

hidrográficas: a do rio Ceará, rio Cauípe/riacho Juá e rio São Gonçalo. Unidas, essas 

bacias apresentam uma capacidade de, aproximadamente, 50.943 milhões de m³ 
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disseminados em 51 açudes e 44 lagoas, representando uma área de espelho d’água de 

1.500 hectares (LIMA, 2008). 

 A bacia do rio Ceará, localizada na fronteira entre os municípios de Caucaia e 

Fortaleza, possui, segundo Lima (2008), uma extensão de 905,10 km². A ocupação 

irregular de suas margens tem sido responsável pelo seu assoreamento e devastação dos 

mangues, principalmente nas imediações de sua foz, na qual foi construída a ponte sobre 

o rio Ceará e no trecho do distrito da Jurema. 

 A bacia do rio Cauípe/riacho Juá localiza-se na área central do município de 

Caucaia e destaca-se pelo barramento superficial feito pelo campo de dunas, o qual forma 

o lagamar do Cauípe. 

 A Bacia do rio São Gonçalo é localizada entre os municípios de Caucaia e São 

Gonçalo do Amarante a oeste do município de Caucaia, ocupando uma área de 387, 90 

km² (LIMA, 2008). 

 Além do lagamar do Cauípe e da lagoa do Banana, já alvo de projetos turísticos, 

as lagoas do Parnamirim e outras de pequeno porte, situadas na faixa interdunar, 

consistem em grandes reservatório de água e apresentam um potencial paisagístico para 

atividades de lazer.  

 Faz-se necessário pontuar que os aquíferos litorâneos que abastecem as 

comunidades da orla marítima estão sendo comprometidos pela ocupação humana que 

vem reduzindo consideravelmente a tava de infiltração e diminuindo o volume de 

descarga destes recursos hídricos. Além disso, devido a pouca existência de esgotamento 

sanitário, há uma proliferação de fossas que contaminam essas mananciais. 

  

3.2 Os Processos Litorâneos 

 

3.2.1 Ondas 

 

 Pode-se afirmar que a faixa praial é o ambiente mais dinâmico dentre todos os 

ambientes componentes do sistema costeiro. A instabilidade da linha de costa é 

decorrente das ações não só naturais, mas, também, antrópicas e resultam na alteração da 

topografia da área, acarretando um decréscimo no potencial socioeconômico da região. 

(MORAIS, 1996). 

 As ondas se configuram como um agente fundamental na dinâmica costeira, pois 

desempenham um papel importante na modelação da linha de costa e são geradas no 
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oceano aberto pelos ventos e dependem, fundamentalmente, de sua velocidade, duração e 

extensão da pista na superfície do oceano sobre o qual eles atuam (SOUZA et. al., 2005), 

além de serem as responsáveis pela maior parcela de transporte de sedimentos, seja 

transversal ou longitudinal. (LIMA, 2002). 

 Confirmando as afirmações de Souza e.t al. (2005) e Lima (2002), Muehe (1988) 

nos pontua que a principal variável indutora dos processos costeiros de curto e de médio 

prazo é o clima de ondas. É a energia das ondas, a sua intensidade e a recorrência das 

tempestades que comandam a dinâmica dos processos de erosão e de acúmulo na 

interface entre o continente e o oceano. (TESSLER, GOYA; 2005). 

  Wright e Short (1984) asseguram que a hidrodinâmica que existe ao longo da 

praia é resultante de um processo de interação das ondas incidentes, permanentes e 

aperiódicas e dos fluxos gerados pelas ondas e pelas marés. Essa movimentação irá gerar 

um atrito sobre os sedimentos, os quais são carreados em suspensão e causam gradientes 

espaciais e temporais em seu percurso.  

 Assim sendo, à medida que esse processo produz determinadas morfologias, ele 

indica que a morfologia e a hidrodinâmica evoluem conjuntamente. 

 Muehe (1996) afirma que as ondas são o principal fator de modelagem dos 

ambientes costeiros, pois ao chegarem a praia geram um movimento resultante, o qual é 

denominado corrente longitudinal, que realiza o transporte de sedimentos, alimentando, 

assim, as faixas de praias dessas áreas. 

As ondas que banham o estado do Ceará apresentam uma forte componente de E 

com direções variando entre os quadrantes E, E-NE e E-SE mantendo uma estreita 

relação com as direções predominantes dos ventos. (MORAIS et. al., 2006). 

 As ondas são, principalmente, caracterizadas pela sua forma, a qual vai derivar da 

ação eólica, promovendo uma mistura complexa de várias ondas de formas diferentes. 

Dois tipos de energia, a cinética (movimento orbital) e a potencial (forma), são as 

responsáveis pelo movimento praticamente aparente das águas que compõem as ondas. 

 Através da figura 7 pode-se observar que a crista é o ponto mais alto da onda e a 

calha (ou depressão) o ponto mais inferior desta; a altura é caracterizada pela distância 

vertical entre a crista e a calha e a amplitude mostra o quanto a altura variou, 

correspondendo à metade desta; o comprimento será medido através da distância entre 

duas calhas ou duas cristas e o período é o tempo necessário para que duas cristas passem 

pelo mesmo ponto, sendo a frequência a variável a qual irá quantificar os números de 

cristas ou calhas que passam em um ponto por segundo. (MOURA, 2012). 
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                  Figura 7 - Características das ondas marinhas. 

 
        Fonte: MOURA, 2012. (adaptado de GRESSWELL, 1957). 

 

 

 O tipo de arrebentação de ondas é um fator que depende do gradiente do fundo 

próximo a praia, além da relação da altura com o comprimento de onda. Para Souza 

(2007): 

 

• Deslizante (spilling) que ocorre em praias de uma declividade considerada 

baixa, onde a onda empina-se para, então, deslizar pelo perfil dissipando a sua energia 

através um uma pista de surfe.  

• Mergulhante (plunging) esse tipo de arrebentação ocorre em praias que 

possuem uma declividade de moderada a alta, na qual a onda empina-se de forma abrupta 

ao aproximar-se da costa e quebra violentamente formando um tubo, dissipando a sua 

energia sobre uma pequena porção do perfil. 

• Ascendente (colapsing) registrada em praias que possuem uma 

declividade tão elevada que a onda não chega a quebrar, pois ascende sobre a face praial 

e interage com o refluxo das ondas anteriores. 

• Frontal (surging) também observadas em praias de declividade elevada e 

é considerado um tipo de arrebentação intermediário entre a mergulhante e a ascendente. 

Os tipos de arrebentação de ondas podem ser visualizados de formas distintas nas 

figuras 8 e 9 a seguir: 
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Figura 8 - Tipos de arrebentação de ondas.

  

                               Fonte: http://www.cem.ufpr.br/praia/pagina/pagina.php?menu=ondas_tipos#  
                               Acesso em: 06 out.2013. 

 
                                              Figura 9 - Tipos de arrebentação de ondas. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     Fonte: Davis e Fitzguerald, 2004. 
 
 

 É necessário observar que além da morfologia da praia, o vento também é um 

fator importante que interfere diretamente no tipo de arrebentação das ondas. Segundo o 

Programa de Segurança nas Praias da UFPR – Universidade Federal do Paraná (2005): 

 
A influência dos ventos direcionados da terra para o mar (vento terral) sobre as 
ondas na arrebentação, favorece a formação de ondas tipo mergulhante, 
enquanto ventos na direção oposta (vento maral) favorecem a quebra de ondas 
tipo deslizante. Isto ocorre até um determinado nível de intensidade do vento. 
Quando acontece a mudança deste padrão para ventos muito fortes, os ventos 
terrais causam o retardamento da quebra de crista da onda e o tipo de quebra 
passa a ser deslizante. Já ventos muito fortes provenientes do mar resultam na 
aceleração da quebra da crista, resultando assim em ondas mergulhantes. 
(PROGRAMA DE SEGURANÇA NAS PRAIAS DA UFPR – 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, 2005). 
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 Para os diversos pesquisadores que possuem o clima oceanográfico como foco de 

trabalho, há uma unanimidade em afirmar que as ondas representam sim o principal 

agente marinho que viabiliza o desenvolvimento da linha de costa, sendo a dinâmica do 

ambiente praial um resultado direto e indireto da ação das mesmas. (MOURA, 2012). 

 

3.2.2 Marés 
 
 A morfologia da praia é influenciada diretamente pelas características da maré e 

seu potencial de transporte de sediementos quando comparado aos das ondas que atuam 

sobre a mesma.  As marés possuem importância fundamental para o equilíbrio dos 

sistemas costeiros como praias, manguezais e estuários, bem como as zonas portuárias. 

(LIMA, 2002).  

 Davis (1983) definiu que praias nas quais a ação das marés causa um significativo 

transporte de sedimentos, superando, inclusive, o ocasionado pelas ondas são 

denominados costas dominadas por maré, ocorrendo no litoral da região norte do Brasil. 

A mesma denominação pode ser empregada na situação inversa, na qual o litoral é 

dominado pelas ondas, ocorrendo ao longo do litoral brasileiro, com exceção do litoral 

norte do país, o qual, como dito anteriormente, é dominado pelas marés.  

 A oscilação das marés interfere, diretamente, na morfologia da costa, pois 

transferem as zonas de arrebentação, de surfe e de espraiamento (figura 10) sobre o perfil 

de praia (HOEFEL, 1988), além de interferirem substancialmente nos ecossistemas 

costeiros como os estuários. Para Davies (1964) apud Hoefel (1998) as marés são 

classificadas como: micro (<2m), meso (2-4m) e macro (>4m). Hays (1979) expandiu 

essa classificação para micromaré (<1m), baixa meso-maré (1-2m), alta meso-maré (2- 

3.5m), baixa macro-maré (3.5-5m), alta macro-maré (3.5-5m) e macromaré (>5m).  
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  Figura 10 - O sistema praial e suas subdivisões. 

 
  Fonte: MOURA, 2012. (Adaptado de Short) 
 

 

 A figura 11 a seguir representa as amplitudes de maré na costa brasileira, onde os 

pontilhados em azul representam os limites de micro, meso e macromaré e a linha 

vermelha contínua representa as faixas de latitude onde ocorrem as principais mudanças. 

 

       Figura 11 - Amplitudes de maré na costa brasileira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fonte: VELLOZO E ALVES, 2006. 

 



70 

 

 No Ceará o regime de marés é caracterizado como o de mesomarés, haja vista que 

apresenta amplitudes de aproximados 3 metros, como se pode certificar através do 

gráfico 4: 

 

 Gráfico 4 -  Amplitude de maré no Porto do Mucuripe. 

  
  Fonte: DHN, 2012. 

   

  
 As forças gravitacionais do sistema Sol – Lua dão origem a dois tipos distintos de 

marés: as de quadratura e as de sizígia. As marés de quadratura ocorrem quando o Sol, a 

Terra e a Lua formam um ângulo de 90°, fazendo com que a força do Sol seja, 

parcialmente, anulada por conta da força da Lua. Esse tipo de maré ocorre nas luas 

crescentes e minguantes. A maré de sizígia acontece quando as forças dos astros estão 

alinhadas, marcadas pelas luas nova e cheia (figura 12). (SOUZA, 2007). 

 

                           

    Figura 12 - As marés de sizígia e de quadratura. 

 
    Fonte: SOUZA, 2007. Adaptado de Pond e Pickard (1983). 
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 Para Morais (1996) as marés também podem ser classificadas de acordo com a 

sua influência e atração gravitacional exercida pelo Sol, sendo do tipo maré diurna com 

regularidade de preamar e baixa-mar em um dia (24h e 50 min), maré semi-diurna, a qual 

apresenta duas preamares e duas baixamares em um dia, com uma discrepância pouco 

significativa na altura e duração dos ciclos e maré mista, a qual, também, apresenta duas 

preamares e baixamares, entretanto com significativa diferença na altura e duração de 

cada ciclo. 

 As marés da costa do Ceará podem ser classificadas como ondas semi-diurnas e 

são caracterizadas pela ocorrência de duas preamares e dois baixamares com amplitudes 

desiguais no período de um dia lunar (24h e 50 min). Apresentando, portanto, um 

período médio de ondas de maré de 12h e 25 min. As correntes geradas pelas marés 

chegam a atingir 4 nós na plataforma externa e são responsáveis pelo transporte de 

material recolocado em suspensão por ação das ondas e da deriva litorânea para o mar 

profundo. (MORAIS, 1980). 

  

3.3 O Sistema Costeiro do litoral de Caucaia e suas feições 
 
3.3.1 Praia 
 
 As praias são caracterizadas por Muehe (2004) como sendo feições deposicionais 

no contato entre a terra emersa e a água, comumente constituídas por sedimentos 

arenosos, podendo também ser formadas por seixos e por sedimentos lamosos. 

 O sistema praial, segundo Paula (2012), é formado por um depósito contínuo de 

sedimentos holocênicos, os quais vão se distribuir por toda a extensão litorânea. Em 

alguns trechos do litoral cearense, a praia emersa é interligada ao sistema dunar por 

terraços marinhos, que são testemunhos de uma evolução recente desse ambiente. 

 A faixa de praia da localidade do Cumbuco (foto 2) se configura como sendo de 

uma região de deposição sedimentar, sobretudo de areias quartzosas, cascalhos e 

pequenas conchas retrabalhadas pela ação marinha, que se estende desde a linha de baixa 

maré até a base das dunas móveis. 
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                  Foto 2 - Praia do Cumbuco. 

 
                     Fonte: Mesquita, 2013. 
 

 Rocha (2013) afirma que, de forma geral, a praia é um ambiente costeiro de 

sedimentação, o qual é composto por sedimentos inconsolidados em constante atividade 

dinâmica e em função dos vetores do continente-atmosfera-oceano. 

 No Brasil, os parâmetros oceanográficos, geomorfológicos e climáticos foram 

utilizados por Silveira (1964) apud Muehe (1998) para propor uma compartimentação do 

litoral em: Amazônico, Nordestino de Barreiras, Oriental, Sudeste e Meridional. 

 O Nordeste brasileiro é compartimentado por Morais et. a.l., (2006) em dois 

macrocompartimentos, que são: a Costa Semiárida, localizada a noroeste do cabo do 

calcanhar (Rio Grande do Norte – RN) e a Costa Oriental ou Costa dos Tabuleiros, 

estendendo-se desde o cabo do calcanhar (RN) à Baía de Todos os Santos (Bahia – BA). 

 Souza (2003) resume a compartimentação da costa cearense como Planície 

litorânea (com subunidades constituídas pela faixa praial e campo de dunas móveis; 

campo de dunas fixas e peleodunas; desembocaduras fluviais em planícies flúvio-

marinhas revestidas por manguezais, além de ocorrências eventuais e/ ou pontuais de 

pontas rochosas ou promontórios e de falésias); as planícies fluviais com matas ciliares; 

os corpos d‘água lacustres envolvendo planícies flúvio-lacustres e lagoas freáticas; áreas 

de acumulação inundáveis frequente e Tabuleiros Litorâneos. 

 As praias no Cumbuco revelam-se intensamente ocupadas por atividades 

antrópicas, seja por barracas de praia – A (foto 3), por escolas informais da prática de 

kitesurf - B (foto 4), por equipamentos turísticos – C (foto 5), pelo uso de animais de 

tração para passeio – D (foto 6), dentre outros usos. Tais atividades geram impactos 
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negativos de ordem ambiental e positivos na ordem econômica, pois ao passo que 

contribuem para a degradação ambiental da área, aquecem a economia local. 

        

       Foto 3 - Barracas de praia                        Foto 4 – Escola de Kitesurf 

 

      Foto 5 – Equipamentos Turísticos            Foto 6 – Animais de tração para passeios 

 
Fonte: Mesquita, 2013. 

 
 
3.3.2. Beachrocks (Rochas de praia) 
 

Segundo Ferreira (2005), os arenitos de praia (ou beachrocks ou, ainda, rochas de 

praia) são sedimentos litificados na zona de intermaré e cimentados por carbonato de 

cálcio. Eles são dispostos de forma paralela à linha de costa e apresentam uma forma 

alongada e estreita, separadas umas das outras por pequenas depressões, nas quais são 

A B 

C D 
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depositadas areias ou lama. Russel (1962) restringe a ocorrência desses corpos entre as 

latitudes de 35 °N a 35° S, ou seja, às regiões subtropicais ou ao cinturão quente. 

 Paula (2012) afirma que esse sistema constitui, com frequência, uma proteção 

natural das praias à ação das ondas. Também funcionam como estruturas naturais de 

estabilização de desembocaduras. 

 Apesar de fazer parte da morfologia costeira de algumas localidades, as rochas de 

praia não são evidenciadas na praia do Cumbuco, entretanto a não visualização das 

mesmas não exclui a possibilidade desses corpos estarem recobertos pelos sedimentos de 

praia, escondendo a sua ocorrência. 

 
3.3.3 Campo de Dunas 
 

 As dunas são formadas por sedimentos areno – quartzosos do Holoceno, com 

ocorrência de feldspato e minerais micáceos e sobrepõem-se aos sedimentos do Grupo 

Barreiras. Constituem-se como depósitos de areia ao longo da praia em forma de cordões 

paralelos que possuem uma íntima ligação com a atual linha de costa (SOUZA, 2000). 

  Essas feições, ainda, possuem grande influência na desembocadura dos rios, 

impedindo que os cursos d’água de menor vazão atinjam o oceano, esse fato resultará na 

formação de represas naturais como, por exemplo, a lagoa do Banana, observada em 

amarelo na figura 13: 

 
      Figura 13 – Lagoa do Banana (imagem de satélite). 

 
       Fonte: Google, 2013. Adaptado. 
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 A maior porcentagem dos sedimentos que compõem o campo de dunas é de 

origem continental e sofreram transporte fluvial até a costa e foram depositados na praia 

graças à ação da deriva litorânea e, posteriormente, deslocada para o pós-praia devido a 

ação eólica, acumulando-se em forma de dunas. Ocorrem na forma de cordões arenosos 

longitudinais ou na forma de barcanóides, as quais ocupam as porções interiores dos 

campos de dunas com a face convexa suavemente inclinada e voltada para barlavento e a 

face côncava íngreme para sotavento, além de apresentar dunas parabólicas. Podem 

apresentar um recobrimento vegetal, fato que suavizará o transporte quase que 

ininterrupto de sedimentos (deflação eólica). Com isso, podem ser classificadas quanto a 

sua estabilidade em: móveis, fixas e semifixas. (SILVA, 1993). 

 As dunas móveis (foto 7) estão localizadas paralelamente à linha da costa, onde a 

intensidade dos ventos é alta, perfazendo um cordão contínuo. As areias dessas dunas são 

provenientes do prisma praial, possuem uma coloração amarelo – esbranquiçadas, não 

apresentam indícios de ação pedogenética (formação do solo), nem vegetação que possua 

competência para fixá-la e, durante a maré baixa, os ventos irão promover a 

movimentação desses sedimentos para o interior do continente. A mobilização de suas 

areias é contínua e se processa de forma intensa, sobretudo durante o período seco, o qual 

se estende por 8 meses do ano, aproximadamente. (SOUZA, 2009). 

 

                   Foto 7 - Campo de dunas móveis no Cumbuco. 

 
                       Fonte: Mesquita, 2013. 
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 Na área estudada, Cumbuco, é constatado o sentido migratório dessas dunas 

paralelo à linha de costa (figura 14) devido à ocupação urbana que não permite a 

acumulação desses sedimentos nos glacis pré-litorâneos. Caso não existisse uma intensa 

ocupação no local, a ação eólica não encontraria empecilhos e o movimento dunar seria, 

primordialmente, em direção ao continente. 

              

               Figura 14 - Dunas e seu sentido migratório (imagem satélite). 

 
                  Fonte: Lima, 2008. 

 

 As dunas fixas, que podem ser visualizadas na foto 8, estão localizadas à 

retaguarda do cordão de dunas móveis. Possuem estabilidade graças à vegetação que se 

faz presente ao longo de sua extensão e possui competência suficiente para fixar essa 

duna, evidenciando uma ação pedogenética que proporcionou esse fato. Seus sedimentos 

possuem uma coloração vermelho – amarelado e a ação eólica já não possui tanta força 

para realizar o transporte de suas areias. Morfologicamente, exibem feições de gerações 

de dunas mais antigas (paleodunas). Ocorrem em menor escala e, muitas vezes, capeadas 

pelas dunas móveis. São importantes reservatórios de água devido à permeabilidade 

conferida pelos sedimentos que os constituem (CARDOSO, 2000). A estrutura dessas 

dunas exibe uma estratificação cruzada, evidenciando variações na direção do vento 

(MORAIS, 2010).                   
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                   Foto 8 - Campo de dunas fixas no Cumbuco. 

 
                        Fonte: Mesquita, 2013. 
 

 
 Alguns autores pontuam, ainda, a existência das dunas chamadas de semifixas 

(foto 9), que são aquelas dunas de idade recente, porém apresentam certo grau de 

vegetação (assinalado em vermelho na foto 9), fato esse que faz com que uma 

estabilidade mesmo que baixa seja dada a esse tipo de duna. 

 

 

                          Foto 9 - Dunas semifixas no Cumbuco. 

 
                     Fonte: Mesquita, 2013. 
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  Para Sales (1993), existe outra categoria de classificação de dunas que pertence à 

geração de dunas mais antigas ou paleodunas, as quais foram mobilizadas durante a 

última transgressão marinha e caracterizadas pela ocorrência de processos incipientes de 

edafização. Essas dunas encontram-se rebaixadas e recobertas por tufos descontínuos de 

vegetação de porte arbóreo – arbustivo e são chamadas pela autora de dunas edafizadas. 

 O ambiente dunar é uma área sujeita a uma instabilidade ecológica intensa devido 

a sua grande mobilização eólica. Suas limitações naturais ao uso agrícola só se alteram à 

medida que os processos pedogenéticos conduzem a uma edafização. 

 

3.3.4 Fontes Sedimentares 

 

 A principal fonte de abastecimento sedimentar para o litoral do Cumbuco é 

associada às descargas fluviais do rio Barra Nova, indicado em vermelho na (figura 15). 

Em épocas de estio, o rio não consegue trespassar a barreira de sedimentos da faixa de 

praia, provocando um desequilíbrio sedimentar às áreas mais a oeste (Tabuba e 

Cumbuco).  

 

         Figura 15 – Processo de formação da desembocadura do rio Barra Nova  
         (imagem de satélite). 

 
           Fonte: Google Earth, 2013. (Adaptado por Mesquita, 2013). 
 
 

 Paula (2012) afirma que, em alguns casos, as dunas podem atuar como fonte 

secundária de sedimento para a deriva litorânea. Isso ocorre quando as dunas ao 

atingirem os cursos estuarinos são transportadas até a zona costeira. Maia (1998) 



 

confirmando a afirmação de Paula (2012) e indo mais além, 

do perfil de praia (incluindo a berma) e

Barreiras são possíveis fontes de

 Maia (1998) ainda enfatiza que a

zona costeira são, ainda, os rios.

 
3.4 Caracterização Socioeconômica
 
3.4.1 População 
 

 Caucaia, município o qual está inserida a praia do Cumbuco, é parte integrante da 

Região Metropolitana de Fortaleza (RMF)

densidade demográfica de 265,04 hab./km², sendo a população do Cumbuco igual a 

2.298 habitantes (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

acordo com os dados do IBGE (2010),

relativo de 29,93% na última década, onde registrava 250.479 habitantes no ano 2000, 

segundo dados dos censos demográficos do IBGE. Com isso

como o segundo mais populoso do 

 A população do município tem uma distribuição equivalente 

(gráfico 5), com uma proporção de

Cerca de 27% da população tem menos de 14 anos de idade, 

anos e 2% tem mais de 64 anos de idade

(2010). 

 

                     Gráfico 5 - Distribuição da População de Caucaia por sexo

                          Fonte: IBGE (2010). Adaptado.
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Barreiras são possíveis fontes de sedimentos para a deriva litorânea. 

Maia (1998) ainda enfatiza que a principal fonte natural de sedimentos para a 
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Socioeconômica 

Caucaia, município o qual está inserida a praia do Cumbuco, é parte integrante da 

Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), com uma população de 325.441 indivíduos
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acordo com os dados do IBGE (2010), o município de Caucaia alcançou um crescimento 

na última década, onde registrava 250.479 habitantes no ano 2000, 

dos censos demográficos do IBGE. Com isso, o município se configura 

como o segundo mais populoso do estado do Ceará. 

A população do município tem uma distribuição equivalente 

com uma proporção de aproximados 49% de homens e 51

% da população tem menos de 14 anos de idade, 71% possuí entre 15 e 64 

% tem mais de 64 anos de idade (gráfico 6), de acordo com dados do IBGE 
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Fonte: IBGE (2010). Adaptado. 
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Gráfico 6 - Distribuição da População de Caucaia por faixa etária

                    Fonte: IBGE (2010). Adaptado.
 

  O grau de urbanização de Caucaia é de aproximadamente 89,18%, 

correspondendo a um total de 290.220 moradores residindo em áreas urbanas do 

município. A taxa de analfabetismo da população com 15 anos ou m

se num patamar de aproximados

para o Estado (18,8%) (gráfico
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3.4.2 Economia e serviços 

 

 Para Teles (2003), o setor terciário desempenha um papel fundamental na vida 

econômica de Caucaia, pois esse setor aumentou 

demanda crescente tanto por parte da população residente, como, também, da população 

flutuante que frequenta o município, sobretudo aos fins de semana, feriados e durante os 

meses de férias. Ainda para a autora, o caráter da t

principalmente, nas atividades turísticas, em especial de alojamento e transporte, além 

das agencias de viagens. (CAVALCANTE, 2012).

 A renda per capita média da população de Caucaia registrou o valor de R$ 405,51 

em 2010, sendo a 8ª maior do Ceará.

principalmente, pelo setor de serviços

de 68% do Produto Interno Bruto 

pela agropecuária com 2% (IP

setor também é o responsável pela geração de 32,13% dos empregos formais existentes 

em Caucaia, conforme indica o 

 

                    Gráfico 8 - Economia Gerada no município de Caucaia.

                      Fonte: IPECE, 2012.

 

 

 

 

 

), o setor terciário desempenha um papel fundamental na vida 

econômica de Caucaia, pois esse setor aumentou rapidamente em decorrência da 

demanda crescente tanto por parte da população residente, como, também, da população 

flutuante que frequenta o município, sobretudo aos fins de semana, feriados e durante os 

meses de férias. Ainda para a autora, o caráter da terceirização concentra

principalmente, nas atividades turísticas, em especial de alojamento e transporte, além 

das agencias de viagens. (CAVALCANTE, 2012). 

A renda per capita média da população de Caucaia registrou o valor de R$ 405,51 

a 8ª maior do Ceará. Caucaia possui uma economia gerada, 

principalmente, pelo setor de serviços, previamente afirmado, com um total aproximado 

de 68% do Produto Interno Bruto – PIB do município, seguido pela indústria com 30% e 

pela agropecuária com 2% (IPECE, 2012), confirmados no gráfico 8 a seguir. O referido 

setor também é o responsável pela geração de 32,13% dos empregos formais existentes 

, conforme indica o quadro 5.  

Economia Gerada no município de Caucaia. 

Fonte: IPECE, 2012. 
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Quadro 5 - Número de empregos formais do Município de Caucaia. 

 

Discriminação 

Número de empregos formais 

Município Estado 

Total Masculino Feminino Total Masculino Feminino 

Total de 
atividades 

30.061 18.205 11.856 1.406.908 784.780 622.126 

Extrativismo 
Mineral 

556 501 55 2.812 2.529 2.529 

Indústria de 
Transformação 

8.204 6.527 1.677 251.767 154.180 154.180 

Serviços de 
utilidade pública 

179 166 13 7.603 6.533 6.533 

Construção civil 978 913 65 84.994 79.770 79.770 

Comércio 5.088 3.249 1.839 230.755 139.011 139.011 

Serviços 5.959 3.586 2.373 401.345 229.453 229.453 

Administração 
pública 

8.905 3.092 5.813 403.177 151.672 151.672 

Agropecuária 192 171 21 24.453 21.632 21.632 

Fonte: Perfil Municipal (IPECE, 2012). Adaptado. 

 

 De acordo com dados da Secretaria de Turismo do Estado do Ceará – SETUR 

(2003), Caucaia, município no qual está inserido o Cumbuco, está em segundo lugar em 

fluxo turístico, ficando atrás, somente da capital do estado, Fortaleza, e em quarto lugar 

em Índice de Centralidade Turística – ICT.  

 Caucaia está entre os municípios mais visitados pelos turistas que visitam o 

Ceará, tomando a dianteira entre os anos de 2002 e 2005, seguido de Aracati, Beberibe e 

Jijoca de Jericoacoara (SETUR, 2009). 

 Ainda segundo pesquisas da SETUR (2009), o Cumbuco é a praia preferida dos 

turistas, seguido de Canoa Quebrada : 

 

Quadro 6 - Praias cearenses preferidas pelos turistas com exceção do litoral de Fortaleza. 

PRAIA ANO (1999) PRAIA ANO (2008) 

Cumbuco 19,2 Cumbuco 16,1 

Canoa Quebrada 15,3 Canoa Quebrada 14,2 

Morro Branco 11,7 Jericoacoara 9,5 

Porto das Dunas 9,1 Icaraí 8,2 

Jericoacoara 7,0 Morro Branco 7,4 

Icaraí 4,6 Prainha 5,3 
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Lagoinha 

 

 

 

6,3 

 

 

 

Porto das Dunas 

 

 

 

4,8 

Praia das Fontes 4,6 Iguape 4,4 

Outras 22,2 Outras 30,1 

Total 100 Total 100 

Fonte: SETUR (2009). 

 

 O município em questão apresenta 32 meios de hospedagem (MH), 653 unidades 

habitacionais (UH) e 2208 leitos. O Cumbuco apresenta 8 meios de hospedagem (MH), 

144 unidades habitacionais (UH) e 533 leitos. Entretanto, verifica-se que alguns dos 

meios de hospedagem que não apresentam especificações de local no documento 

pertencem ao Cumbuco como a Pousada Tropical Wind, Sunset Beach Hotel, Hotel 

Golfinho, Santa Fé, Hotel Club, Pousada Cumbuco P. Hotel Paiaguás, Pousada Arutam e 

Hotel Pousada Lagoa do Banana. Com esses últimos hotéis/pousadas, somam-se mais 

seis meios de hospedagem na localidade, totalizando 15 MHs (SETUR, 2009);                 

(CAVALCANTE, 2012), observar quadro 7: 

 

Quadro 7 - Meios de Hospedagem no Cumbuco. 

HOTEIS/POUSADAS LEITOS UNIDADES HABITACIONAIS 

Eco Paradise Hotel 332 72 

Hotel Tendas do Cumbuco 44 15 

Pousada Barcelona 14 6 

Pousada Cara pro Sol 22 8 

Pousada Dunas do Cumbuco 52 17 

Pousada Jardim Cumbuco 20 7 

Pousada Pouso da Praia 35 13 

Pousada Salerno 14 6 

Pousada Tropical Wind 24 8 

Pousada Vela Azul/Sunset Beach Hotel 120 40 

Pousada Cumbuco P. Hotel Paiaguás 80 24 

Pousada Arutam 21 9 

Hotel Club Santa Fé 43 16 

Hotel Pousada Lagoa do Banana 68 28 

Hotel Golfinho 69 25 

Total 958 294 

Fonte: SETUR, 2009. (Adaptado). 

 

PRAIA                            ANO (1999)            PRAIA                              ANO (2008)   
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 Contudo, durante a realização dos procedimentos de campo, observou-se a 

existência de mais treze meios de hospedagem, perfazendo um total de 30 MHs. Os treze 

meios de hospedagem foram da listagem da SETUR são: Oasis Del Atlântico Cumbuco 

Beach, Kariri Beach, Pousada Porto Azul, Casa Colibri Cumbuco, Pousada Maracujá, 

Cumbuco Guesthouse & Hotel, Pousada Blue Wind Kite, Pousada Casa dos Ventos, 

0031 Pousada, Pousada Brasita, Windtown Beach Resort & SPA Brazil, Cumbuco 

Pousada Hotel Furaifun Beach Front, Pousada Villa do Cumbuco, Pousada Dança do Sol 

e o Vila Galé Cumbuco. 

 O valores das diárias para casal no Cumbuco apresentam uma taxa variada de 

preço, localizada na faixa que vai de R$ 125 a R$ 840 (valores mínimos de diária em 

outubro de 2013), como se pode comprovar no quadro 8 abaixo: 

 

Quadro 8 -  Amostra de valores de diária das hospedagens no Cumbuco em outubro de 

2013. 

Meio de Hospedagem (Hotel/Pousada) Valor mínimo da diária de um casal 

(R$) 

Pousada Cumbuco P. Hotel Paiaguás 198,00 

Pousada Jardim Cumbuco 125,00 

Pousada Brasita 145,00 

Pousada Arutam  145,00 

Pousada Golfinho 190,00 

Kariri Beach 273,00 

Kite Beach Pousada Hotel 132,00 

Pousada Maracujá 150,00 

Vila Galé Cumbuco 840,00 

Fonte: Dados do autor, 2013. 

 

 Cavalcante (2012) vai associar a atividade do turismo no Cumbuco com a 

efervescência imobiliária na localidade nos últimos anos, principalmente no que se toca 

ao assunto das segundas residências, que representam a primeira fonte de exploração 

econômica no Cumbuco após a construção da Vila. É observada a construção de 

inúmeros empreendimentos imobiliários de grande porte, voltados para brasileiros e, 

principalmente, estrangeiros que desejam investir ou adquirir uma segunda residência 

para descanso ocasional. De forma recente, alguns empreendimentos estão concentrando 

esforços para chamar a atenção dos executivos que estão trabalhando no Complexo 
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Industrial e Portuário do Pecém – CIPP e para os que ainda estão por vir com a 

construção de empreendimentos estruturantes do CIPP (eg.: refinaria, siderúrgica e 

termoelétrica). 

 O autor segue afirmando que Caucaia está entre as principais cidades do Ceará 

em número de residências secundárias, estando em segundo lugar no ranking entre os 

anos de 1980 e 2000 (quadro 9). Em 2010, contudo, o município apresentou uma queda 

no número de residências, perdendo o segundo lugar para o município de Aquiraz, no 

litoral leste. (CAVALCANTE, 2012). 

 

Quadro 9 -  Municípios e o número de domicílios de uso ocupacional 

 1980 1991 2000 2010 

Uso 

permanente 

Uso 

Ocasional 

Uso 

permanente 

Uso 

Ocasional 

Uso 

permanente 

Uso 

Ocasional 

Uso 

permanente 

Uso 

Ocasional 

Fortaleza 256.710 1.476 387.597 4.112 527.340 7.942 711.470 15.029 

Aquiraz 8.792 1.128 9.823 2.657 14.127 4.536 19.707 6.534 

Caucaia 17.335 1.192 35.405 3.877 59.990 6.540 89.253 6.009 

Beberibe 6.743 555 7.743 1.416 10.030 2.342 14.107 3.211 

Cascavel 9.191 176 9.951 1.018 13.702 1.643 18.832 2.574 

S.Gonçalo 4.682 256 6.183 1.197 8.397 1.822 12.038 2.566 

Fonte: IBGE, 2010. 

 

 No tocante ao Cumbuco, a partir de dados do CENSO 2010, observa-se que a 

localidade apresentava naquele ano um total de 1188 domicílios particulares e coletivos, 

dos quais 641 se configuravam como domicílios particulares permanentemente ocupados 

(principalmente moradores da Vila), 435 eram de domicílios particulares permanentes 

não ocupados, ou seja, de uso ocasional e 93 se tratavam de domicílios particulares 

permanentes não ocupados – vagos. 

 Na contramão do ocorrido com outras localidades do município de Caucaia como 

o Icaraí, por exemplo, que teve sua valorização associada às segundas residências de 

moradores de classe média, os proprietários de segundas residências no Cumbuco 

possuem elevados níveis de renda. De acordo com o levantamento da empresa Cenários 

Pesquisa de Marketing realizado em 2011, 42% das famílias que possuem ou pretendem 

adquirir uma segunda residência no Cumbuco detêm renda igual ou superior a R$ 20 mil. 

A pesquisa ainda indicou que o perfil de todos os proprietários ou pretensos donos de 

uma segunda residência na localidade é de 31% de empresários, 25% de profissionais 

liberais, 18% de funcionários de empresas privadas, 16% de funcionários de empresas 
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púbicas, 5% de autônomos, 3% de militares e 2% de aposentados (O POVO, 22 de 

agosto de 2011). 

  

3.4.3 Infraestrutura urbana  
 
 Nesse tópico serão expostos alguns condicionantes da infraestrutura urbana do 

Cumbuco, os quais vão desde a construção de alguns equipamentos de lazer na 

localidade, reestruturando a paisagem litorânea, até os equipamentos de primeira 

necessidade, tais como postos de saúde, escolas, dentre outros. 

 Logo no início do Cumbuco, nota-se o intitulado “Posto Cumbuco” (foto 12), o 

qual não se configura, apenas, como um posto de gasolina e a decorrente venda de 

combustíveis. Tal empreendimento conta com uma loja de conveniência, a qual possui 

um banco 24 horas, além de uma loja completa de vendas de equipamentos para kitesurf. 

Cavalcante (2012) acrescenta que o “Posto” ainda possui uma infraestrutura que abrange 

uma locadora de veículos, stands imobiliários e escritórios com uma arquitetura 

contemporânea de um open mall, constituindo um importante e conhecido point da 

região. 

 Esse empreendimento pertence ao grupo português Placitude, o qual é um dos 

grupos que mais têm investido na área, possuindo, além do posto, a Rent Car locadora de 

veículos, a loja Kite Shop Brasil e a Construtora Placitude, a qual foi a responsável pela 

construção de inúmeros condomínios na região e, além disso, estava na condição de 

terceirizada em parte das obras do resort Vila Galé Cumbuco. (CAVALCANTE, 2012). 

 

                     Foto 10- Posto Cumbuco. 

 
                         Fonte: Mesquita, 2013. 
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 Ao longo de toda a extensão do Cumbuco são encontrados inúmeros lotes vazios 

ou com casas (e mansões) abandonadas, os quais são, em sua grande maioria, lotes de 

“engorda” à espera de uma melhor valorização, principalmente por conta da saturação 

dos lotes da Vila do Cumbuco e de seus preços fora da realidade local. Faz-se necessário 

destacar que nos últimos anos grande parte dessas mansões está sendo demolida para a 

construção de condomínios tanto do referido Grupo Placitude, quanto de outras 

incorporadoras (fotos 11,12, 13 e 14). 

 
Fotos 11 e 12 - Novos empreendimentos no Cumbuco 

 
  Fonte: Mesquita, 2013. 

 
Fotos 13 e 14 - Novos empreendimentos no Cumbuco 

 
Fonte: Mesquita, 2013. 

 
 

 Pereira (2012) observa que a orla do Cumbuco está em plena transformação, 

saindo da condição uma orla horizontal e indo em direção à supremacia de edifícios com 

alguns andares. Fato esse que marca não só uma nova fase do Cumbuco, mas, também, 

uma nova fase no próprio veraneio. 

A B 
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 Nas proximidades da Vila9 do Cumbuco adensa-se o número de hotéis, pousadas 

e condomínios; os aproximados 50 mil m² que a compõe representam a essência do 

Cumbuco, no qual o preço da terra10 é imensamente elevado, resultado da forte 

valorização da área. 

 Para atender as demandas por infraestrutura geradas pela atividade turística e pela 

urbanização, o Cumbuco apresenta uma série de estabelecimentos comerciais como 

pequenas mercearias, lan houses, bares, restaurantes, lanchonetes, oficinas de 

equipamentos de kitesurf, peixarias, lojas de roupas, lojas de artesanatos, barracas de 

praia (fotos 15 e 16), dentre outras. 

 

Fotos 15 e 16 - Barracas de praia na orla do Cumbuco. 

 
Fonte: Mesquita, 2013. 

 
  

 Cavalcante (2012) ressalta que a respeito dos estabelecimentos comerciais 

existentes, poucos estão sob a posse dos nativos do Cumbuco, destacando-se o fato de 

69,3% de seus imóveis serem de uso estritamente residencial, 1,6% de uso comercial e 

29% de uso misto (residencial e comercial), sendo que grande parte desses imóveis de 

uso misto são referentes a espaços alugados para terceiros. 

 Em relação às demais infraestruturas voltadas para a população do Cumbuco, 

existe um posto de saúde chamado de Maria Helena Souza Aguiar (foto 17), o qual já 

está vinculado ao Programa Saúde de Família (PSF) e possui uma equipe composta por: 

um médico, um dentista, uma enfermeira, um auxiliar de dentista, dois auxiliares de 

                                                           
9
 O processo de formação da vila será amplamente exposto e discutido no capítulo 04 “Contextualização 

histórica do processo de ocupação do litoral de Caucaia com ênfase na orla do Cumbuco”. 

10
 O preço do m² do Cumbuco será abordado no capítulo 05 “O turismo como vetor de produção e 

reprodução dos espaços litorâneos”. 

A B 
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enfermagem e seis agentes de saúde, equipe essa que atende as localidades do Cumbuco 

e da Lagoa do Barro, com um total aproximado de 720 famílias.  Segundo informações 

populares e comprovados em campo, o posto, atualmente, está em reforma e em 

funcionamento provisório na Colônia de Pescadores Artesanais Profissionais e 

Aquicultores de Caucaia (foto 18). 

 

   Foto 17 - Posto de Saúde Maria Helena Souza Aguiar – em reforma. 

 
    Fonte: Mesquita, 2013. 
 
 

Foto 18 - Colônia de Pescadores Artesanais Profissionais e Aquicultores de Caucaia – 
local de funcionamento atual do posto de saúde do Cumbuco 

 
                              Fonte: Mesquita, 2013. 
 

 

 Na educação, há uma escola, a Escola de Ensino Infantil e Fundamental Helena 

de Aguiar Dias (foto 19), atendendo a crianças desde a educação infantil ao nono ano do 
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ensino fundamental. Segundo Cavalcante (2012), essa escola conta com 28 professores e 

possui, aproximadamente, 660 alunos. 

 
Foto 19 - Escola de Ensino Infantil e Fundamental Helena de Aguiar Dias em Cumbuco. 

 
  Fonte:  Mesquita, 2013. 

 

 Até o ano de 2011, a localidade do Cumbuco não possuía uma rede de água e 

esgoto, sendo as residências abastecidas por poços artesianos e poços profundos e no 

caso dos meios de hospedagem, o esgotamento era realizado de forma individual, através 

de fossas sépticas. No ano de 2011, foram realizadas obras de saneamento básico no 

Cumbuco. 

 No Cumbuco ainda podem ser observadas as seguintes estruturas: um posto 

telefônico e o 31° Distrito da Polícia Civil, atendendo as localidades do Cumbuco, Lagoa 

do Barro, Tabuba, Cauípe e Cristalinas, bem como uma praça, a qual é frequentada tanto 

por turistas quanto pela nativa, a qual abriga a Igreja de São Pedro (indicada em 

vermelho na foto 20), e se configura como um local de lazer e de encontros. 

                          

                          Foto 20 - Praça do Cumbuco. 

 
                              Fonte: Mesquita, 2013. 
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 No tocante ao acesso ao Cumbuco, a localidade é servida por duas linhas de 

ônibus, as quais ligam a região diretamente à Fortaleza por diferentes rotas: via Avenida 

Mister Hull e via Avenida Beira Mar, além de uma terceira linha que liga o Cumbuco ao 

centro de Caucaia, além das linhas de transporte alternativo (foto 21) as quais estão sob a 

supervisão da Cooperativa dos Transportes Alternativos e Vans de Caucaia – 

COOPERVANS e do Sindicato dos Permissionários do Transporte Complementar de 

Fortaleza e Região Metropolitana – SINDVANS.  

 
  Foto 21 - Transporte Alternativo Cumbuco – Fortaleza. 

 
                                   Fonte: Mesquita, 2013. 
 

 Para atender algumas demandas feitas pelos turistas, o Cumbuco ainda apresenta 

a sede do Centro de Apoio ao Turismo de Caucaia (foto 22) e o Centro dos Bugueiros do 

Cumbuco.                               

                            Foto 22 - Centro de apoio ao turismo em Cumbuco. 

 
                                   Fonte: Mesquita, 2013. 
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 Na divisa do Cumbuco com a barra do Cauípe era localizado o hotel Sain Tropez 

des Tropiques, o qual é um marco para o turismo internacional no Ceará11 e encontra-se 

atualmente desativado, pois dará espaço a um novo empreendimento, dotado de uma 

maciça campanha publicitária com o slogan de “Vem para o Cumbuco” e “O Paraíso é 

aqui” (foto 23), que é o Wai Wai Cumbuco Eco Residence (figura 16), lançado pela 

incorporadora cearense Magis em parceiria com o grupo espanhol Ingesconser. O 

empreendimento irá apresentar um conceito de “segunda residência” e vai dispor de 

serviços como restaurante, playground, quiosques, espaço zen, mirante, piscina com 

borda infinita, fitness, SPA, quadra de tênis e campo de futebol gramado (Diário do 

Nordeste, 26 de dezembro de 2011). Serão 245 apartamentos distribuídos em oito blocos 

de quatro andares com elevador. (CAVALCANTE, 2012). 

 

                             Foto 23 - Publicidade do Wai Wai Cumbuco Eco Residence. 

 
                                  Fonte: Mesquita, 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
11

 A importância do Hotel Saint Tropez des Tropiques será abordada no capítulo 04 “Contextualização 
histórica do processo de ocupação do litoral de Caucaia com ênfase na orla do Cumbuco”. 
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  Figura 16 -  Projeto do Wai Wai Cumbuco Eco Residence. 

 
Fonte:  Wai Wai Cumbuco Eco Residence, 2013. 
 
 

 Outro marco da infraestrutura da região é o referido anteriormente resort Vila 

Galé Cumbuco (figura 17), o qual teve a primeira etapa de sua obra inaugurada em 

outubro de 2010 com custo de R$ 110 milhões. O resort se configura com um dos 

maiores da América Latina, possuindo mais de 100 mil m² de área construída, 465 

apartamentos com diárias a partir de R$ 84012, além de 49 chalés com diárias que 

chegam a valores acima de R$ 2 mil, bem como uma série de equipamentos que compõe 

o resort como: 5 restaurantes, SPA médico, bares, centro náutico, campo de futebol, 

biblioteca, lojas de conveniência, agências de viagem, dentre outras instalações. 

(CAVALCANTE, 2012). 

 

                   Figura 17 -  Resort Vila Galé Cumbuco. 

 
                       Fonte: Vila Galé, 2013. 

 
                                                           
12

 Valor mínimo para casal em outubro de 2013. 
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 De acordo com o jornal Diário do Nordeste de 19 de janeiro de 2012, o Grupo 

Vila Galé em sociedade com a Cintra Participações S.A. e com João Bosco Aguiar Dias, 

lançou um condo-Hotel13 localizado vizinho ao resort, o qual foi orçado em R$ 90 

milhões e ocupará uma área de 62 mil m², sendo constituído por bangalôs de praia com 

135 m², além de apartamentos com 95 m², 60 m² e 38 m² num total de 300 unidades. O 

empreendimento, chamado de VG Sun Cumbuco, contará, também, com academia para 

práticas esportivas e de musculação, piscina, área desportiva, clube infantil, SPA, bar e 

restaurante. As obras para a conclusão deste equipamento já foram iniciadas (foto 24 e 

25).                           

                           Foto 24 - Publicidade do Condo-Hotel VG Sun Cumbuco. 

 
                                  Fonte: Mesquita, 2013. 
 
 
                                   Foto 25 - Canteiro de obras do VG Sun Cumbuco. 

 

 
                                   Fonte: Mesquita, 2013. 

                                                           
13

 Condo-hotel é um empreendimento que tem a estrutura operacional hoteleira, mas com 100% de 
unidades autônomas que podem ser compradas por investidores, assim como acontece com algumas 
unidades de apart-hotéis. (Fonte: Construção mercado, 2013). 
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 Além de todas essas citadas infraestruturas e serviços no Cumbuco, não se pode 

deixar de abordar a Lagoa do Banana, pois, mesmo não fazendo, oficialmente, parte do 

Cumbuco, ela apresenta uma dinâmica inteiramente voltada a ele, principalmente no 

tocante a excursões de turistas que têm como parada quase que obrigatória a lagoa e suas 

famosas práticas náuticas (e.g.: banana boat e Jet ski). O entorno da lagoa é inteiramente 

cercado por mansões, pousadas e barracas, equipamentos esses indicados na cor 

vermelha nas fotos 26 e 27, sendo quase impossível chegar às margens sem que seja por 

meio de um dessas empreendimentos referidos. (CAVALCANTE, 2012). 

 O mapa 3 a seguir reúne todas as infraestruturas urbanas do Cumbuco voltadas 

para a atividade turísticas. Nele, serão espacializadas as barracas de praia, os hostels, os 

hotéis, as pousadas, os condomínios residenciais (de segunda residência) e os resorts.  

 

Foto 26 – Barracas às margens da lagoa do Banana. 

 

 Fonte: Google, 2013. (Adaptada por Mesquita, 2013). 

 
 
   Foto 27 - Construções às margens da Lagoa do Banana 

 
                                         Fonte: Google, 2013. (Adaptada por Mesquita, 2013). 
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Mapa 2 - Empreendimentos turísticos do Cumbuco. 
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 Pode-se perceber através da interpretação do mapa que o litoral do Cumbuco está 

fortemente ocupado por empreendimentos voltados para os turistas, sobretudo os turistas que 

possuem uma renda mais elevada, haja vista o padrão das construções observadas in loco. 

Com isso, faz-se necessária uma crítica aos órgãos responsáveis para que os mesmos 

intensifiquem a fiscalização não só ambiental na região, mas que a segurança pública seja 

mantida e que a calma característica do Cumbuco continue preservada. 
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4 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DO PROCESSO DE OCUPAÇÃ O DA ORLA 
DO CUMBUCO 
 
 O Cumbuco que hoje é chamado por alguns de o Havaí do Kitesurf e teve sua 

formação iniciada, aproximadamente, na década de 1920 quando um pescador, insatisfeito 

com a vida em Fortaleza, decidiu viver com toda a sua família na localidade. (PINHO, 1981; 

VIEIRA, 2000). A década do ocorrido coincide com o período em que se inicia a ocupação da 

Praia de Iracema, em Fortaleza, por famílias de alto padrão de vida. (DANTAS, 2002; 

NEVES, 2004). 

 A região do Cumbuco era deserta e o acesso ao local era dado, somente, através do 

mar e pela faixa de praia. Com a crescente e farta pesca na área e em lagoas próximas da 

região, diversas famílias começaram a se instalar no Cumbuco. Em 1977, a localidade já 

possuía 120 famílias ao longo de sua extensão. (PINHO, 1981). 

 Antes do findar da década de 1970, surgiram os primeiros conflitos com os 

especuladores imobiliários e grileiros. O litoral representava, segundo Cavalcante (2012), um 

sinônimo de liberdade para as populações tradicionais indígenas, pescadores e demais 

agrupamentos humanos que, historicamente, habitavam o litoral ou que decidiram migrar do 

interior do estado para fugir de conflitos agrários ou de atividades ligadas à pecuária. 

 Cavalcante (2012) segue afirmando que o litoral cearense desde a época colonial era 

visto como um local inapropriado para a prática de atividades produtivas (e.g. agricultura), 

principalmente por conta de suas características ambientais impróprias para essa prática e da 

hostilidade indígena. (LIMA, 2002; DANTAS, 2007). 

 Dentro desse contexto, a ocupação portuguesa se dera, somente, de forma pontual no 

intuito da defesa do território e para o desenvolvimento da atividade portuária, com a intenção 

do escoamento da produção, servindo de abertura para a comercialização de produtos. 

(CAVALCANTE, 2012). 

 Essas características propiciaram a consolidação das comunidades pesqueiras que, 

ainda no período colonial, eram bem vistas pela coroa, haja vista a falta de contingente 

suficiente para patrulhar a costa. Logo, caso houvesse algum tipo de conflito, os pescadores 

seriam úteis na proteção do território, pois mesmo tido como impróprio ao desenvolvimento 

das atividades produtivas e não sendo objeto de distribuição das sesmarias, o litoral era 

configurado como uma área estratégica de defesa. (CAVALCANTE, 2012). 

 A pouca funcionalidade do litoral propiciava aos pescadores uma mobilidade, haja 

vista que os mesmos podiam se transferir para outros pontos da orla a procura de pescarias 
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mais fartas. Esse fato possibilitou em épocas mais recentes a formação e a consolidação do 

Cumbuco.  

 Essa mobilidade dos pescadores ajudou a formar a população residente do Cumbuco, o 

qual até depois da construção da vila já recebeu inúmeras famílias de pescadores nativas de 

Beberibe, por exemplo. Cavalcante (2012) exemplifica essa mobilidade através das próprias 

moradias, construídas com varas de madeira ou de palha (“Cumbuco Velho”), apresentando 

uma nítida influência das comunidades indígenas – habitantes históricos que viviam de forma 

nômade no litoral, pois eram facilmente construídas ou desfeitas, diferentemente das 

residências construídas de alvenaria. 

 Essa realidade manteve-se mesmo com as políticas de normatização e fixação no 

território, sobretudo com a criação das colônias de pescadores em 1922, que apresentam uma 

estrutura semelhante às guildas espanholas, nas quais se podiam exercer a profissão, somente, 

os pescadores cadastrados em suas respectiva colônia. (DANTAS, 2003; DIEGUES, 1995). 

 De acordo com informações obtidas em conversas com populares nativos residentes 

no Cumbuco desde a época do “Cumbuco Velho”, as famílias que chegavam à região 

procuravam um lugar vazio e construíam as suas residências e demarcavam o seu terreno com 

troncos de árvores fincados ao chão e com plantação de pequenas plantas frutíferas, contudo 

esse tipo de delimitação nem sempre ficava livre de algum tipo de conflito pela posse da terra. 

(CAVALCANTE, 2012). 

 

                      Foto 28 - Casa antiga no Cumbuco 
 

 

                               Fonte: Documentário – Cumbuco: um convite à História, 2011. 
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 Ainda de acordo com o relato de alguns morados mais antigos, o Cumbuco tinha por 

principais características a elevada quantidade de lagoas interdunares com abundância de 

pescado. Algumas dessas lagoas foram soterradas pelas dunas através de processos naturais. 

(CAVALCANTE, 2012). Com o início da terraplanagem, em 1977, para a construção da Vila 

e de alguns loteamentos, as dunas foram aplainadas e parte dos sedimentos foram usados para 

o aterramento de grande parte das pequenas lagoas.  

 A pesca a essa época era a principal atividade econômica exercida e Diegues (1996) 

vai denominar de pequena produção mercantil, a qual é caracterizada pela pesca artesanal 

voltada, sobretudo, para a venda, mesmo que uma parte da produção arrecadada fosse para a 

subsistência familiar. 

 No início dessa ocupação/formação do Cumbuco as mulheres não possuíam muitas 

alternativas para a geração de renda familiar, com isso ficavam responsáveis pelos trabalhos 

domésticos e pelas pequenas plantações e criações as quais as famílias possuíam. Com o 

passar dos anos, as mulheres foram aprendendo e difundindo as técnicas de bordados, 

labirintos e rendas, assim como diversos outros produtos artesanais, comercializados em 

Caucaia e Fortaleza e vendidos, também, aos visitantes da localidade principalmente a partir 

de 1972, ano em que um empreendedor conheceu a região do Cumbuco e passou a frequentar 

e levar amigos para conhecer as belezas do local. (CAVALCANTE, 2012). 

 Foi no ano de 1972 que João Bosco Aguiar Dias, o empreendedor supracitado, 

conheceu os atrativos do Cumbuco. A partir de então, foram iniciados os estudos de 

viabilidade e de reconhecimento da área, sendo inaugurada a Cumbuco Empreendimentos 

Ltda. Com o intuito de fechar futuros negócios, o empreendedor passou a levar inúmeros 

amigos a área.  

 Parte das terras que viriam a tornar-se a Vila do Cumbuco e o Loteamento Praia do 

Cumbuco pertenciam à Marinha do Brasil, sob o Decreto-Lei n° 9.760, de 15 de setembro de 

1946, afirmando que as terras da Marinha vão até 33 m da linha da preamar e seus acrescidos, 

podendo chegar, na prática, a até 100 ou 200 m de orla. Com isso, a empresa solicitou que a 

União fizesse a demarcação das terras naquela praia. (PINHO, 1981). 

 O restante das terras, segundo dados da empresa, “era uma fazenda abandonada, mas 

tinha uma escritura desde 1848”. Essa fazenda era dividida em duas partes (Parnamirim e 

Jabaquara), e pertencia a uma senhora cujo nome era Caetana Tereza das Maravilhas, com 

registro imobiliário em 1892. (CONSTRUTURA CUMBUCO LTDA, 1997; 

CAVALCANTE, 2012). 
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 Pinho (1981) fala da existência de 3 planos estratégicos para as família que habitavam 

no Cumbuco, que resultaram na construção da Vila do Cumbuco, são eles: 

 

 1° Plano – Consistia no recebimento pelos moradores da comunidade de uma 

indenização para construir as suas moradias em outro local. Independentemente do tamanho 

do terreno ou do número de cômodos da casa ou do tipo de material de construção utilizada, a 

família receberia Cr$ 2.000 e por cada coqueiro plantado uma quantia adicional a qual ia até o 

valor de Cr$ 70,00. Desse primeiro plano, 20 das 120 famílias receberam as indenizações e 

saíram do Cumbuco. 

 2° Plano – Gerado após reuniões com o Governo Estadual e a Companhia dos Portos, 

esse plano encarregava a construtora de delimitar uma área da localidade para os próprios 

moradores construírem as suas casas de acordo com as algumas exigências tais como: as 

paredes deveriam ser de tijolos ou de taipa, além de ser coberta por telhas. Isso deveria ser 

posto em prática dentro de 90 dias, caso contrário, essa família deveria se retirar do Cumbuco. 

No intervalo entre esse plano e o próximo, mais 20 famílias decidiram pedir a indenização, 

pois não possuíam condições econômicas de construir as suas residências dentro do padrão 

mínimo exigido. 

 3° Plano – Há a inserção de alguns órgãos dentro do debate, agora em nível 

municipal, estadual e federal. Dentro dessas discussões surgiu a proposta para a construção da 

Vila do Cumbuco, sendo a Construtora Cumbuco Ltda a responsável pelo fornecimento do 

material de construção das 80 casas, em troca de alguns benefícios da Prefeitura Municipal de 

Caucaia, do Governo do Estado, da Superintendência Nacional do Abastecimento (SUNAB) e 

do Ministério do Trabalho. 

 Pinho (1981) nos revela os benefícios para a construtora que cada um dos órgãos 

cedeu, conforme quadro 10: 
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Quadro 10 - Benefícios cedidos à Construtora Cumbuco Ltda. 

Órgão Benefício 

 

Prefeitura Municipal de Caucaia 

Isenção de impostos referentes a área a ser loteada. 
Nenhum imposto incidiria sobre a terra. No 
entanto, a partir da venda de cada lote, a Prefeitura 
começaria a cobrar impostos, agora do novo 
proprietário. 

 

Governo do Estado 

Coube ao Estado a instalação de energia elétrica na 
nova vila, passando, obrigatoriamente, pelo 
loteamento. O Estado também se comprometeu a 
entregar asfalto líquido à construtora para  ser 
aplicado na estrada que vai da Tabuba à Vila. 

 

SUNAB 

Fornecimento do valor de Cr$ 200 mil para a 
compra de alimentos destinado aos operários os 
quais trabalharam na obra de construção da nova 
vila. 

 

 

Ministério do Trabalho 

O Ministério contribuiu permitindo que as casas 
fossem construídas em regime de mutirão. Ou seja, 
os operários trabalhariam sem carteira assinada, 
ficando o empregador (Construtora Cumbuco 
Ltda.) desobrigado de cumprir qualquer encargo 
trabalhista (eg.: previdência social, férias 
remuneradas, dentre outros). 

Fonte: Pinho, 1981. (Adaptado por Mesquita, 2013). 
 

 Cavalcante (2012) vai além e afirma que, segundo relatos de moradores mais antigos, 

haveria outro plano anterior ao terceiro, o qual teria a proposta de construção da Vila do 

Cumbuco na localidade de Lagoa do Barro, que fica após o campo de dunas, onde, hoje em 

dia, vivem alguns pescadores que moravam antes no Cumbuco. Ainda segundo os moradores, 

o maior apoio para que tal plano não se concretizasse veio de Edson Mota Corrêa (Tenente 

Corrêa), o qual afirmava que “os pescadores têm de ficar na beira da praia”. 

 Em 7 de janeiro do ano de 1978 é inaugurada a Colônia de Pescadores Z-7 de 

Cumbuco, o que seria a concretização do terceiro plano. Até aquele momento o Cumbuco era 

reconhecido apenas como uma capatazia14 da colônia de pescadores da Barra do Ceará. 

(DIEGUES, 1995). 

 As casas, de acordo com a Construtora Cumbuco Ltda (1997), foram construídas em 

lotes de 180 m², possuindo 36 m² de área construída, 42 m² de cobertura, paredes de alvenaria 

sem reboco, pintura externa na cor branca, portas de madeira comum, não possuíam forro, 

                                                           
14

 Segundo o Portal de Informações Portuárias, capatazia é o serviço utilizado geralmente em portos e 
estações/terminais ferroviários, onde profissionais autônomos, ligados a sindicatos ou de empresas particulares, 
executam o trabalho de carregamento/ descarregamento, movimentação e armazenagem de cargas. 
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piso inteiro vassourado na sala e nos dois dormitórios e piso cimentado na cozinha e no 

banheiro. 

 O terreno total da vila é de aproximados 50 mil m² em 23.400 m² de área loteada, 

22.896 m² de ruas e 4.320 m² para serviços comunitários, esportes e sede da colônia. Do total 

da área loteada, apenas 14.400 m² foram realmente ocupados naquele momento, ficando 48 

lotes destinados ao crescimento da vila e dois lotes para os postos policial e telefônico. 

(CAVALCANTE, 2012). 

 Pinho (1981) acrescenta que o loteamento foi dividido em quatro partes. 53,41 ha na 

praia de Parnamirim, 58,55 ha na praia de Jabaquara, mais duas parte no próprio Cumbuco 

(uma com 29,77 ha e a outra com 58, 79 ha). Toda a extensão da área loteada fora beneficiada 

com energia elétrica, vias de acesso asfaltadas e linhas de ônibus as quais faziam o trajeto 

Cumbuco-Caucaia. 

 Os conflitos iniciais logo após a construção da vila não tardaram a surgir, a falta de 

espaço destinado às pequenas produções de subsistência da população e para a criação de 

pequenos animais, além dos conflitos entre a vizinhança pelo fato de as casas terem tornado-

se geminadas estavam entre as principais queixas. 

 Cavalcante (2012) afirma que os quarteirões que ficaram vazios foram sendo ocupados 

pelos filhos dos moradores que se casavam e começavam a formar suas famílias pela vila. 

Contudo, na metade da década de 1980, os lotes restantes que estavam vazios foram ocupados 

por pescadores provindos de Beberibe que se transferiram para o Cumbuco por conta do auge 

da pesca do camarão na localidade e de conflitos por terra em seu município nativo. 

 Pinho (1981) destaca que muitos moradores do Cumbuco estavam deixando a 

atividade da pesca e trabalhando na construção civil, construindo casas de veraneio. A 

população também passou a trabalhar nessas residências como caseiros, empregados 

domésticos, cozinheiros, vigias, lavadeiras, jardineiros, dentre outras ocupações, realidade 

essa distinta da realidade de 1957 que fez Cascudo (1957) afirmar que o pescador é “o 

agrupamento humano que menos emigra de profissão”. 

 No ano de 1986, período bastante marcado pela força da urbanização litorânea, o 

jornal O Povo publicou que “no Cumbuco, o vilarejo persiste, mas também está sufocado 

pelas mansões”, em reportagem acerca das pressões as quais os homens do mar sofriam para 

ceder lugar à especulação imobiliária em Fortaleza e Região Metropolitana. (O POVO, 7 de 

fevereiro, 1986). 



104 

 

 No mesmo ano, o mesmo jornal afirmava que “o Cumbuco tem 100 casas de 

pescadores e 200 de veraneio que, sem duvida, são as mais belas da costa litorânea cearense”. 

(O POVO, 12 de outubro, 1986). 

 No fim da década de 1980, o Cumbuco torna-se um marco para o turismo cearense 

com o advento da construção do hotel Saint Tropez des Tropiques, pois chegavam os 

primeiros voos (charters15) que traziam turistas diretamente para o empreendimento hoteleiro 

francês através da empresa aérea Air France. Naquele momento, espalhavam-se por toda a 

Europa cartazes e folders convidando os “civilizados a descobrirem este paraíso, um Éden de 

sol eterno, águas tépidas e brisa amena que suaviza o calor” (O POVO, 12 de agosto, 1989).  

 De acordo com dados do citado jornal, mais de 1000 franceses chegaram ao aeroporto 

de Fortaleza para se hospedar no Saint Tropez des Tropiques entre fevereiro de 1989 e janeiro 

de 1990. (O POVO, 19 de janeiro, 1990; CAVALCANTE, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
15

  Voo fretado por contrato para fim específico de viagens de turismo. 
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5 O TURISMO COMO VETOR DE PRODUÇÃO E REPRODUÇÃO DOS ESPAÇOS 
LITORÂNEOS 
 
 O turismo não pode ser somente entendido como uma atividade econômica, haja vista 

que ele é carregado de signos, representações, resistência e de valores sociais. Entretanto, à 

medida que ele traz consigo um limiar de desenvolvimento, traz, também, uma série de 

impactos socioambientais para as localidades as quais são inseridas em sua lógica.  

 Neste capítulo serão discutidas as bases do turismo, os vetores de mercantilização do 

espaço litorâneo, a privatização dos espaços públicos pelo turismo, bem como serão 

discutidos os enclaves turísticos e, por fim, será analisada a “invasão” asiática ao Cumbuco. 

 
5.1 Vetores de mercantilização do espaço litorâneo 
 

 Os vetores causadores da mercantilização do espaço litorâneo podem ser encontrados 

em sua extensão territorial, pois é possível se observar um universo de diversos tipos de 

ocupação do solo e de manifestações das mais variadas formas de atividade humana. 

 Dantas (2002) deixa claro que nem sempre o litoral foi uma região de elevada 

valorização. O autor pontua que, com a chegada das classes mais abastadas nas praias 

cearenses, a situação ocupacional costeira foi modificada. A coabitação entre pescadores e 

indivíduos menos providos de condições econômicas foi possível, todavia tornou-se inviável 

entre estes e a elite. Houveram algumas expulsões devido ao aumento da especulação 

imobiliária e a diferença sociocultural. (MOURA, 2012). 

 Os vetores de valoração e mercantilização litorânea são apontados por Morais (2007), 

como sendo: 

 

• O Estado, o qual possui um papel primordial nas intervenções nos espaços 

costeiros. A título de exemplo, pode-se citar os incentivos fiscais concedidos a empresas para 

que essas possam instalar-se em locais pré-determinados e exploração de áreas vazias, com a 

instalação de atrativos locacionais. O estado do Ceará, para Coriolano e Fernandes (2005) 

passa por uma fase madura de sua política para o turismo, fato que é consolidado devido a 

criação do Programa para o Desenvolvimento do Turismo no Ceará (PRODETUR – CE), 

além de voltar-se para o litoral, pois, segundo Benevides (1998) as ações estatais de 

valorização do turismo estavam fora dos roteiros do sol. 

Dentro desse cenário, Bernal (2004) assegura que o PRODETUR – NE foi aplicado no 

início dos anos 1990 na Bahia, no Ceará, em Pernambuco e no Rio Grande do Norte com o 
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intuito de apontar para a possibilidade de fortalecimento dos estados locais, com as indicações 

de projetos próprios, os quais seriam definidores de suas ações estratégicas e áreas 

prioritárias. 

O PRODETUR – CE passa a captar recursos nacionais e internacionais com a intenção 

de suscitar o desenvolvimento da atividade turística, sobretudo a estrangeira. As ações do 

PRODETUR – CE foram pautadas, principalmente, na construção de infraestruturas, na 

implementação de projetos ambientais, no apoio institucional aos municípios e na recuperação 

dos patrimônios históricos. Em Caucaia, por exemplo, tem-se a construção da rodovia 

estruturante Caucaia- Itapipoca, com 124 km de extensão e com mais 77 km de acesso às 

praias; ampliação e implantação de sistemas de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário, recuperação do patrimônio histórico, projetos de educação ambiental, conservação 

ambiental no entorno de lagoas, dentre outros (CAVALCANTE, 2012), observar quadro 11: 

 
Quadro  11 - Principais ações do PRODETUR em Caucaia  
 

 

 

 

 

Infraestrutura  

AÇÕES 

Terminal turístico das localidades turísticas - Icaraí 

Centro de Atendimento ao turista - Cumbuco 

Posto de informação ao turista - Iparana 

Rodovia de Percurso turístico: contorno oeste da lagoa do Banana 

Rodovia de Percurso turístico: Camará – Serra do Juá 

Rodovia de Percurso turístico: acesso à Serra da Rajada 

Rodovia de Percurso turístico: Estruturante (CE 085) 

Rodovia de Percurso turístico: Acesso às praias de Iparana e Pacheco 

Urbanização da Orla Marítima de Caucaia 

Implantação do sistema de abastecimento de água – Cumbuco e Tabuba 

 

 

 

Meio 

Ambiente 

Programa de educação ambiental e Projeto Compartilhar 

Recuperação e Conservação ambiental da Lagoa do Banana 

Urbanização da Lagoa do Banana 

Conservação do Lagamar do Cauípe 

APA do lagamar do Cauípe 

APA do estuário do Rio Ceará 

Parque Botânico 

Diagnóstico e Macrozoneamento ambiental 

Recuperação 

do Patrimônio 

Histórico 

Restauração da Matriz Nossa Senhora de Assunção 

Recuperação da Casa de Câmara e Cadeia  
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 AÇÕES 

 

Institucional 

Otimização dos serviços de limpeza urbana do município de Caucaia 

PM – Caucaia (adequação organizacional) 

Formação dos Conselhos de Administração das urbanizações das lagoas – 

CPTA’s 

   Fonte: SETUR (2004), BNB (2005) (Adaptado por Mesquita, 2013). 
 

 

Como pode ser constatado através da observação do quadro 11, as principais ações 

ocorridas no Cumbuco foram a construção do Centro de Apoio ao Turismo (em 

funcionamento), a iluminação decorativa da orla do Cumbuco (já concluída), a reforma da 

praça do Cumbuco (não ligada propriamente ao PRODETUR), obras de saneamento básico e 

abastecimento de água e a rodovia que liga o Vila do Cumbuco ao resort Vila Galé. 

Torna-se necessário abordar, também, as obras do trecho V do Eixão das Águas, obra 

que também é chamada de Canal da integração (figura 18) e que é associada com as obras de 

saneamento garantidas pelo PRODETUR. O Eixão das Águas irá abastecer o Complexo 

Industrial e Portuário do Pecém – CIPP e fará um desvio para abastecer a atividade turística 

na localidade do Cumbuco, expressa, principalmente, pelo Vila Galé. 

Há anos a comunidade cumbuqueira16 sonhava em ter água tratada. Agora, segundo 

palavras de populares, esse saneamento está vindo, porém não em função da Vila do 

Cumbuco, mas sim em função do Vila (Vila Galé). 
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               Figura 18 - Trechos do Eixão das Águas. 
 

 
                       Fonte: Diário do nordeste (2010). 
 
 
Esse grande número de investimentos em infraestrutura a partir das políticas públicas 

voltadas ao turismo, prestam reforço ao desenvolvimento dessa atividade que tem sido 

explorada com mais vigor nas últimas décadas. Nos dias atuais, as articulações são mais 

complexas, haja vista o tamanho e a diversidade dos investimentos, principalmente no tocante 

ao investimento estrangeiro.  

Diante desse escopo e de todas as benesses acerca da reestruturação promovida pelo 

PRODETUR – CE, pode-se avaliar que o programa trouxe sim um desenvolvimento do 

turismo no município de Caucaia, desenvolvimento esse quase que limitado ao Cumbuco 

devido a sua importância como pólo atrativo de turistas nacionais, bem como estrangeiros. 

 

• A urbanização a qual foi iniciada com o advento das segundas-residências e 

pelo veraneio, gerando um grande dinamismo no litoral graças ao aumento dos investimentos 

locais. O Estado é possuidor de um papel de destaque quando se discute acerca de 

urbanização e expansão do modo de vida urbano. A sua atuação na promoção de 
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infraestrutura e serviços urbanos na orla do Cumbuco é notória, haja vista as inúmeras obras 

decorrentes do PRODETUR – CE previamente explicitadas. 

Os investimentos estaduais incentivam os negócios por meio da viabilização da 

estrutura básica. Sob esta premissa, Souza (2013) afirma que o Cumbuco recebeu 

investimentos na ordem de 60 milhões de reais para abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, ampliação do sistema de energia elétrica e melhoria de acessos viários, como a já 

referida pavimentação da estrada de acesso ao resort Vila Galé Cumbuco, entre outras que 

ligam o Cumbuco a CE – 085 (Estruturante) que ao todo são 9 km de estradas divididas em 

três trechos: 1. CE – 085 a Tabuba, 2. CE – 085 a Lagoa do Banana e 3. CE – 085 ao lagamar 

do Cauípe. Sem contar com os investimentos de mais de 10 milhões de reais para as obras de 

drenagem da CE – 090, a qual é o acesso mais rápido e direto entre Fortaleza e Cumbuco 

(figura 19). 

 

 Figura 19 -  CE’s 085 e 090 no litoral de Caucaia (imagem de satélite). 

 
Fonte: Google earth, 2013. (Adaptado por Mesquita, 2013). 
 
 
Como visto no tópico anterior, foram implantadas políticas públicas de turismo na 

região a oeste de Fortaleza, centrando os investimentos públicos e privados nesses espaços. O 

Cumbuco foi alvo de investimentos do PRODETUR I, com o melhoramento de vias de 

acesso, ficando nítida a rota de expansão turística com a finalidade de preparar o terreno para 

a expansão da urbanização e valorização imobiliária e turística. 

É inegável a importância que os fios condutores possuem no processo de urbanização 

da orla do Cumbuco. Dentre esses principais acessos, além das CE’s 085 e 090, pode-se citar 

a ponte sobre o Rio Barra Nova, a qual fica localizada na divisa entre as praias do Icaraí e 
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Tabuba (figura 20/foto 29), ambas, assim como o Cumbuco, localizadas no município de 

Caucaia.  

 

              Figura 20 - Ponte sobre o rio Barra Nova (imagem de satélite). 

 
                 Fonte: Google earth, 2013. (Adaptado por Mesquita, 2013). 
 
 
 
                Foto 29: Ponte sobre o Rio Barra Nova. 
 

 
                                 Fonte: Mesquita, 2013. 

 
 
Além da ponte referida, outra ponte possui uma elevada importância no processo de 

urbanização de todo o litoral do município de Caucaia, que é a Ponte José Martins Rodrigues, 

ponte essa localizada na divisa entre os municípios de Fortaleza e Caucaia (figura 21/foto 30). 

A ponte sobre o rio Ceará foi inaugurada em 1997 pelo então Prefeito Juraci Magalhães, 

possui 633,75 metros de extensão e aproximados 20 metros de altura. (FORTALEZA EM 

FOTOS E FATOS, 2013). 
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Figura 21 - Ponte José Martins Rodrigues na divisa entre os municípios 
 de Fortaleza e Caucaia (imagem de satélite). 

 
 Fonte: Google Earth, 2013. (Adaptado por Mesquita, 2013). 
 

  Foto 30 - Ponte José Martins Rodrigues. 

 
               Fonte: Mesquita, 2013. 

 
 

Dentre todos esses equipamentos que promovem uma maior integração entre os 

municípios e, com isso, levam consigo a urbanização abordada nesse tópico pode-se citar a 

consolidação aeroportuária de Fortaleza com um dos pontos que favoreceram essa 

urbanização. 

 Pereira (2012) trata amplamente do assunto e afirma que o incremento dos diferentes 

tipos de turismo doméstico e internacional, com maior realce para o desenvolvimento e 

expansão do turismo de massa, foram consequências do rápido crescimento da economia 
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mundial entre as décadas de 1950 e de 1970, centrada principalmente na tríade: America do 

Norte, Europa Ocidental e Japão. 

 O autor ainda afirma que o turismo passa a explorar a mercantilização dos espaços17, 

através de um marketing que criava novas “necessidades”. 

 Fortaleza, atenta a esse progresso, tenta incrementar o turismo melhorando as 

acessibilidades e criando organismo produtores. É nesse cenário que, em 1952, através da Lei 

N. 1.602 – De 13 de maio de 1952, o aeroporto de Cocorote passou a designar-se “Aeroporto 

Pinto Martins”. (PEREIRA, 2012). 

 Pereira (2012) segue afirmando que o turismo brasileiro ganhou força no período 

conhecido por “milagre econômico” (1968-1973), no qual o PIB brasileiro cresceu a uma taxa 

média acima de 10% ao ano, embora os níveis de inflação fossem bastante elevados (15% e 

20% ao ano). Esse fato teve consequência direta no aumento da mobilidade das pessoas, 

dinamizando o turismo interno e os equipamentos aeroportuários. 

 Outro ponto destacado pelo autor que se configura como um importante passo para 

ampliar a mobilidade dos indivíduos, contribuindo com a democratização do transporte aéreo, 

foi o aparecimento dos aviões widebody (que possui três fileiras de assentos: duas junto à 

janela e uma no meio, e dois corredores), com maior capacidade e, portanto, maior 

rentabilidade. Pereira (2012) vai enfatizar a utilização destes grandes aviões, pautando que os 

mesmos contribuíram para que o turismo de massas ultrapassasse o âmbito regional, 

envolvendo pequenas ou médias distâncias e começasse a efetuar-se, também, de forma 

intercontinental. 

 Em Fortaleza, esse desenvolvimento aeroportuário ganhou forças no intitulado 

“Governo das Mudanças” em sua primeira gestão (1987-1990). O governo tinha por metas 

inserir o Ceará (principalmente Fortaleza) na rota do turismo internacional, contudo, para isso, 

altos investimentos deveriam ser feitos para a reestruturação do aeroporto Pinto Martins. 

 Em 1994, através do PRODETUR – NE o aeroporto de Fortaleza foi contemplado com 

sua reformulação no tocante à construção de novos terminais para passageiros e cargas, 

edifícios de apoio e administração, vias de acesso, estacionamento de veículos, pátio para as 

aeronaves e faixas de circulação para as mesmas (PEREIRA, 2012). 

 Em complemento às reformulações iniciadas em 1994, em 1995 o Governo do Estado 

elabora o “Plano de Desenvolvimento Sustentável”, o qual, segundo Pereira (2012) 

contemplava, destacadamente, o Aeroporto, pois ele se tratava de um fixo estratégico, 
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 Tratada ao longo desse capítulo 05. 
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urbanístico e econômico, dada a crescente procura pelo Ceará como destino turístico. 

Segundo o Plano, a estrutura do aeroporto deveria deixar de ser um empecilho e passaria a 

atuar como um marco simbólico da cidade em um cenário do turismo mundial. 

 Entre 1994 e 1997, a demanda turística pelo Ceará cresceu consideravelmente, 

superando a capacidade de carga do aeroporto. Em meio a essa situação, a Empresa Brasileira 

de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO e os Governos Federal e Estadual firmaram, em 

1997, uma parceria para reformulação do aeroporto de Fortaleza. Após a conclusão das obras, 

o aeroporto de Fortaleza é recategorizado como “internacional”. (PEREIRA, 2012). 

 Essa nova fase do Aeroporto internacional Pinto Martins (AIPP) foi a principal 

impulsionadora do turismo e da urbanização não somente no litoral fortalezense, porém no 

Ceará como um todo. Pereira (2012) nos revela através do (gráfico 9) um aumento de cerca de 

200% na movimentação de passageiros entre os anos de 1997 e 2010. 

 

Gráfico 9 - Movimentação operacional entre os anos de 1994 e 2010 no Aeroporto 
Internacional Pinto Martins (AIPP). 
 

 
  Fonte: Pereira (2012). 

 

 Esse crescimento vertiginoso da movimentação de passageiros confirma a importância 

dos fixos (pontes e aeroportos) na dinâmica dos fluxos (pessoas, mercadorias, investimentos), 

repercutindo de forma direta no ritmo das transformações urbanísticas impostas à paisagem 

natural, assim como na sua antropização.  

 Esse dinamismo aeroportuário, para Pereira (2012), conduziu a adaptações 

substantivas da rede viária, designadamente através da construção de novas vias de acesso 

interligando o aeroporto ao litoral. O autor observando que a zona litorânea passou a uma 
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nova fase com o advento da internacionalização do aeroporto de Fortaleza, graças a eclosão 

de novos negócios e na valorização do morar a beira-mar. 

  Ao longo de todo o litoral cearense inúmeros equipamentos (residências, flats, resorts, 

pousadas, hotéis, restaurantes, bares) surgiram, ocupando áreas de dunas, faixas de praia e 

manguezais, ocupações não sustentadas pelo ambiente natural. Além disso, a vinda desses 

equipamentos fez surgir um novo circuito de demanda habitacional não só no Cumbuco, mas 

no litoral cearense como um todo, necessitando de condicionantes (saneamento, segurança, 

investimentos) para manter-se, bem como que a própria atividade turística e o bem estar da 

população nativa não fossem prejudicados. Podem-se citar a exploração turística, as zonas 

portuárias e a industrialização como processos e estruturas decorrentes desse período. 

 

• A exploração turística18 que pode ser identificada como vetor de atuação que 

mais se tem intensificado nas últimas décadas, quer seja em áreas urbanizadas, quer seja em 

áreas de densidade demográfica baixa. Essa atividade revela-se associada a vários processos e 

vem se configurando como principal causadora dos inúmeros impacto ambientais nas zonas 

litorâneas do país.  

 

• As zonas portuárias, as quais desde os primórdios da ocupação litorânea no 

país são caracterizadas como zona de circulação, contudo, concomitantemente, geram zonas 

de adensamento aos seus entornos, originando cidades. 

 Os portos que, inicialmente, se instalaram em Fortaleza (Porto na praia de Iracema e 

na ponta do Mucuripe – fotos 31 e 32) se constituíram como a principal forma de entrada de 

mercadorias e culturas ao longo dos séculos XVIII, XIX e XX. Em épocas mais atuais, tem-se 

o Complexo Industrial e Portuário do Pecém – CIPP, no município de São Gonçalo do 

Amarante, fronteiriço com o município de Caucaia, como um ator de características iguais, 

sendo caracterizado com um fixo que dinamiza os fluxos. 
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 Aprofundada no tópico 5.2 “O turismo e as privatizações dos espaços públicos”. 
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           Foto 31 - Porto na praia de Iracema – início do século XX. 
 

 
                Fonte: Pereira (2012) – Arquivo Nirez. 
 

 O Terminal Portuário do Pecém (foto 33) foi idealizado a fim de possibilitar operações 

de atividades portuárias e industriais integradas, imprescindíveis ao desenvolvimento de um 

complexo com características de Porto Industrial. Devido a isso, 

preferiu-se adotar como modelo um porto “Off-shore” , ou seja, quando o porto localiza-se 

dentro da marítima do país, porém não tem seus componentes de proteção enraizados na 

própria costa, sendo usada uma ponte vazada de acesso para que os sedimentos passem, com a 

finalidade de se evitar assoreamento, um problema enfrentado, por exemplo, no Porto de 

Mucuripe. (LEMOS, 2010). 

 

                                     Foto 32 - Porto do Mucuripe – final do século XX. 

 
             Fonte: http://www.setydeias.com.br. Acesso em 15.outubro.2013. (Adaptado Mesquita 2013). 
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 Realizando uma analogia com o município de Fortaleza, que possuiu um processo de 

metropolização ligado a construção de um imaginário portuário (PEREIRA, 2012), pode-se 

inferir que o Cumbuco é passível de ser acometido pelo mesmo processo, haja vista que a 

localidade encontra-se a poucos quilômetros do CIPP, sob a sua área de influência, entretanto 

seguindo proporções menores do processo ocorrido na capital. 

 

               Foto 33 - Complexo Industrial e Portuário do Pecém – início do século XXI.  

 
                   Fonte: GUERRA, 2012. 
 

Pereira (2012) nos afirma que a construção do porto na região da praia de Iracema 

democratizou o acesso a região entre as diferentes classes sociais. Para o autor, a classe mais 

abastada evitava a região portuária sujeita a repulsa velada devido ao intenso fluxo de 

trabalhadores que utilizavam “pouca sorte de vestimentas durante seus ofícios”. (PAIVA, 

1961). 

Essa lógica de marginalização das áreas portuárias não mais condiz com a atual 

realidade, pois, devido aos elevados salários dos operários que possuem uma mão de obra 

especializada, essa lógica está invertida e, agora, as zonas portuárias e suas áreas de influência 

(o Cumbuco se configura como uma) são alvo de uma intensa especulação imobiliária e, 

devido a isso, ocorre uma “elitização” do acesso às praias. Fato esse que se reflete nas tarifas 

cobradas para qualquer serviço no Cumbuco, excluindo os indivíduos que não possuam uma 

condição financeira elevada (ou adequada). 

 

• A industrialização, inicialmente condicionada próxima às regiões portuárias, 

pois as industrias ansiavam localizar-se próximo aos portos,  e, a posteriori, com o aumento 

da circulação de produtos, gerou o crescimento populacional do litoral e a instalação da 
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infraestrutura urbana, sendo esse o principal vetor gerador da intensa ocupação da costa 

brasileira nas décadas mais recentes. 

 Considerando todos os vetores expostos, o Cumbuco desde a década de 1970 vem 

sendo alvo de uma ocupação intensa de sua linha de costa. Essa ocupação é configurada, de 

forma inicial, na intervenção de veranistas e de empresas imobiliárias e, de forma mais 

recente, na implantação de grandes equipamentos turísticos de elevado porte (resorts), sendo 

a instalação desses incentivados pelos governos municipal, estadual e federal, bem como 

instituições financeiras internacionais, como previamente exposto. 

 
5.2 O turismo e as privatizações dos espaços públicos 

 

 O turismo é uma atividade produtiva moderna que reproduz a organização desigual e 

combinada dos territórios capitalistas, sendo absorvido com maneiras diferenciadas pelas 

culturas e modos de produção locais. Coriolano (2006), afirma que dentro da nova dinâmica 

de acumulação capitalista, o turismo responde às crises globais e ampliadas do capital 

mundial, submetendo, diretamente, o Estado em favor do mercado. 

 Molina (2007), assegura que o turismo é uma prática capaz de dinamizar e articular 

diversas atividades e ramos na economia, refletindo, ainda, as determinações da sociedade na 

qual está inserida, a qual é contraditória, conflituosa e controversa, sendo reflexo de lógicas 

do momento histórico presente (como, por exemplo, o processo de globalização) ou o período 

técnico-científico-informacional. (SANTOS, 2003). 

 Becker (2001), define o turismo como híbrido, haja vista que ele é, ao mesmo tempo, 

um enorme potencial de desenvolvimento e um enorme potencial de degradação 

socioambiental, na ausência de uma regulação adequada para o setor. 

 Para Martins (2003), essa atividade representa uma geração de impactos, se 

caracterizando como um conjunto de complexos sistemas que incluem, dentre outros, a 

economia, os ambientes naturais e os ambientes transformados pelo homem e as várias outras 

relações propiciadas pelo setor entre países emissores e receptores de turistas. 

 O turismo ocupa um papel de destaque na acumulação e na reprodução do capital, 

tendo em vista que, gerando a circulação de indivíduos gera, também, uma circulação de 

capital, principalmente por meio do consumo de bens e serviços. Esse processo de 

acumulação de capital como reprodução social, para Martins (2001): 
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(...) carrega conflitos em suas próprias entranhas, uma vez que se trata de recalcar e 
acomodar nas malhas do mercado, esvaziando de sentido histórico, as formas 
contemporâneas que não estejam em plena consonância com a expansão do capital, 
ou, o que é pior, trata-se de aniquilá-las quando de algum modo venham a questioná-
la. Nesse encurralamento, o Estado desempenha papel de primeira grandeza. 
(Martins, 2001, p. 22). 
 

 A forma através da qual a atividade turística foi desenvolvida e planejada, 

principalmente nas últimas décadas, pode esclarecer, em grande parte, o surgimento e 

agravamento dos impactos sociais e ambientais levados às localidades situadas ao longo do 

ambiente litorâneo.  

 O turismo pode ser um grande aliado do desenvolvimento sustentável, principalmente 

ao tornar possível o desenvolvimento social, entretanto também pode se tornar um grande 

entrave para a sustentabilidade devido o seu caráter excepcional de acelerador de processos de 

degradação socioambiental. 

 Coriolano (2006), realiza uma análise profunda acerca do turismo e esclarece que, 

enquanto prática social, o turismo também se configura como uma prática econômica, 

política, educacional e cultural, pois envolve relações sociais e de poder entre residentes e 

turistas, produtores e consumidores. O turismo é, simultaneamente, o ócio e o trabalho, 

produto do modo de viver contemporâneo, cujos serviços criam formas confortáveis e 

prazerosas de viver, restritas a poucos. 

 Um dos principais pontos do turismo está na diversidade de caminhos para a sua 

produção e apreensão. Ele é, concomitantemente, a estratégia para a acumulação cada vez 

maior e mais rápida de capital e a resistência das comunidades tradicionais exploradas. 

 

O turismo é uma das mais novas modalidades do processo de acumulação, que vem 
produzindo novas configurações geográficas e materializando o espaço de forma 
contraditória, pela ação do Estado, das empresas, dos residentes, e dos turistas. 
Compreender essa dinâmica significa entender as relações produtivas do espaço e o 
exercício de poder do Estado, das classes empresariais e trabalhadoras em 
movimento e conflito. O turismo para se reproduzir, segue a lógica do capital, 
quando poucos se apropriam dos espaços e dos recursos neles contidos 
apresentando-os como atrativos transformados em mercadorias. (CORIOLANO, 
2006). 
 

 A atividade turística é uma das principais causadoras do que Santos (1999) chama de 

“guerra dos lugares”, onde se travam lutas cotidianas, onde ocorre a exploração das formas de 

trabalho, onde as lutas que antes pareciam apenas das classes sociais ampliam-se e chegam 

aos lugares. Não apenas as classes lutam por seus interesses antagônicos, mas os espaços, os 

lugares tornam-se competitivos e ameaçadores e vão sendo produzidos diferenciadamente, 

como forma de subsunção ao capital.  
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 O turismo é um dos vetores causadores dessa espacialização, pois ele age 

desterritorializando/reterritorializando e produzindo novas configurações geográficas.  Com 

isso, as regiões litorâneas, como o Cumbuco, as quais são, originalmente, ocupadas por 

indígenas, pescadores ou alguma comunidade tradicional, os chamados “povos do mar” são 

expulsos ou expropriados de sua terra para que esta possa dar lugar às segundas residências 

(as residências de veraneio), à grandes resorts, à cadeias de hotelaria, aos restaurantes ou aos 

demais equipamentos de lazer turísticos. 

  Nessa reconfiguração do espaço, faz-se indispensável explicitar a luta dos diferentes 

atores locais, os quais são os nativos usuários do espaço litorâneo que tentam defender as suas 

propriedades e seus bens de uso, contrapondo-se aos interesses dos empresários, dos agentes 

imobiliários e do próprio Estado, cego pela sede do valor de troca do espaço, pois este foi 

transformado em mercadoria. (CORIOLANO, 2006). 

 Diversos territórios passam a ser dominados pela atividade turística, pois essa passa a 

oferecer inúmeros atrativos para a demanda e, para os gestores e para os operadores turísticos, 

oferece oportunidade para que eles aloquem seus investimentos, obviamente possuindo um 

lucro elevado sobre o espaço e sobre o trabalho humano. O turismo, segundo Coriolano 

(2006), é materializado sobre a lógica da diferenciação histórica e geográfica dos lugares e 

das regiões. A relação turismo e espaço se traduz, fundamentalmente, na indiscutível 

capacidade que tem o turismo de (re)organizar os territórios a sua conveniência, no intuito de 

criar as condições para que o mesmo possa ocorrer. (MOLINA, 2007). 

 O turismo, ao propor um desenvolvimento da comunidade local, preservando lugares e 

protegendo culturas obtém, na verdade, o oposto: a transformação do espaço em mercadoria e 

a massificação de culturas, entretanto mesmo com a sua principal expectativa, que é a de gerar 

lucro, acumular renda e centrar riqueza, ele também cria oportunidades de ganhos para os 

trabalhadores e os lugares mais pobres. 

 Bertoncello (1998) aponta para uma necessidade de se superar as leituras dicotômicas 

acerca do turismo e seus impactos, pois essa atividade se configura como algo mais amplo, 

complexo, que envolve diversas relações, dimensões, formas e reduzi-lo a algo ora negativo, 

ora positivo seria um ato reducionista e maniqueísta. O mesmo afirma Nicolas (1996) quando 

cita Lanfant (s.d), ao dizer que uma análise que privilegie somente os impactos do turismo 

trata-o como algo externo e o turista como um intruso, algo que leva a uma desconsideração 

do fato de que essa atividade não é uma atividade externa a sociedade e ao espaço e sim um 

fator de construção das sociedades atuais. É necessária uma literatura que compreenda de 
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forma neutra os processos sociais ligados a essa prática e é isso a que se compromete essa 

dissertação, pontuando os pontos positivos e os pontos negativos, analisando-os. 

 Boullón (2002), em sua obra acerca do planejamento do espaço turístico na América 

Latina, dá ênfase a um aspecto de grande valia no planejamento que é o da organização das 

ações do homem sobre o território. A atribuição de um exercício turístico para uma 

localidade, implica na sua adequação a essa nova realidade o que é, para Sánchez (1991), a 

premissa maior por meio da qual se dá a (re)produção do espaço para/pelo o turismo. 

 Essa produção espacial pode ser compreendida como uma consequência das relações 

entre os processos econômicos, políticos, sociais e, também, ambientais, que apresentam uma 

manifestação espacial e uma complexa articulação entre um sistema de objetos e um sistema 

de ações que se relacionam no espaço, o qual está sempre em constante movimento de 

transformação ligado à ideia de processo social e histórico. 

 Molina (2007) afirma que a relação entre turismo e espaço se traduz 

fundamentalmente na indiscutível capacidade que o turismo tem de (re)organizar os territórios 

a sua conveniência, com o intuito de criar as condições para que ele possa ocorrer. Produzir 

espaço para a venda implica na vitória do valor de troca sobre o valor de uso, sendo o espaço-

mercadoria limitado no tocante ao seu uso às formas de apropriação privada. 

 Molina (2007), ainda dentro da discussão acerca da produção espacial, afirma que esta 

não se caracteriza tão somente pela introdução de objetos que se relacionam diretamente com 

o turismo, mas, ainda, pela criação e/ou aprimoramento das estruturas as quais cedem suporte 

à atividade de forma indireta como, por exemplo, saneamento básico, rede bancária, vias de 

transporte, energia, meios de comunicação, dentre outros. 

 Cruz (2003) vai assegurar que o principal elemento que caracteriza um lugar turístico 

é o turista e que nenhum lugar turístico tem sentido por si mesmo, ou seja, fora do contexto 

cultural que o promove como tal. A autora em sua abordagem insere o contexto cultural 

devido ao fato de que o atrativo turístico e a paisagem turística são construídos culturalmente, 

pois é a sociedade que atua no mecanismo de valorização da região. Vale ressaltar que o que é 

considerado atrativo nos dias atuais pelo turismo não era em anos passados e, talvez, volte a 

não ser no futuro. Assim como a cultura varia no tempo e no espaço, o que é atrativo para 

determinados grupos de pessoas pode não ser para outros. 

 O turismo em seu âmbito litorâneo vem crescendo no Ceará de forma intensa e 

expressiva. Com a valorização do litoral e a implantação de projetos financiados por agências 

nacionais e internacionais a partir da década de 1970, esse espaço foi redirecionado para o 

turismo. A partir da década de 1980, a população inicia uma acirrada disputa por espaço 
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construído e urbanizado para essa atividade, concedendo ao turismo um grande destaque 

econômico (MORAIS, 2009); (CORIOLANO, 2006). 

 O espaço litorâneo, antes, era utilizado, apenas, pelas atividades portuárias e pela 

pesca artesanal, além do uso residencial e de atividades socialmente marginalizadas, como a 

boemia, o artesanato e a cultura popular. O turismo em áreas naturais ganha destaque dentro 

da atividade turística nos anos de 1990. A explicação para tal crescimento esta relacionada 

com o grande interesse despertado com um novo produto no mercado turístico, atrelado ao 

movimento do “resgate da natureza” e a tudo relacionado ao meio ambiente (MORAIS, 

2009); (CORIOLANO, 2006). 

 As populações ocupantes do espaço costeiro no estado travam uma luta constante para 

permanecerem nesses locais. O avanço da especulação imobiliária tem como estímulo a 

indução dos investimentos e da infraestrutura implantada pelo Estado. 

 As diretrizes da Política Nacional de Turismo (2003), afirmam que essa atividade 

ajuda a contribuir na promoção da diminuição das desigualdades regionais, além de gerar 

empregos e renda, integrar ao mercado de trabalho um contingente populacional de baixa 

qualificação profissional, produzir um desenvolvimento sustentável em áreas com destacada 

patrimônio ambiental e inserir o país no contexto global. Contudo, é de conhecimento geral 

que essas diretrizes postas pela Política Nacional de Turismo, na assustadora maioria das 

vezes, não são alcançadas ou sequer consideradas importantes pelos gestores do turismo e 

pelos governantes. 

 Coriolano (2002), estabelece que a abordagem geográfica do turismo se explica 

através da mobilização dos fluxos de visitantes, de capital, de trabalhadores prestadores de 

serviços, dos padrões de ocupação, das modificações do uso do espaço, das transformações no 

valor do solo urbano, produzindo nova ordem espacial. Ainda segundo a autora, o turismo é 

uma atividade que se desenvolve por meio dos elementos dos espaços geográficos. Graças a 

isso, ao utilizar a natureza como atrativo turístico, os equipamentos urbanos como 

infraestrutura do turismo, os territórios de origens de turistas, as comunidades receptora com 

sua população residente e as práticas sociais decorrentes deste encontro, o turismo passa a ser 

objeto do saber geográfico. (MORAIS, 2009). 

 O Cumbuco é alvo de uma elevada quantidade de obras realizadas por investidores 

tanto estrangeiros, quanto nacionais. Os órgãos responsáveis pela regulamentação e 

fiscalização dessas obras, tais como a Secretária de Infraestrutura (SEINFRA), Instituto 

Municipal do Meio Ambiente (IMAC) e Superintendência Estadual do Meio Ambiente 

(SEMACE) são omissos, muitas vezes, graças ao predomínio dos interesses políticos 
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envolvidos na politicagem para a construção das obras. Grande parte delas são impróprias de 

se construir na ambiência litorânea e são erguidas em lugares inapropriados e sem a devida 

licença de construção (SALVE, 2008), fato que resultará no embargo de algumas destas obras 

(foto 39); outras, não possuem um padrão arquitetônico o qual se integre com o meio, 

desconfigurando, assim, a paisagem costeira. 

 Desde o ano de 2001, o Código de Obras e Posturas do município de Caucaia permite 

construções de até quatro pavimentos, podendo alcançar uma altura de 13,50 m. A maior 

elevação desses equipamentos prejudica a paisagem litorânea, descaracterizando o ambiente 

natural, causando danos ambientais, prejuízo da visibilidade local e prejuízo, também, da ação 

dos ventos, observar foto 34. Com essa altura, as construções podem influenciar na força dos 

ventos e, consequentemente, prejudicar a prática esportiva do kitesurf assinalada em setas 

vermelhas na foto 35, a qual atrai grande fluxo de turistas, especialmente internacionais. 

 

   Foto 34 - Obra com quatro pavimentos embargada e abandonada. 
 

 
                               Fonte: Mesquita, 2013. 
 
 
                         Foto 35 – Esportistas praticando kitesurf. 
 

 
                              Fonte: Mesquita, 2013. 



123 

 

 As projeções de instalação de grandes empreendimentos turísticos no Cumbuco apenas 

crescem.  Meireles (2006) ressalta a preocupação com a possibilidade iminente desses 

empreendimentos representarem uma privatização de espaços públicos e ainda gerarem 

desequilíbrios nas atividades econômicas das comunidades, haja vista que a circulação do 

capital acontece, somente, dentro daquele empreendimento e que elimina as possibilidades da 

população possuir algum tipo de lucro e de se beneficiar de algum modo com a entrada desse 

capital. Outra aflição existente é a de que os complexos turísticos são erguidos em 

ecossistemas sensíveis e com elevada biodiversidade como o observado nas fotos 36 e 37, 

construído na faixa de praia (assinaladas em vermelho) do Cumbuco, ambiente extremamente 

frágil e dinâmico. Estes empreendimentos poderão configurar-se como uma ameaça ao meio 

ambiente e à vila dos pescadores da Praia do Cumbuco (MORAIS, 2009). 

 
   Foto 36 - Complexo turístico construído na faixa de praia do Cumbuco 1. 

 
                      Fonte: Mesquita, 2013. 
 
 
 

       Foto 37 - Complexo turístico construído na faixa de praia do Cumbuco 2. 

 
                         Fonte: Mesquita, 2013. 
 

 
 A supervalorização das terras acaba por acarretar um processo intenso de especulação 

imobiliária, a qual, por sua vez, acaba por levar a uma expropriação do residente nativo e, 



124 

 

devido a isso, a uma mudança ou a uma extinção de seus hábitos, de seus costumes e de suas 

formas de trabalho. No gráfico10 pode-se perceber a grande variação de preço do m² do 

Cumbuco desde o ano de 2010, chegando a custar, atualmente19, R$ 3.788, segundo a tabela 

da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE (2013). 

 

 Gráfico 10 - Variação do preço do m² no Cumbuco 2010-2013. 

 
Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE (2013). 

Com a transformação das cidades e vilarejos litorâneos em pontos de recepção e/ou 
ponto de distribuição dos fluxos turísticos, observa-se a valorização contemporânea 
do litoral. Este fenômeno impõe-se como elemento de reflexão ao exigir 
modificação dos usos no litoral, espaço que deixa de ser virgem, ou simplesmente 
lugar de habitação e de trabalho dos pescadores, e se transmuta, atualmente, em 
lugar de negócios, sob o efeito da especulação imobiliária e do veraneio e, 
principalmente, dos empreendedores turísticos e dos turistas. (DANTAS, 2002, p. 
102). 

 A população nativa constituída, basicamente, por pescadores, devido à procura de 

espaços para a instalação de hotéis, pousadas e casas de veraneio, foi pressionada a vender as 

suas casas e seus pequenos pontos comerciais, dividindo, atualmente, o espaço com grandes 

empreendimentos, em uma concorrência desleal. Assim sendo, alguns impactos da atividade 

turística no Cumbuco podem segundo Morais (2009), ser identificados: especulação 

imobiliária, supervalorização de áreas, desapropriação dos moradores nativos e 

descaracterização do ambiente natural de moradia e de trabalho da comunidade local, 

impactos estes observados quase que na totalidade das praias cearenses, escravas da 

mercantilização dos espaços litorâneos. 

 Esta busca por espaços resulta em privatizações de trechos de praia por hotéis, 

pousadas, condomínios, barracas de praia, restaurantes, bares, dentre outros equipamentos 

turísticos ou de infraestrutura diretamente ligadas às atividades de lazer, além do campo de 

dunas pela população menos abastada (fotos 38 e 39 – em vermelho).   A privatização é 

clara e se dá por meio de cercas, de murros ou de outras formas de isolamento de um 
                                                           
19

 Outubro de 2013 
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determinado espaço, todavia também existe uma apropriação mais sutil desse espaço 

litorâneo, o qual se dá, para Cruz (2003), através de barreiras ditas “imaginárias”, as quais 

são, geralmente, impostas pela predominância de um dado comportamento social hegemônico 

do ponto de vista da condição social de seus indivíduos. 

 
                        Foto 38 - Lotes a venda no campo de dunas do Cumbuco. 

 
                             Fonte: Mesquita, 2013. 
 
                       
                              Foto 39 - Apropriação indevida do campo de dunas no Cumbuco. 

 
                              Fonte: Mesquita, 2013. 
 
 
 Em relação aos aspectos ambientais, a ocupação do campo de dunas móveis através da 

construção de empreendimentos turísticos, casas de veraneio e muros de privatização do 

espaço público, esse últimos podem ser visualizados na foto 39, provavelmente bloqueará o 

fluxo de sedimentos provenientes desse campo de dunas. A instalação dos futuros 

equipamentos planejados, como os resorts, com a dinâmica atual promoverá uma série de 

alterações ambientais (MEIRELES; SILVA; THIERS, 2006). 

 A região do Cumbuco passa por uma ocupação desregrada e acelerada causada, 

sobretudo, pela ação de empresas imobiliárias e construtoras através da implantação de 
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equipamentos turísticos de porte elevado, incentivados pelos governos sob a égide do 

desenvolvimento econômico.  

 A valorização das zonas de praia e, em especial, à faixa praial, fez surgir verdadeiros 

“enclaves turísticos” em algumas áreas, os quais serão esclarecidos e discutidos no próximo 

tópico. Em consequência disso, inúmeros conflitos de ordem socioambiental surgiram nesses 

espaços, os quais são crescentes e complexos, afetando, diretamente, as comunidades 

costeiras (MORAIS, 2009). 

 Morais (2009) acrescenta que um dos maiores desafios é resistir ao processo de uso e 

ocupação do solo que vem sendo impulsionado pelo mercado imobiliário e turístico. A autora 

ainda completa e finaliza, afirmando que mais complicado do que resistir a esse processo 

desregrado de uso e de ocupação do solo é o de intervir nas políticas públicas para que estas 

levem em consideração o direito das populações tradicionais à posse deste espaço, bem como 

o direito público de ir e vir estabelecendo, com isso, uma nova relação entre sociedade e 

natureza. 

 

5.3 Os enclaves turísticos  
 

 Ribeiro e Barros (1994) esclarecem que os “enclaves” são criados ou aperfeiçoados, 

essencialmente, à “imagem exótica, diferencial”, ou seja, o enclave turístico tem como 

principal vantagem econômica o controle e o consumo de acordo com os determinados 

planejamentos e necessidades. Para que isso ocorra, as agências de reprodução da sociedade 

de massas como, por exemplo, a televisão e os jornais, são essenciais. Os enclaves podem ser 

definidos como um local criado e consolidado pela propaganda e pelo marketing, segundo 

Araújo e Pereira (2011), no qual o trânsito ali existente é dominado pelas ideologias que 

modificam o espaço em um espaço “único e especial” em relação aos demais. Essa lógica 

também é descrita por Kohler (2008): 

 

A criação de enclaves turísticos é uma alternativa de política pública presente em 
diversos países subdesenvolvidos (...). Cumpre ressaltar que um enclave turístico 
não consiste em apenas um conjunto de resorts e hotéis de alto padrão, mas de uma 
área onde todo o consumo turístico é planejado e controlado. De forma geral, a 
implantação de enclaves turísticos por órgão governamentais envolve a remoção da 
população local e o controle do acesso à zona de desenvolvimento turístico por parte 
de turistas, trabalhadores e habitantes locais. (KOHLER, 2008, p. 6). 
 

 Araújo e Pereira (2011) ressaltam que o Cumbuco não é uma região totalmente 

controlada e planejada, uma vez que vivencia o processo de tornar-se um “enclave turístico”. 
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No estado do Ceará, o Cumbuco não se configura como o único a sofrer esse processo, o 

Porto das Dunas, localizado no município de Aquiraz, é uma localidade que possui 

semelhantes características, mesmo sem possuir relações significativas com a sua sede 

municipal e possuindo fortes ligações com Fortaleza. 

 As transformações nessas áreas seguem a complexidade das atividades turísticas, as 

quais possuem um tempo mais acelerado, ou seja, obedecem a uma lógica não somente 

temporal, mas, sobretudo, espaço-temporal. (LUCHIARI, 1998). 

 A máxima de que o Cumbuco possui um papel de “enclave turístico” se deve a 

tendência deste espaço ser alvo de ações planejadas a um público nacional, bem com um 

conjunto de turistas internacionais, mediante o destaque de sua infraestrutura hoteleira 

existente e a implantação de novos equipamentos turísticos como, por exemplo, resorts. 

 A ocupação do Cumbuco foi diferenciada das demais localidades litorâneas do 

município de Caucaia e de áreas metropolitanas de Fortaleza. Gonçalves (2007) afirma que 

projetos internacionais foram implantados a partir do final da década dos anos de 1990, tais 

como o projeto “Saint Tropez des Tropiques”, que era criticado por transformar o Cumbuco 

em colônia de férias para europeus e norte-americanos. A praia tornou-se pólo de 

concentração de turistas nacionais e internacionais. (ARAÚJO; PEREIRA, 2011). 

 Araújo e Pereira (2011) dão continuidade à discussão acerca do termo “enclave 

turístico” e afirmam que não se pode considerar o Cumbuco como tal somente por levar em 

consideração a característica de implantação de projetos voltados para um público nacional e 

internacional, todavia não se pode desconsiderar o processo de planejamento posto em prática 

nas duas últimas décadas, o qual visa a turistificação por vias de formação de um enclave. O 

Cumbuco apresenta diversidades sociais, culturais e econômicas bastante acentuadas, graças a 

essa configuração surgem os conflitos.  

 Os autores afirmam que o primeiro conflito é sintomático, no qual classes mais 

abastadas temem, em especial, o crescimento da violência, através de assaltos e de agressões 

ao direito de propriedade. O fracasso da atividade turística enquanto promotora da justiça 

social também é lembrado pelos autores, uma vez que o planejamento de atividades coloca 

frente a frente os interesses divergentes de turistas e os moradores locais menos abastados. 

(ARAÚJO; PEREIRA, 2011). 

 Nos termos “ideais” do conceito de “enclave turístico”, o local a ser caracterizado 

como tal deve ser isolado de conflitos sociais e deve ser controlado por agentes sociais de 

turismo, com o objetivo de revelar-se como um “destino perfeito” ou um verdadeiro 
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“paraíso”. A esse passo, novos meios de hospedagem, de lazer e de infraestrutura em geral 

estão sendo edificados na região de estudo. 

 Faz-se importante esclarecer que os “enclaves turísticos” não são de exclusividade do 

Ceará ou do Nordeste, haja vista que existe uma diversidade de exemplos da mesma natureza 

em países ditos periféricos. Tal conceito denota uma realização de atividades econômicas 

capazes de mobilizar de forma rápida inúmeros fluxos e, com isso, gerar uma grande margem 

de lucro, atraindo e incentivando investimentos estrangeiros. 

 Conforme dados da Secretaria de Turismo do Ceará (SETUR), o Cumbuco é 

destacado pela quantidade de equipamentos turísticos em relação às demais regiões do 

município de Caucaia, concentrando quase que metade do total desses equipamentos, sendo 

configurado, juntamente com a Tabuba, como um destino turístico obrigatório na Região 

Metropolitana de Fortaleza. 

 A localidade em questão recebe um planejamento especial, além dos investimentos do 

Governo do Estado e um forte esquema de marketing voltado a uma divulgação de eventos 

para torná-la um expressivo pólo econômico turístico. 

 Elencando todas as características pertinentes ao Cumbuco, pode-se afirmar que a 

região é configurada como um “enclave turístico”. Araújo e Pereira (2011) vão além e 

afirmam que a localidade não é só um enclave turístico, mas, também, é o principal da RMF e 

do Estado do Ceará 

 
5.4 A invasão Asiática e as novas estruturas 
 

 O Terminal Portuário do Pecém, localizado no município de São Gonçalo do 

Amarante (limítrofe com o município de Caucaia) foi, oficialmente, inaugurado em meados 

do ano de 2002 e integra o Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP).  

 Este município foi escolhido para a implantação desta infraestrutura por possuir uma 

posição geográfica estratégica em relação aos principais mercados consumidores 

internacionais, os quais são a Comunidade Europeia e os Estados Unidos da América, além 

possuir uma maior profundidade da água na região (16 m de profundidade a uma distância de 

2 km da costa). (ARAÚJO; ALBUQUERQUE, 2009). 

 Do ponto de vista econômico, o Complexo Industrial Portuário possibilita o 

escoamento da produção, amplia os mercados e diversifica a pauta de exportações, 

consequentemente contribuindo para aumentar a participação do estado no PIB brasileiro.  Os 

impactos positivos na economia local estão relacionados com a geração de emprego e renda 
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bem como o aumento do comércio e infraestrutura necessária para atrair outros investimentos 

tais como uma usina siderúrgica, uma refinaria, termelétricas, dentre outros equipamentos. 

 O ponto principal da relação entre a construção do Terminal Portuário do Pecém e a 

área de estudo é a vinda de uma massa de trabalhadores da Coréia do Sul, oficialmente 

chamada de República da Coréia20 para a praia do Cumbuco onde, atualmente, estão fixando 

residência e ditando uma reestruturação do modo de vida local. 

 A presença coreana na praia do Cumbuco vem impulsionando a economia e 

reconfigurando a cultura local. Devido ao contingente de trabalhadores sul-coreanos na 

Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP), um mercado específico para atender a essa 

comunidade oriental surgiu e tende a se fortalecer, considerando a crescente procura por 

imóveis. 

 No Cumbuco, já são facilmente observadas placas escritas em coreano (fotos 40 e 41) 

que, em sua maioria, são em relação a aluguéis e vendas de imóveis bem como de restaurantes 

especializados na culinária do país asiático. De acordo com os levantamentos de informações 

feitos em campo, a ideia de se montar restaurantes coreanos não surgiu de empreendedores da 

região, mas de estrangeiros coreanos os quais não trabalham nas imediações do CIPP atraídos 

ao Cumbuco pela possibilidade de ganhar dinheiro atendendo aos seus conterrâneos, tendo em 

vista que a maioria deles não fala o português. 

 

                        Foto 40 – Placa de aluguel e venda de residências (em coreano). 

 
                            Fonte: Mesquita, 2013. 
                      
 
 
 
                          

                                                           
20

 A República da Coréia (em coreano: 대한민국;大韓民國) é um país situado na Ásia Oriental,  localizado na 
parte sul da Península da Coreia, o qual possui uma área de 99.720 km² e que faz unicamente fronteira terrestre 
com a Coreia do Norte. 
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                   Foto 41 – Placa de propaganda de restaurante sul coreano (em coreano) 

 
                       Fonte: Mesquita, 2013. 
 
 Segundo a população nativa do Cumbuco, a aceitação em relação à comunidade sul-

coreana é boa, haja vista que a região abriga diversos outros visitantes de outros inúmeros 

países, sobretudo os europeus, que vão à região em busca da prática do kitesurf, esporte muito 

difundido na área graças aos ventos sempre constantes da região. 

 Segundo publicação do jornal Diário do Nordeste de 18 de maio de 2013, os sul-

coreanos continuam sendo os estrangeiros que enviam maior número de profissionais para 

trabalhar no Ceará. Só nos primeiro trimestre de 2013, das 257 autorizações emitidas pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego, 79 novos cidadãos vieram exercer algum tipo de serviço 

aqui. Em 2012, o número licenças foi de 297. 

 A “invasão” sul-coreana ainda está em seu início, devido ao pouco tempo que vem 

acontecendo, entretanto possui um importante significado para a comunidade do Cumbuco, 

pois dinamiza e aquece a economia local, além de, futuramente, poder ser um ponto de apoio 

considerável para toda a comunidade sul-coreana que possa vir a trabalhar no Complexo 

Industrial do Pecém. 
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6 DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL  

 
 Para Meireles et. al., (2011), os danos socioambientais estão relacionados com a 

utilização e a ocupação desordenada dos sistemas ambientais que dão suporte à evolução 

morfoestrutural e paisagística da zona costeira, à sustentação socioeconômica e cultural das 

comunidades tradicionais e à conservação da biodiversidade. 

 No Cumbuco, pode-se observar um elevado número de equipamentos (e.g.: barracas 

de praia, pousadas, hotéis, bares, restaurantes) construídos sobre a faixa de praia.  Essa 

ocupação da faixa de praia gera uma interferência negativa na dinâmica costeira e no balanço 

sedimentar local. Como resultado dessa prática, pode-se pontuar um provável avanço do nível 

do mar (erosão costeira) nessa região, logo essas construções podem ser chamadas de 

limitações da faixa de praia. 

 Os conflitos de uso na região são diversos, podem ser pontuados os conflitos entre os 

praticantes de caminhada e os bugueiros e os donos de animais de tração, que servem para a 

realização de passeios, gerando um grande perigo para aqueles, os conflitos entre os 

indivíduos que estão tomando banho de sol e, mais uma vez, os bugueiros e os donos de 

animais, entre os surfistas e os kitesurfistas, entre os banhistas e os surfistas e kitesurfistas. 

Além de todos esses conflitos citados, ainda foi observado em campo a existência de tratores 

na faixa de praia provenientes da construção do Wai Wai Eco Residence em alta velocidade, 

constituindo um grave risco para toda a população da área. 

 Por potencialidades na faixa praial tem-se as atividades recreativas de práticas 

esportivas, os banhos de sol, as caminhadas e, devido a grande movimentação de indivíduos 

nessa área, atividades de educação ambiental e conscientização ecológica deveriam ser feitas 

para que a população (nativa e turistas) ficassem a par de como agir de forma a manter a 

sustentabilidade local. 

 Foi observado em campo um intenso fluxo de veículos sobre o campo de dunas, além 

da construção de algumas residências e pousadas bordejando essa região dunar. Alguns desses 

veículos estavam a fazer passeios turísticos (foto 42), outros se configuravam como uma 

prática esportiva de Motocross e de passeios de quadriciclos. 
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                          Foto 42 – Veículo impactando o campo de dunas do Cumbuco 

 
                           Fonte: Mesquita, 2013. 
 
 
 Os impactos ambientais relacionados com a interferência de veículos sobre campos de 

dunas e da faixa de praia são amplamente tratados na literatura científica tanto nacional, como 

internacional (STEPHENSON, 1999; PRISKIN,2003; STEINBACK, 2004; MEIRELES, 

2005, entre outros). Meireles (2011) vai nos afirmar que estes autores enfocam os danos à 

biota e ao conjunto de unidades morfológicas da planície costeira. O efeito da circulação de 

veículos sobre os terrenos arenosos promove a origem de trilhas compactadas e geradoras de 

processos erosivos com intensa remobilização de areia. 

 A construção de hotéis, residências, pousadas, muros e as respectivas vias de acesso, 

inicialmente, serão submetidas a processos de soterramentos pelo constante acesso de areia 

proveniente da zona alimentadora do campo de dunas. A implantação de técnicas de fixação 

de dunas nestas áreas torna-se inviável, devido ao elevado volume de sedimentos em trânsito 

eólico. Possíveis projetos relacionados com o bloqueio das areias que migram na direção do 

campo de dunas, a médio e longo prazos, irão originar um déficit de sedimentos na direção do 

atual campo de dunas, desencadeando um processo de deflação eólica e, como consequência, 

uma diminuição do aporte sedimentar na direção à praia do Cumbuco, acarretando um 

processo de erosão costeira na região. 

 Por potencialidades da área do cordão dunar no Cumbuco, podem-se citar as 

atividades recreativas nessa região, além do uso científico para estudo mais aprofundados e 

pontuais acerca da zona litorânea e da evolução e migração das dunas, ação que trará mais 

conhecimento acerca da dinâmica da região, evitando danos ambientais. 

 Ainda acerca do campo de dunas, os conflitos de uso existentes são configurados pelos 

moradores de renda mais baixa, os quais constroem suas pequenas residências na região 



133 

 

dunar, entrando em conflito direto com os já citados praticantes de MotoCross,os quais usam 

a região para praticar o seu esporte, bem como os bugueiros, que se utilizam das dunas para a 

prática de passeios, além dos conflitos com os empresários do ramo imobiliário, sempre 

interessados na aquisição de novos lotes de terra, o quadro 12 resume as limitações, os 

conflitos de uso e as potencialidades das unidades em questão: 
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 Limitações ambientais, conflitos de uso e potencialidades no Cumbuco 

Limitações ambientais Conflitos de uso Potencialidades 

 

 

Faixa de praia 

 
1. Trânsito de veículos (e.g.: buggys, veículos 4x4, 
carros de passeio) 
2. Ocupação humana. 
3. Construção de pousadas, hotéis, resorts e barracas 
de praia. 
 

 
1. Entre banhistas e donos de animais de 
tração. 
2. Entre banhista e kitesurfistas 
3. Entre kitesurfistas e surfistas 
4. Entre praticantes de caminhada e motoristas 
de carros de passeio de buggy. 
 

 
1. Realização de atividades recreativas. 
2.Atividades de educação e 
conscientização ambiental. 
3. Banho de sol. 
4. Caminhadas 
 

 

 

 

Campo de dunas 

 
1. Trânsito de veículos (e.g.: buggys, veículos 4x4, 
carros de passeio). 
2. Prática de MotoCross. 
3. Prática de quadriciclos. 
4. Ocupação humana. 
5. Construções. 
6. Danos à biota 
 

 
1. Entre os habitantes locais (em sua maioria 
pescadores) e os grandes empresários da área 
imobiliária. 
2. Entre moradores e os praticantes de 
MotoCross e bugueiros.  

 
1.Uso recreativo e restrito. 
2. Estudos científicos. 

 

 

Lagoa do Banana 

 
1. Supressão da mata ciliar 
2. Contaminação da lagoa por esgoto residencial. 
3. Contaminação da lagoa por resíduos deixados 
pelos banhistas. 
 

 
1. Entre banhistas e praticantes de banana boat 
e jet-ski. 
2. Entre moradores locais e donos de 
estabelecimentos no entorno da lagoa.  

 
1. Uso recreativo. 
2. Práticas náuticas. 
3. Atividades gastronômicas. 
 

 

 

Vila do Cumbuco 

 
1. Impermeabilização do solo devido às construções. 
2. Acúmulo de lixo. 
3. Supressão da vegetação litorânea. 
 

 
1. Entre moradores e empresários do ramo 
imobiliário e do entretenimento. 
2. Entre moradores e turistas. 

 
1. Atividades comerciais. 
2. Atividades recreativas. 
3. Atividades culturais. 
4. Venda de artesanato. 
5. Venda de comidas típicas. 
6. Festas populares 
7. Alocação de pousadas, hotéis, bares, 
restaurantes e casas noturnas. 

Fonte: Mesquita, 2013. 

Quadro 12 - Limitações ambientais, conflitos de uso e potencialidades no Cumbuco. 
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 Meireles (2011) segue afirmando que a planície costeira cearense sustenta uma 

paisagem exuberante, completamente integrada e controlada pela dinâmica evolutiva dos 

seus diversos componentes, amplamente utilizados de forma sustentável pelas 

comunidades tradicionais, como, por exemplo, os pescadores da localidade do Cumbuco. 

 Com as atuais formas de ocupação pelas atividades de grandes empreendimentos 

hoteleiros, registrou-se uma sequência danosa de impactos socioambientais, amplamente 

relacionados com as comunidades tradicionais.  

 Essas comunidades, no Cumbuco, são constituídas pela comunidade de 

pescadores, os quais desde os planos iniciais da construção da Vila do Cumbuco vêm 

sendo empurrados para regiões distantes do centro da localidade, sendo afastados do seu 

maior tesouro e da sua maior fonte de renda: o mar. 

 Cavalcante (2012) nos informa que até o fim da década de 1970 as lutas dos 

pescadores eram referentes ao mar. Todavia, os conflitos começaram a ocorrer, também, 

em terra, dificultando mais ainda a reprodução da vida e a manutenção do modo de vida 

das comunidades pesqueiras marítimas. 

 Meireles (2011) afirma que as grandes redes hoteleiras estão privatizando 

extensos setores da zona costeira, como discutido no capítulo anterior, através de 

elevados danos socioambientais, e de impactos relacionados com a degradação da 

biodiversidade, da diversidade de paisagens e das comunidades litorâneas tradicionais. 

Verificou-se que tais empreendimentos levaram em conta apenas os aspectos de 

mercado, em detrimento dos danos aos ecossistemas que dão sustentação à vida dos 

povos do mar. 

 Cavalcante (2012) completa os ditos de Meireles (2011) e afirma que as 

comunidades tradicionais do Cumbuco vêm sendo interpretadas recentemente como um 

problema para os gestores e para os investidores em geral, pois as suas práticas 

tradicionais não mais fazem referência a imagem vendida do Cumbuco, de um turismo de 

alto nível e de um veraneio composto por condomínios de padrão elevado, bem como 

uma infraestrutura que vem ao auxílio a esses investimentos hoteleiros e imobiliários. 

Até porque, frente a situação atual da região, a venda da imagem de uma pequena vila de 

pescadores e seu modo de vida específico está se tornando impraticável. 

 À medida que o turismo continua a crescer na região, suas exigências sobre os 

recursos da área são cada vez maiores. Para isso é necessário, sobretudo, de terrenos e, 

consequentemente, através da lei da oferta e da demanda, o preço deste recurso se eleva. 

Os donos de terra locais são incentivados a vender a sua propriedade e o resultado é que, 
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embora possam obter ganhos em curto prazo, no final a única coisa de que eles dispõem 

é seu trabalho de baixa remuneração. A maior parte do benefício decorrente da elevação 

dos preços da terra é recebida pelos especuladores, que a compram dos proprietários 

anteriores antes de ter sido designada para um empreendimento turístico.  

 O preço dos alimentos e de outros produtos básicos teve uma significativa 

elevação, tornando, assim, o custo de vida muito alto para a comunidade tradicional dos 

pescadores, que, em sua maioria, dispõe de pouca renda, a qual provém de seus pescados 

ou, em alguns casos, de pequenas lojas e quiosques de artesanatos (foto 43). 

 

Foto 43 Quiosque de venda de artesanatos no Cumbuco. 

 
Fonte: Mesquita, 2013. 
 
 
 O grande fluxo de turistas concentrados na alta estação tem contribuído para a 

degradação ambiental (e.g.: poluição da faixa de praia, lixo e supressão da vegetação). 

Isto revela que o consumo do espaço turístico não está se dando de forma sustentável, 

não está sendo respeitada a capacidade de carga ambiental, que, no caso, é a quantidade 

de turistas que o Cumbuco pode suportar sem causar maiores impactos ao meio 

ambiente. O que já começou a ocorrer na região é a degradação dos atrativos naturais, os 

quais representam o próprio produto turístico, podendo, dessa forma, comprometer o 

futuro da atividade local, além de causar os inúmeros impactos ambientais citados. 

 O impacto a esses espaços naturais não se restringe apenas ao ambiente. A 

comunidade local e a sua cultura também sofrem estes danos, desde quando o cotidiano 

da localidade é modificado e novos valores são introduzidos na comunidade. Quando 

esta cultura importada passa a predominar, a cultural local perde seu valor, causando 

verdadeiros conflitos entre a população nativa, a qual não consegue se adequar aos novos 

costumes. 

A B 
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 Na região do Cumbuco, observa-se uma acentuada exclusão social da população 

local e marginalização de sua cultura. Os nativos acabam sendo excluídos do mercado de 

trabalho, pois não estão qualificados, perdendo a vaga para indivíduos de outras 

localidades com um nível de qualificação maior. 

 Foi observado em campo que a educação se configura como um grande problema 

para esta localidade, pois somente há a existência de uma escola e a mesma só possui o 

ensino infantil e fundamental. Para a população que almeja concluir o ensino médio e 

cursar algum curso profissionalizante ou faculdade, há, apenas, a alternativa de se 

deslocar a outra região para cursá-los, sendo a distância mais um empecilho nessa 

situação. Nesse cenário, as oportunidades de emprego são absorvidas por indivíduos de 

outras cidades e que dispõem de capacitação. 

  Mesmos os nativos que são incluídos no mercado formal, sofrem problemas com 

contratos temporários, não conseguindo estabilidade e os cargos ocupados em sua 

maioria são de baixa remuneração. Estas agressões à comunidade do Cumbuco abrem 

espaço para que os excluídos encontrem como estratégias de sobrevivência meios ilícitos, 

tais como a prostituição e o tráfico de drogas. 

 Os principais impactos socioambientais gerados pelo turismo no Cumbuco dizem 

respeito aos citados grandes empreendimentos, os quais estão sendo construídos em áreas 

estratégicas e de proteção ambiental com a concordância do poder público local, estadual 

e federal, provocando degradação ambiental e significativas transformações nos hábitos 

dos moradores do município e segregação socioespacial.  

 Outra característica bastante observada em campo foi o acúmulo de lixo ao longo 

de toda a localidade do Cumbuco. A coleta e o tratamento de lixo urbano, para 

Vasconcelos (2008), se constituem como um dos maiores problemas enfrentados pelos 

responsáveis pela administração dos centros urbanos, pois envolve uma rede de coleta 

que exige eficiência e organização, cujos custos sempre são elevados. Após o 

recolhimento, o lixo é destinado a aterros, rampas ou usinas de beneficiamento. 

 No Cumbuco, os problemas associados ao lixo urbano atingem a fase da coleta. O 

sistema é falho e ineficiente. A ausência de programas de treinamento e de programas de 

educação ambiental para os profissionais que atuam no setor e para os frequentadores da 

região é responsável por uma coleta negligente, na qual o destino final de parte do lixo 

são as ruas, a faixa de praia e o mar (foto 44). Muitas vezes, esses entulhos de lixo são 

queimados (foto 45), contribuindo para a poluição atmosférica.  
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 Ainda há a ocorrência de estrume na faixa de praia provenientes dos animais de 

tração utilizados para a cavalgada (foto 46). Não se pode deixar de pontuar que a falta de 

consciência ecológica de alguns indivíduos inseridos na população local contribui para o 

acúmulo do lixo na localidade (foto 47). 

Foto 44 - Lixo na faixa de praia. 

Fonte: Mesquita, 2013. 
 
Foto 45 - Entulho de lixo queimado. 

 
Fonte: Mesquita, 2013. 
 
Foto 46 - Estrume de animais de tração na faixa de praia. 

 
Fonte: Mesquita, 2013. 
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                       Foto 47 - Acúmulo de lixo na Praça do Cumbuco.  

                        
                             Fonte: Mesquita, 2013. 
 
 
 A população, de uma forma geral, não está devidamente educada e preparada para 

lidar com a questão do acondicionamento do lixo. Em diversos casos ela lança os dejetos 

diretamente em terrenos baldios e em vias públicas, sendo mais comum de se observar a 

presença de papéis e de embalagens plásticas e metálicas, sendo necessários até 50 anos 

ou mais para que essas embalagens entrem em decomposição. Segundo populares, a 

coleta seletiva não ocorria há dias (foto 52). 

 Uma atividade bastante observada em campo e se configura como uma prática 

irresponsável de todos os empreendimentos os quais a realizam, é a limpeza de seus 

espaços comuns através da utilização de água (foto 48), perdendo-se milhares de litros 

desse bem, enquanto alternativas bem mais sustentáveis e responsáveis para a limpeza 

desses espaços como, por exemplo, o uso de vassouras de piaçava, existem. 

 

Foto 48- Funcionário “varrendo” os arredores de pousada utilizando água tratada

 

                              Fonte: Mesquita, 2013. 
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 Em alguns pontos do Cumbuco, a paisagem natural entra em conflito com 

amontoados de entulhos e dejetos, muitos deles de resto de construção civil (foto 49), nos 

revelando uma falta de preparo das construtoras em realizar o correto manejo de seus 

detritos. 

 

Foto 49 - Entulhos e dejetos provenientes da construção civil ao longo da Vila do 
Cumbuco. 

 
Fonte: Mesquita, 2013. 
 
 
 Para Dias (2003), o turismo foi durante muito tempo considerado uma atividade 

econômica limpa, não poluente e geradora de amplo leque de oportunidades. O autor 

continua afirmando que o turismo agora não é mais considerado dessa maneira e as 

observações obtidos pelas pesquisas de campo vêm desnudar as outras faces da atividade 

turística em curso no Cumbuco, a saber: degradação ambiental (faixa de praia e  campos 

de dunas), especulação imobiliária, exclusão da população nativa, perca da cultura 

tradicional litorânea, importação de mão de obra qualificada e de produtos e serviços, 

prostituição, tráfico de drogas, dentre outros. 

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

A B 
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7 CONTRIBUIÇÕES PARA A GESTÃO INTEGRADA DA ORLA DO 
CUMBUCO 
 
 Segundo o Ministério do Meio Ambiente (2006), a orla marítima é entendida 

como sendo uma unidade geográfica inclusa na zona costeira e delimitada pela faixa de 

interface entre a terra firme e o mar. 

 A orla é caracterizada pelo equilíbrio morfodinâmico, no qual interagem 

fenômenos terrestres e marinhos sendo os processos geológicos e oceanográficos os 

elementos básicos de conformação dos principais tipos de orla.  

 Visando manter o citado equilíbrio morfodinâmico, nesse capítulo serão 

discutidas as bases da gestão integrada da zona costeira – GIZC, serão, também, dadas 

contribuições para a aplicação da GIZC no Cumbuco. Em um momento mais conclusivo 

do capítulo será apresentado um quadro com os principais impactos socioambientais 

obervados na área de estudo, no qual serão abordados os riscos, as vulnerabilidades e as 

medidas de gestão para cada impacto citado, bem como uma série de propostas para uma 

gestão sustentável do território citado. 

 
 
7.1 A Gestão Integrada da Zona Costeira 

 

 Devido a sua complexa dinâmica ambiental, associada aos inúmeros interesses 

sociais conflitantes, a zona costeira tem sido alvo de preocupação mundial, manifestada 

por vários segmentos da sociedade, os quais vão desde a população nativa dessas regiões 

até os governantes, lideranças mundiais e a própria comunidade acadêmica. 

 Após a ECO – 92, realizada no Rio de Janeiro, o estudo sistemático da zona 

costeira foi incentivado e a necessidade de implementação de um diálogo entre os 

diversos atores litorâneos como melhor opção para se conseguir uma melhor gestão 

dessas áreas foi discutido. (VASCONCELOS, 2008). 

 Vasconcelos (2008) segue afirmando que o conjunto de medidas que tem como 

pilar de sustentação o conhecimento científico e a tomada de decisão da base para o topo 

é denominado de Gestão Integrada da Zona Costeira – GIZC.  

 O GIZC, ainda segundo Vasconcelos (2008), tem por princípio fornecer aos 

administradores públicos elementos para que esses compreendam melhor o mecanismo 

de funcionamento do ecossistema costeiro, propiciando bases para a tomada de decisão e 

evitando ou atenuando impactos negativos, contribuindo, assim, para a preservação 
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ambiental e para o desenvolvimento de atividades humanas de modo sustentável. E é esse 

o objetivo deste capítulo, lanças as bases para uma melhor gestão da orla do Cumbuco. 

  

7.2 Contribuições para uma GIZC no Cumbuco 
 
 A aplicação da GIZC exige um engajamento de diversos setores da sociedade. O 

Cumbuco se trata de uma localidade de crescimento acelerado e, com isso, a quantidade 

de grupos e de atores interessados e atuantes nessa região é bem significativo.  

 Nesse tópico será apresentado um conjunto de medidas que podem amenizar ou, 

até mesmo, solucionar boa parte dos problemas de cunho socioambiental, discutidos no 

capítulo anterior, que atingem o Cumbuco e que, por conseguinte, reduzem a qualidade 

de vida da população local. Também serão apresentadas alternativas para que haja um 

melhor equilíbrio socioambiental na área, propondo medidas para uma gestão sustentável 

do território. 

 Para uma melhor visualização dos impactos identificados vs. medidas de gestão, o 

quadro 13 foi elaborado. Nele, como referido anteriormente, podemos identificar o 

impacto observado, o local onde esse impacto ocorre, os riscos que esse impacto traz 

consigo, bem como as suas vulnerabilidades e, por fim, as medidas de gestão indicadas 

para cada dano de forma individual.  
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 Impactos Socioambientais 

Impactos Observados Riscos Vulnerabilidades Medidas de Gestão 

 
 
 
Faixa de 

praia 

 
1. Ocupação dos setores de 
berma e estirâncio por 
residências e empreendimentos 
(Hotéis, Pousadas, Barracas de 
praia) 
2. Obstrução do acesso à praia; 
3. Tráfego de veículos sobre a 
faixa de estirâncio.  
4. Utilização de terrenos públicos 
por casas de veraneio. 
 

 
 
Incremento da erosão por 
supressão de áreas de domínio 
das energias das ondas e marés; 
interferência no aporte de areia 
destinado à deriva litorânea. 

 
 
Elevada vulnerabilidade à 
ocupação dos setores de berma e 
estirâncio.  
 

 
1. Demarcação dos Terrenos públicos (de 
marinha); 
2. Desocupação de áreas relacionadas com a 
dinâmica das ondas e das marés; 
3. Requalificação paisagística da faixa de praia.  
 

 
 
 

Campo 
de dunas  
 

 
Tráfego de veículos para 
passeios turísticos, quadriciclos e 
motos (Motocross). 

 
Danos à fauna e flora local; 
compactação das dunas; 
extinção das dunas. 
 

 
Elevada vulnerabilidade à 
expansão urbana e ao tráfego de 
veículos;  
 

 
1. Fiscalização e monitoramento de modo a 
preservar os resquícios de dunas;  
2. Delimitar trilhas-eixo para os passeios 
turísticos de buggy; 
3. Delimitar área para a prática do motocross e 
da utilização dos quadriciclos. 
 

 
 
 
 
 

Lagoa do 
Banana 

 
 
Ocupação das margens por casas 
de segunda residência e barracas 
de “praia”; lançamento de 
esgotos e desmatamento da mata 
ciliar.  
 

 
Danos à biodiversidade, 
qualidade da água e zonas de 
recarga do aquífero. 
Fragmentação das lagoas devido 
à ocupação urbana. Danos à 
fauna e flora local.  
 

 
 
Elevada vulnerabilidade ao uso e 
ocupação de suas margens e leitos. 
. 
 

 
1. Saneamento básico; 
2. Recuperação do leito das lagoas com projetos 
reflorestamento e de requalificação paisagística; 
3. Retiradas de edificações nas áreas de 
preservação permanente (APP).  

 
 

Vila do 
Cumbuco 

 
 
Lixo Urbano; fezes de animais 
na faixa de praia; aglomeração 
de entulhos da construção civil. 

 
 
 
Danos à saúde da população; 
aglomeração de animais no  

 
 
 
Elevada vulnerabilidade na 
aglomeração de lixos, entulhos de  

 
1. Coleta seletiva mais eficaz, através da 
contratação de profissionais treinados; 
2. Desenvolvimento de programas de educação 
ambiental; 

Quadro 13 - Impactos Socioambientais e medidas de gestão no Cumbuco 



144 

 

 
 

 
 
 
entorno dos entulhos; odores 
fétidos. 
 

 
 
 
construção civil e fezes de animais 
na faixa praial. 

 
 
 
3. Conscientização dos proprietários de animais 
de tração para que recolham os dejetos de seus 
animais ao longo da faixa de praia; 
4. Notificação às construtoras para que 
recolham os seus entulhos. 
 

     
 
 
 
 
 
 
 

Vila do 
Cumbuco 

 

 
 
 
 
 
 
 
Perca da identidade litorânea das 
comunidades tradicionais 
(pescadores). 
 

 
 
 
 
 
 
Inserir a população em uma 
lógica capitalista a qual não 
pertence, gerando problemas 
sociais, tais como prostituição e 
tráfico de entorpecentes. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Elevada vulnerabilidade no tocante 
à segurança e à saúde pública.  

 
 
1. Programa de retomada da cultura local, 
através de festas que valorizem as práticas 
pesqueiras; 
2. Inclusão de atividades na escola que contem a 
história do Cumbuco, exaltando a cultura local; 
3. Retomada das festas de comemoração da 
construção da Vila (paradas desde 2011); 
4. Criação de um pequeno museu no interior da 
colônia de pescadores, o qual deixe à mostra 
para os visitantes os costumes tradicionais; 
5. Criação de um programa em parceria com a 
escola de Ensino Infantil e Fundamental Helena 
de Aguiar Dias para a conscientização acerca 
dos malefícios do uso de entorpecentes; 
6. Criação de cursos de capacitação para os 
jovens na área de turismo e meio ambiente. 
 

Fonte: Mesquita, 2013. 

 

 

 

Impactos socioambientais 

   Impactos observados                             Riscos                         Vulnerbilidade                             Medidas de Gestão 
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 Além dessa série de medidas de atenuação ou, até mesmo, de solução dos 

impactos socioambientais, uma série de propostas de gestão sustentável do território foi 

cuidadosamente estudada. Essas propostas foram pensadas tendo por base todos os 

anseios da população, bem como a sua viabilidade ambiental e socioeconômica. As 

indicações vão desde a criação de programas de conscientização e educação ambiental e 

culminam com a proposta de se criar um calendário de atividades socioambientais que 

almejam fazer com que o Cumbuco não perca a sua sustentabilidade e sua cultura tão 

frágil. As propostas são: 

 

• Criação do Conselho local de Turismo e Meio Ambiente; 

• Elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos, partindo da educação 

ambiental, passando pela coleta seletiva e disposição final correta dos resíduos; 

• Criação do Programa Local de Educação Ambiental, através dos órgãos gestores 

da Prefeitura Municipal de Caucaia, onde seria realizada uma forte campanha exaltando a 

necessidade de preservação ambiental e pontuando as benesses dessas ações;  

• Implantação de um Centro Cultural com auditório para a realização de eventos, 

fortalecendo a cultura dos povos do mar; 

• Incentivo a compras no comércio local; 

• Criação de um Programa de Incentivo ao artesanato local, no qual o município 

cederia um espaço para que houvesse a venda e a confecção do material; 

• Inclusão de programas que tenham como tema a relação Meio Ambiente e 

Turismo na escola local; 

• Inserir os indivíduos das comunidades tradicionais em seminários, oficinas, 

fóruns e audiências públicas acerca das técnicas de instalação de equipamentos turísticos e 

discutir sobre as áreas a serem impactadas, os geossistemas, os habitats e os ecossistemas 

envolvidos;  

•  Fortalecer as políticas de fiscalização para o combate e a prevenção dos crimes 

contra a biodiversidade, de extinção de ecossistemas da zona costeira e de habitats vinculados 

diretamente às atividades de subsistência das comunidades tradicionais; 

• Implantação de programas e projetos de recuperação ambiental, de previsão e de 

recomposição das paisagens degradadas; 

• Demarcação das Terras da União com sua vinculação a uma ação integrada com 

os Órgãos Federais, estaduais e municipais de meio ambiente; 
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• Ampliar a participação das entidades representativas das comunidades 

tradicionais nas tomadas de decisões e nas formulações de políticas públicas; 

• Criação de selos de desenvolvimento sustentável para reconhecimento de 

empresas e organizações que produzem e comercializam de acordo com a legislação 

ambiental e trabalhista; 

• Evitar ocupações antrópicas na zona fornecedora de sedimentos eólicos para a 

linha de praia, o que evitaria a origem de um progressivo processo erosivo; 

• Parceria com ONGs ambientais, bem como com a população e todos os 

empreendimentos turísticos locais, para realizar grandes projetos de limpeza da faixa de 

praia; 

• Conscientização dos funcionários de Hotéis, Pousadas e empreendimentos 

comerciais para que não utilizem o recurso água para a limpeza dos arredores de seus 

locais de trabalho; 

• Criação de uma série de eventos ambientais ao longo de todo o ano, um 

calendário ambiental, no qual ocorreriam ações mensalmente e com forte apelo de 

participação de toda a comunidade.  
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 A presente pesquisa objetivou, através do conhecimento aliado da evolução 

histórica do uso e da ocupação da região do Cumbuco, com o conhecimento do ambiente 

natural em questão, fornecer subsídios para que haja uma gestão sustentável da paisagem 

em foco. 

 No decorrer do trabalho foram abordados os aspectos específicos acerca do 

ambiente litorâneo do Cumbuco e de todos os seus condicionantes ambientais, culturais, 

econômicos e sociais, transpondo-se de forma fidedigna para o escopo do trabalho a 

realidade observada in loco em campo.  

 Os estudos acerca do uso e da ocupação humana do litoral a oeste de Fortaleza 

são restritos e atestam um crescente processo de desenvolvimento da área, intensificado 

na década de 1970 devido, principalmente, às atividades turísticas e à sua localização 

próxima a Fortaleza.  

 Essa referida forma de crescimento vem modificando a paisagem do ambiente 

litorâneo, bem como vem, concomitantemente, inserindo novas culturas às culturas 

tradicionais dos “povos do mar”, gerando, com isso, um desordenamento do espaço, a 

perda da identidade cultural dos povos nativos, além de uma ausência de políticas 

públicas as quais visem uma gestão sustentável do território. 

 Nesse sentido, as transformações espaciais manifestadas fisicamente no Cumbuco 

evidenciam-se, basicamente, através da implantação das infraestruturas necessárias e da 

intensificação da circulação em sentido amplo. 

 A espacialização das ações do Estado obedece a uma racionalidade hegemônica 

inserindo-se, primordialmente, em interesses privados e se traduz, também, na produção 

e no consumo do espaço. Produção e consumo são intrinsecamente relacionados, pois o 

espaço é produzido para, em outro momento, ser consumido. O ato de produzir é, 

também, o ato de consumir. É dessa forma, portanto, que o espaço local do Cumbuco, 

assim como diversos outros espaços ao longo do território nacional e mundial, vem sendo 

produzido ao longo das últimas décadas: uma produção no sentido da urbanização para o 

turismo, com o efetivo papel do poder público no aprofundamento do uso do território, 

através da criação de programas (e.g.: PRODETUR) e de normas que, muitas vezes, 

traduzem-se na imposição de verticalidades, reduzindo o espaço à mera condição de 

mercadoria. 
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 Essa nova lógica da criação dos espaços para o consumo turístico vem 

ocasionando ao longo da localidade do Cumbuco uma série de impactos ambientais (e.g.: 

compactação do campo de dunas, supressão da vegetação ciliar das lagoas), além de 

serem observados impactos causados devido à má gestão do território (e.g.: acúmulo de 

lixo, privatização de terrenos públicos). Através do conhecimento desses impasses, a 

pesquisa apontou uma série de medidas para a atenuação dos mesmos, configurando-se 

como uma importante ferramenta para a gestão sustentável local. 

 A dinamicidade e a rapidez ganham corpo no Cumbuco e, à medida que o capital 

circula livremente na região, ele é seletivo do ponto de vista espacial, deixando à margem 

do novo cenário local desenhado elevada parcela da população. Como reflexo das 

determinações impostas pelas novas formas de uso e de ocupação da região e da 

conservação da lucratividade (marcas da atividade turística), o Cumbuco apresenta-se, 

apenas, como mais um espaço escolhido. 
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