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RESUMO 
 

O presente trabalho tem por objetivo principal verificar os problemas nos âmbitos 

cultural, ambiental e socioeconômico, analisando a influência da atividade turística 

na constituição e agravamento destes processos no Município de Aquiraz - CE. Para 

isto, foram analisados os seguintes objetivos específicos: realizar sucinta abordagem 

histórica do Município e abreviado retrato socioeconômico; mostrar a evolução das 

políticas públicas de turismo e sua importância enquanto diretriz para o 

desenvolvimento da atividade turística, verificando a existência e repercussão destas 

em Aquiraz; identificar os impactos sociais, ambientais e econômicos nas 

comunidades litorâneas, averiguando suas inter-relações com a atividade turística e 

pesquisar o desenvolvimento socioeconômico do Município de Aquiraz, no espaço-

temporal de 10 anos (1995 – 2004), tomando por base a atividade turística para este 

desenvolvimento. A metodologia empregada consistiu em análise descritiva dos 

dados, os quais tiveram origem primária e secundária. Também, foram empregadas 

as técnicas de entrevista semi-estruturada e aplicação de questionários com os 

moradores das comunidades, turistas e pessoas que trabalham na atividade 

turística. Aquiraz foi escolhido para o estudo de caso focalizado neste trabalho por 

ser uma das localidades mais visitadas do Ceará, segundo pesquisas da Secretaria 

de Turismo do Estado do Ceará – SETUR-CE. Sendo o turismo, porém, uma 

atividade que costuma vir acompanhada de redefinições sociais, econômicas e 

ambientais, principalmente no uso do tempo, dos espaços e dos territórios a 

pesquisa torna-se relevante para avaliar as “contribuições” que o turismo vêm 

trazendo para o Município. Neste sentido, a investigação contribui para a exposição 

da realidade da atividade turística em Aquiraz, podendo nortear estratégias 

empreendedoras no campo do turismo, especialmente no litoral aquiraense, que 

vem sendo explorado, apenas, mediante o binômio “sol e mar”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 

 

The present work has for main objective to verify the problems in the cultural scopes, 

ambient and socioeconomics, analyzing the influence of the tourist activity in the 

constitution and aggravation of these processes in the City of Aquiraz - CE. For this, 

the following specific objectives had been analyzed: to carry through historical 

boarding of the City and shortened socioeconomics picture; to show to the evolution 

of the public politics of tourism and its importance while line of direction for the 

development of the tourist activity, verifying the existence and repercussion of these 

in Aquiraz; to identify the social, ambient and economic impacts in the littoral 

communities, inquiring its Inter-relations with the tourist activity and to search the 

socioeconomics development of the City of Aquiraz, in the space-time of 10 years 

(1995 - 2004), taking for base the tourist activity for this development. The employed 

methodology consisted of descriptive analysis of the data, which had had primary 

and secondary origin. Also, the techniques of half-structuralized interview and 

application of questionnaires with the inhabitants of the communities, tourist had 

been used and people who work in the tourist activity. Aquiraz was chosen for the 

study of case focused in this work for being one of the most visited localities of the 

Ceará, according to research of the Secretariat of Tourism of the State of Ceará - 

SETUR-CE. Being the tourism, however, an activity that use to come followed of 

social, economic and ambient redefinitions, mainly in the use of the time, the spaces 

and of the territories the research becomes excellent to evaluate the "contributions" 

that the tourism brings to the City. In this direction, the inquiry contributes for the 

exposition of the reality of the tourist activity in Aquiraz, being able to guide 

enterprising strategies in the field of the tourism, especially in the aquiraense coast, 

that comes being explored, through the “sun and sea" tourism, only. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A área de estudo escolhida para a realização do presente trabalho, o 

Município de Aquiraz, está inserido na Região Metropolitana de Fortaleza, na costa 

leste do Estado do Ceará. Dista aproximadamente 26 km da Capital, possuindo área 

territorial de 481 km2, sendo 30 km de litoral. Limita-se ao norte com o oceano 

Atlântico, Fortaleza e Eusébio; ao sul com Horizonte, Cascavel e Pindoretama; o 

leste com o oceano Atlântico e o oeste com Itaitinga, Eusébio e Horizonte.  

 

As vias que dão acesso ao Município são a CE-025, rodovia estadual que 

liga Fortaleza à Prainha, passando pelo Porto das Dunas, que contém ao longo de 

seu percurso o Parque Eólico de Aquiraz; a CE-040, principal acesso à Sede e a 

diferentes pontos do Município a partir de estradas que nela se originam, esta via 

liga Fortaleza às praias da costa leste, foi duplicada até a sede do Município de 

Aquiraz, encontrando-se em boas condições de uso e em diversos trechos possui 

ciclovias; e a BR-116, rodovia federal que estabelece a divisa entre Aquiraz e o 

Município de Itaitinga (Figura 01 – Mapa de localização da área). 

 

O Município de Aquiraz, segundo pesquisas da Secretaria de turismo do 

Estado do Ceará, aparece entre as localidades mais visitadas pelos turistas que 

chegam ao Ceará via Fortaleza. Do ponto de vista histórico e cultural, Aquiraz detém 

várias edificações do início do século passado e conserva atividades tradicionais 

como a pesca, artesanato, engenho e casas de farinha que constituem expressivo 

patrimônio. Este Município, no entanto, é mais conhecido por seu conjunto de belas 

praias. Dadas as possibilidades ambientais e culturais para o desenvolvimento da 

atividade turística, Aquiraz foi contemplado com investimentos na segunda fase do 

Programa de Ação para o Desenvolvimento do Turismo no Nordeste - PRODETUR-

NE, programa do governo federal voltado para a implementação da atividade 

turística na Região com foco mais intenso na zona costeira.  
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Figura 01 - Mapa de Localização da Área. Fonte: INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ - 
IPECE, 2002.
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No Ceará, segundo Benevides (1998), o programa retrocitado se propõe a 

elevar as condições de vida das populações residentes na região atingida pelos 

projetos mediante novos empregos, criados tanto na instalação quanto na 

operacionalização de novos empreendimentos turísticos, e ensejar condições para 

diversificar a base produtiva do litoral, dentro de uma diretriz espacial de política de 

governo, orientada para a interiorização. 

 

No Estado do Ceará (PRODETUR/CE), na primeira fase, o Programa elegeu 

a região turística II (São Gonçalo, Paracuru, Trairi e Itapipoca – Sol Poente I) para 

receber os investimentos em virtude da precária infra-estrutura desta região em 

relação à costa leste do Estado. Dentre outros fatores para a escolha da costa 

oeste, destacam-se o fato de esta abrigar maior número de localidades, grande 

quantidade de aglomerados urbanos, como também vulnerabilidade ambiental 

exacerbada e em crescimento. Na segunda fase, o Programa beneficiará o pólo 

denominado “Ceará Costa do Sol” que abrange do Município de Aquiraz, no litoral 

leste, até Viçosa do Ceará, na porção noroeste do Estado.  

 

Segundo o Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável do 

Pólo Costa do Sol – PDITS, Aquiraz poderá ser contemplada em diversas ações, 

como aquisição de equipamentos de coleta de lixo, implantação de sistema de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, rodovias de percurso turístico e 

restauração e requalificação do centro histórico. Esta última seria de extrema 

importância para a proteção e conservação do patrimônio cultural aquiraense, 

herança de 305 anos de história. 

 

Deste modo, é importante revelar a real situação em que se encontra o 

patrimônio natural e cultural de Aquiraz, com o intuito de contribuir com a elaboração 

de projetos voltados ao turismo no Município, vislumbrando também as 

necessidades das comunidades locais. 

 

Para tanto, o objetivo geral da pesquisa é verificar os problemas nos âmbitos 

cultural, ambiental e socioeconômico, analisando a influência da atividade turística  

na constituição e agravamento destes processos no Município de Aquiraz - CE. 

Assim, estabeleceram-se os seguintes objetivos específicos:  
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• realizar sucinta abordagem histórica do Município e abreviado retrato 

socioeconômico; 

• mostrar a evolução das políticas públicas de turismo e sua importância 

enquanto diretriz para o desenvolvimento da atividade turística, verificando a 

existência e repercussão destas em Aquiraz;  

• identificar os impactos sociais, ambientais e econômicos nas comunidades 

litorâneas, averiguando suas inter-relações com a atividade turística; e 

• pesquisar o desenvolvimento socioeconômico do Município de Aquiraz, no 

espaço-temporal de 10 anos (1995 – 2004), tomando por base a atividade turística 

para este desenvolvimento. 

 

Para o desenvolvimento do trabalho, adotou-se uma postura de 

investigação, pautada no levantamento de dados e informações em fontes já 

constituídas, porém a maior parte dos conhecimentos aqui apresentados resultou de 

um envolvimento com as comunidades locais e com outras pessoas envolvidas nos 

processos que esta pesquisa se dedica a explicar. 

 

A metodologia utilizada é do tipo qualitativa, entretanto, aliada à análise 

quantitativa. Os procedimentos metodológicos ocorreram por meio do levantamento 

de dados bibliográficos, pesquisa documental e de campo. As técnicas utilizadas 

foram entrevistas semi-estruturadas e aplicação de questionários com os moradores 

das comunidades, turistas e pessoas que trabalham na atividade turística, bem como 

a análise dos dados levantados. 

 

A pesquisa, em princípio, contou com a coleta de indicadores recolhidos por 

meio de revisões bibliográficas nas produções acadêmicas, livros, publicações das 

instituições das áreas federal, estadual e municipal. Para melhor percepção do 

desenvolvimento do Município, foram coletados dados estatísticos, a partir da 

década de 1990.  
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O trabalho está organizado da seguinte forma:  

 

- no capítulo “DO AQUIRAZ DO PASSADO AO DO PRESENTE: BREVE 
RETROSPECTIVA HISTÓRICA”, apresenta-se um breve histórico do Município e 

dicorre-se a respeito da caracterização socioeconômica do lugar.  

 
No módulo “EVOLUÇÃO DO CENÁRIO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE 

TURISMO”, relata-se a importância de uma política de turismo como diretriz que 

norteia planejamentos, planos e projetos e faz-se uma pequena evolução dessa 

política no Brasil, no Estado do Ceará e no Município de Aquiraz.  

 

No segmento “CONSTRUÍDO PARA O TURISMO: ENTRE O NATURAL E 
O ARTIFICIAL”, identifica-se o impacto da atividade turística mediante algumas 

variáveis, como o desordenamento do espaço, especulação imobiliária, pressões na 

estrutura do local e infra-estrutura de apoio turístico nas localidades consideradas 

turísticas em Aquiraz. 

 

No capítulo “AS FACES DO DESENVOLVIMENTO”, estão apresentados os 

resultados das pesquisas, obtidos por via de análise dos dados, enfocando nesta 

parte a vertente econômica, ao que se segue a literatura pesquisada, que amparou, 

tanto do ponto de vista teórico quanto do prisma prático, os conceitos emitidos na 

presente investigação.  
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2. DO AQUIRAZ DO PASSADO AO DO PRESENTE: BREVE RETROSPECTIVA 
HISTÓRICA 

 

 

2.1 O Aquiraz do passado 
 

Historicamente o topônimo Aquiraz está associado a uma antiga vila 

portuguesa. Não obstante este valor histórico, há outros significados como “água 

pouco adiante” ou “caroço da fruta”, entretanto a hipótese mais aceita pela maioria 

dos pesquisadores é a de que o vocábulo advém da palavra “Akiras”, de origem tupi, 

que significa “gente da terra” ou “gentio da terra”. 

 

Ordem Régia de 13 de fevereiro de 1699 determinava que se criasse uma 

vila na Capitania do Siará Grande, que era subordinada ao governo de Pernambuco, 

para acabar com os desmandos dos capitães-mores, entretanto não mencionou a 

localização, ensejando contumazes questões e trocas, instalando-se ora em 

Fortaleza (sede do poder local, poder militar e das representações eclesiásticas), ora 

na Vila Velha (antigo povoado, hoje Barra do Ceará), ora em Aquiraz, que ficava 

junto ao porto do Iguape. 

 

Os moradores do Iguape, economicamente privilegiados, se movimentaram 

e instalaram a câmara na localidade, sendo este ato suspenso pelo Governador de 

Pernambuco em 1701, o qual determinou também a instalação da vila e câmara 

junto ao forte. Ainda em 1701, transferiu-se a sede do governo para a Vila Velha por 

oferecer melhor segurança naqueles tempos de pirataria. 

 

A questão foi resolvida com uma Ordem Régia de 30 de janeiro de 1711, 

deliberando favoravelmente ao povo de Aquiraz, que desde 1710, conforme Quadro 

01, era denominada São José do Ribamar do Aquiraz, tendo sido fundamental para 

esta decisão o argumento da localização que fazia limites com o rio Pacoti e o porto 

do Iguape, ato que foi cumprido em 27 de junho de 1713. 
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Quadro 01 – Evolução político-administrativa de Aquiraz 

  DESCRIÇÃO  ANO DE 
CRIAÇÃO INSTRUMENTO LEGAL 

Aquiraz é a primeira localidade cearense a ser erigida a Vila 1699 Carta Régia 
A Vila recebe o nome de São José de Ribamar do Aquiraz 1710 - 
Instalação definitiva da sede da vila em Aquiraz 1713 Carta Régia 
Chegada dos Jesuítas e início da construção do hospício 1726 - 
Aquiraz é elevada à categoria de cidade 1915 Lei Estadual n.º 1.258 
O Município de Aquiraz é suprimido e incorporado ao Município 
de Cascavel. 1931 Dec. Estadual n.º 193 

Aquiraz recobra o predicativo de vila 1933 Dec. Estadual n.º 1.156 
Aquiraz é elevada à categoria de cidade, compreendendo seu 
território os distritos de Aquiraz, Eusébio, Iguape e Serpa.  1938 Dec. Estadual n.º 448 

Nova divisão territorial renomeia Iguape e Serpa para Jacaúna e 
Justiniano de Serpa, respectivamente 1951 Lei Municipal n.º 1.153 

O distrito de Eusébio é emancipado de Aquiraz 1987 Lei Municipal n.º 11.333 
É criado o distrito de Câmara 1988* Lei Municipal n.º 11.479 
É criado o distrito de Caponga da Bernarda 1988* Lei Municipal n.º 11.474 
É criado o distrito de Patacas 1988* Lei Municipal n.º 11.470 
É criado o distrito de Tapera 1988* Lei Municipal n.º 11.471 
É criado o distrito de João de Castro 1995** Lei Municipal n.º  066 

 

    Fonte: *  Iplance/ Anuário Estatístico do Ceará, 1995-1996 
                   Enciclopédia dos Municípios Brasileiros, 1959 
               ** Prefeitura Municipal de Aquiraz 

  PDDU de Aquiraz, 2001 
 

Segundo Araripe (2002), porém, o capitão-mor Manoel Francez considerou 

mais vantajosa a situação da fortaleza, em virtude do presídio e residência dos 

capitães-mores já estarem lá instalados e ainda ser porto de mar. Expediu, então, 

Ordem Régia em 11 de março de 1725, conservando a vila em Aquiraz e 

determinando a criação da vila em volta do forte de nossa Senhora da Assunção 

(Fortaleza), o que se deu em 13 de abril de 1726, finalmente, pondo termo ao 

impasse entre as duas localidades. A evolução político-administrativa do Município, 

de forma resumida, até o ano de 1995 é apresentada no Quadro 01, há pouco 

mostrado, indicando dados históricos a partir do século XVII até à incorporação e 

posterior desmembramento de Aquiraz de outros municípios, sua elevação à 

categoria de cidade e a criação de seus distritos, já no século XX. 

 

Assim, o Município em estudo ficou registrado na história como a primeira 

localidade cearense a ser erigida em vila (não foi a primeira capital porque nesta 

época o Ceará não existia como Estado, pois pertencia a Pernambuco, portanto não 

possuindo sede administrativa e econômica). Seus habitantes orgulham-se desse 
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pioneirismo histórico, sendo também lá instituída por Ordem Régia de 18 de janeiro 

de 1760, segundo Montalbo (1968), a primeira comarca. 

 

Ainda a despeito da história deste município, Montalbo (1968) relata que, 

pouco tempo após a mudança da vila para Aquiraz, em 27 de junho de 1713, os 

índios guanacés, jaguaribaras e paiacus atacaram de súbito a vila, fugindo o povo 

em busca da proteção do forte que ficava a cinco léguas. Tal fato ficou conhecido 

como a “Revolta de 1713”, de acordo com Tavares (2003). Esse autor assinala, 

também, que a rebelião foi uma reação dos índios contra as injustiças sofridas 

durante três séculos de colonização. Conforme o artigo de Tavares (ibidem), em 

recente projeto cultural realizado no Município, foram encontrados resquícios 

arqueológicos, como artefatos cerâmicos, indicando que os indígenas teriam sido 

habitantes bem antigos na localidade.  

                    

De acordo com Lima (2002), “a presença das nações indígenas é anterior ao 

processo de povoamento associado aos ciclos econômicos e à chegada dos 

colonizadores” (p. 49). A autora destaca, ainda, que “a influência e/ou origem 

indígena na história dos pescadores cearenses é fato reconhecido no Ceará” (p. 49). 

A despeito dessa passagem, Dantas (2002) corrobora a asserção sustentando que 

os índios foram importantes na organização do território da pesca, transmitindo os 

conhecimentos que possuíam acerca do litoral. Além disso, outro agente, o homem 

branco, o europeu, contribuiu para esta atividade, passando conhecimentos 

técnicos.   

 
Sendo assim, as comunidades de pescadores ocuparam o litoral brasileiro, 

desenvolvendo a atividade da pesca e fixando-se no local, ação inclusive 

incentivada pelo governo do País que tinha a intenção de repovoar o litoral, 

desenvolver a pesca como atividade econômica e proteger a costa brasileira. Lima 

(2002) indica que foram criadas colônias de pescadores vinculadas à Capitania dos 

Portos da Marinha Brasileira com a função de repovoamento do litoral e que “no final 

da segunda década do século XX deveriam servir para prevenir uma possível 

invasão estrangeira e garantir o direito de posse da União sobre os terrenos de 

marinha” (p.51-52). 
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Sobrinho (1937) apud Dantas (2002) salienta que  

 
[...] no Ceará existia uma Zona de Pescadores onde predominava o 
elemento indígena que se distribuía sobre o território do Rio Grande do 
Norte ao Rio Ceará, onde encontravam-se  índios da família Tupi (os 
Potiguaras) e, deste ponto até a fronteira do Maranhão, os da família Tapuia 
(os Tremembés) (pág. 17). 

 

Ainda sobre as comunidades litorâneas, Almeida (1997) evoca o fato de que, 

desde o início, o homem estabeleceu com o mar uma relação de caça e coleta, 

presentes, historicamente, nas atividades do litoral - como a pesca artesanal, 

salinas, culturas de coco, milho, batata-doce, melancia e feijão - realizadas pelas 

comunidades nativas, desenvolvendo a base da economia litorânea.  

 

Estas comunidades subsistem ainda hoje, e pode-se ver agentes  

(moradores locais) desenvolvendo atividades tradicionais nas figuras representativas 

do pescador e da rendeira, apesar das diversas dificuldades que vêm enfrentando 

ao longo do tempo como a especulação imobiliária, dentre outras. Porém, observa-

se que a nova geração tem buscado inserir-se em outras atividades, como as que 

são ofertadas pelas indústrias, pelo veraneio e pelo turismo. 

 

 

2.2 Aquiraz do presente em dados 

 

Pode-se constatar, mediante indicadores do Dicionário Geográfico e 

Histórico do Estado do Ceará que, na segunda metade do século XX, Aquiraz era 

um Município essencialmente rural. Dados da referida obra de referência do ano de 

1960 revelam que o Município contava com uma população de 26.592 habitantes e, 

destes, 23.090 viviam na zona rural. Ainda naquele ano, as atividades econômicas 

desenvolviam-se ali em torno da pecuária, exploração de argila, produção 

extrativista vegetal - destacando-se a cera da carnaúba - produção de peixe e 

indústrias de transformação, como a produção de rapadura, tijolos e telhas, 

aguardente de cana e farinha de mandioca. 

 

Hoje o Município conta com número bem maior de residentes, concentrados 

em sua maioria na zona urbana, desenvolvendo outras atividades econômicas, o 
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que pode ser visto na exposição de alguns dados a seguir, que procuram reproduzir 

o quadro socioeconômico de Aquiraz. 

 

Aquiraz contava, no ano 2000, com uma população de 60.469 habitantes e, 

vem crescendo, em média, segundo dados do Instituto de Pesquisa e Estratégia 

Econômica do Ceará – IPECE, 3% ao ano. A estimativa deste órgão é de que neste 

ano de 2005 o Município alcance uma população de 67.829 pessoas (IPECE, 2004). 

A maior concentração encontra-se na zona urbana (90,43%). Foram encontrados 

14.014 domicílios particulares permanentes, com média de 4,2 moradores por 

habitação. Dessas casas, apenas 1.405 estão ligadas à rede geral de abastecimento 

de água e, a maioria - 9.159 - é abastecida por poço ou nascente. O tipo de 

esgotamento sanitário predominante é a fossa rudimentar (5.552), seguido pela 

fossa séptica (4.902), havendo ainda, 705 domicílios ligados à rede geral e 2.487 

que não possuíam banheiro nem sanitário, o que representa 17,75% destas 

residências (Ibidem). 

 

Em relação à saúde, dados de 2003 mostram que a população é atendida 

por 27 unidades ligadas ao Sistema Único de Saúde - SUS, a maioria de unidades 

do Programa de Saúde da Família e postos, contando ainda, com 1 hospital. Esta 

população é constituída em sua maioria por pessoas jovens, sendo expressiva a 

porcentagem de crianças e adolescentes (44,73%) e pequeno o índice de indivíduos 

de mais de 60 anos (7,93%) como pode ser constatado na Tabela 01. 

 

Tabela 01 - Distribuição absoluta e relativa da população do Município de 
Aquiraz, segundo faixa etária – 2000. 

POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO 
FAIXA ETÁRIA 

FREQUÊNCIA ABSOLUTA FREQUÊNCIA RELATIVA 
   0 a 9   anos 13.518   22,36 
 10 a 19 anos 13.524   22,37 
 20 a 29 anos 11.208   18,54 
 30 a 39 anos   8.601   14,22 
 40 a 49 anos   5.180     8,57 
 50 a 59 anos   3.636     6,01 
 60 a 69 anos   2.579     4,26 
 70 a 79 anos   1.690     2,79 
 80 anos ou mais      533     0,88 

TOTAL                     60.469              100 
       Fonte: IBGE - Cidadesat.  
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Os dados apresentados na Tabela 02 mostram que a população possui taxa 

de alfabetização de 70,76%, porém é significativo o número de habitantes com 10 

anos ou mais de idade que possuem baixa escolaridade (mais de 50%) levando em 

consideração a faixa etária escolar. É interessante observar a disparidade entre o 

número de escolas do ensino pré-escolar (81), do ensino fundamental (89) e do 

ensino médio (5). Tal fato talvez decorra da baixa demanda de alunos para o 

“segundo grau”, como ficou caracterizado na tabela, e a redução do índice de 

estudantes, enquanto se elevava a quantidade de anos de estudo (Tabela 02). 

 

Tabela 02 - Distribuição absoluta e relativa da população do Município, com 10 
anos ou mais de idade, segundo o grau de instrução (2000) e matrícula na rede 

escolar (2003). 

 POPULAÇÃO DE AQUIRAZ COM 10 ANOS OU MAIS DE IDADE 

                                                                FREQÜÊNCIA                        FREQÜÊNCIA 
                                                          ABSOLUTA                             RELATIVA 

Alfabetizada                                                  33.171                                     70,65 
Não alfabetizada                                           13.780                                     29,35 
Total                                                             46.951                                    100,00 

Sem instrução e  
menos de 1 ano de estudo                             9.592                                      20,43 
1 a 3 anos de estudo                                    13.798                                      29,39 
4 a 7 anos de estudo                                    14.772                                      31,46 
8 a 10 anos de estudo                                    4.381                                        9,33 
11 a 14 anos de estudo                                  2.963                                        6,31 
15 anos ou mais de estudo                               368                                        0,78 
Não determinadas                                          1.077                                        2,30 
Total                                                             46.951                                    100,00  

MATRÍCULAS NA REDE ESCOLAR NO ANO DE 2003 

Ensino Pré-escolar                                        3.200                                       15,57 
Ensino Fundamental                                    14.846                                       72,22 
Ensino Médio                                                  2.511                                      12,21 
Total                                                            20.557                                     100,00 

          Fonte: IBGE / Anuário Estatístico do Ceará (2002/2003) – IPECE.  
                  

 

Em relação ao rendimento, as informações apresentadas na Tabela 03 

denotam que, das pessoas em idade ativa de Aquiraz, uma porcentagem alta 

encontra-se sem rendimento (45,45%) e 46,20% ganha até 2 salários mínimos. 

Segundo o IBGE, o rendimento nominal médio mensal da população 

economicamente ativa é de R$ 290,30. Das pessoas ocupadas, os maiores índices 

demonstram certa informalidade, 41,55% delas estão ocupadas sem carteira 

assinada e 29,23% trabalham por conta própria (Tabela 03). 
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Tabela 03 - Distribuição absoluta e relativa das pessoas em idade ativa do 
Município de Aquiraz, segundo o rendimento nominal mensal (2001) e a 

ocupação (2000). 

 
PESSOAS EM IDADE ATIVA EM 2001 

 

FREQUÊNCIA 
ABSOLUTA 

FREQUÊNCIA 
RELATIVA 

RENDIMENTO NOMINAL MENSAL 
Até 1 salário mínimo                                                    13.884                  29,57 
Mais de 1 a 2 salários mínimos                                     7.806                  16,63 
Mais de 2 a 3 salários mínimos                                     1.574                    3,35 
Mais de 3 a 5 salários mínimos                                        968                    2,06 
Mais de 5 a 10 salários mínimos                                      809                    1,72 
Mais de 10 a 20 salários mínimos                                    374                    0,80 
Mais de 20 salários mínimos                                            199                    0,42 
Subtotal                                                                      25.614                  54,55 
Sem rendimento                                                           21.337                 45,45 
Total                                                                            46.951                100,00 
PESSOAS OCUPADAS – 2000 
Com carteira de trabalho assinada                                4.273                  20,03 
Militares e funcionários públicos                                       910                    4,26 
Sem carteira de trabalho assinada                                8.863                  41,55 
Empregadores                                                                  288                    1,35 
Conta própria                                                                 6.235                  29,23 
Não remunerados em ajuda a membro 
do domicílio                                                                       183                    0,86 
Trabalhadores na produção para 
consumo próprio                                                               580                    2,72 
Total                                                                            21.332                100,00 

                 Fonte: IBGE / Anuário Estatístico do Ceará (2002/2003) – IPECE.  
 

Quanto à economia de Aquiraz, ganham destaque os setores da indústria, 

especialmente as de transformação, como é o caso das fábricas de cerveja e 

aguardente de cana, além de produtos alimentares e vestuário; e do setor terciário, 

evidenciando-se mais o comércio, em maior número de empresas varejistas, onde 

prevalecem os de produtos de gêneros alimentícios e os estabelecimentos 

prestadores de serviços, tal como os de alojamento e alimentação, merecendo 

destaque as organizações de saneamento, limpeza urbana e construção. É nestas 

organizações, 719 ao todo, segundo cadastro na Secretaria da Fazenda (2005), 

onde encontram-se distribuídos grande parte dos postos de trabalho do Município. 

 

A produção agrícola do Município possui alguns produtos que se evidenciam 

no contexto estadual, como castanha-de-caju, o coco-da-baía e a cana-de-açúcar. 

Além destes, observam-se, na Tabela 04, outros produtos que têm melhor 

desempenho, em termos de resultados financeiros, como a manga, o feijão, o milho 

e a mandioca. A extração vegetal de Aquiraz limita-se à cera e à fibra da carnaúba e 
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à extração de lenha utilizada como fonte de geração de energia (Tabela 04). A 

quantidade produzida das lavouras permanentes e temporárias deste Município, no 

entanto, tem pouca expressividade, quando comparada à produção agrícola de 

outros municípios do Estado do Ceará. 

 

Tabela 04 - Produção agrícola e extração vegetal do Município de Aquiraz, 
segundo a área plantada, quantidade produzida e valor da produção – 2003. 

PRODUTO ÁREA  
PLANTADA 

QUANTIDADE 
PRODUZIDA 

VALOR DA PRODUÇÃO 
(MIL REAIS) 

LAVOURAS PERMANENTES  
                   Abacate                    14 ha                     70 ton                             25 
                   Banana                    10 ha                     81 ton                                     17 
                   Castanha de caju               1.600 ha                   512 ton                           489 
                   Coco-da-baía               1.500 ha                8.100 uni                        2.117 
                   Goiaba                    18 ha                     90 ton                             38 
                   Laranja                    18 ha                     76 ton                             19 
                   Limão                    17 ha                   120 ton                             53 
                   Mamão                      2 ha                     27 ton                               6 
                   Manga                  225 ha                   880 ton                           178 
                   Tangerina                      7 ha                     50 ton                             17 

LAVOURAS TEMPORÁRIAS  
                   Cana-de-açúcar               1.100 ha              72.600 ton                        1.815 
                   Feijão               1.020 ha                   379 ton                           467 
                   Mandioca                  150 ha                1.200 ton                           238 
                   Milho                  850 ha                   510 ton                           243 

EXTRAÇÃO VEGETAL  
                                             Cera carnaúba (cera) -        -                               2 
                                             Cera carnaúba (pó) -    7 ton                             16 
                                             Fibra carnaúba                                -  70 ton                             30 
                                             Madeira – carvão vegetal -    5 ton                               2 

Madeira – lenha                                    -                     2.410 m3                                     10 
                    Fonte: Anuário Estatístico do Ceará 2004 - IPECE. 

 

Já na produção pecuária, e principalmente avícola, Aquiraz ocupa uma 

posição de destaque no Ceará, absorvendo esta última atividade um número 

significativo de empregados na localidade. Em 2003 contava com um efetivo de 

648.464 galinhas, que produzem cerca de 16.438 mil dúzias de ovos por ano; 

857.844 galos, frangos e pintos; e 1.590 codornas, que produzem cerca de 33 mil 

dúzias de ovos (IPECE, 2004). 
 

Outra atividade que não tem muita expressividade no Estado, mas é 

relevante para o Município, é a produção de pescado marítimo e estuarino. Em 

2003, segundo dados do IPECE, esta produção foi de 536 toneladas, predominando 

os peixes. Os crustáceos também foram registrados nos dados, mas em quantidade 
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bem inferior. Estes produtos originaram em 2003 uma produção no valor de R$ 

2.131.991,00 no Município (IPECE, 2004). 
 

Diante dos dados expostos, traz-se agora a última avaliação dos municípios 

cearenses feita por meio do Índice de Desenvolvimento Municipal (IDM), realizada 

no ano de 2002 pelo IPECE. Este índice analisa um conjunto de 29 indicadores, 

divididos em 4 grupos, que contemplam variáveis como aspectos fisiográficos, 

agrícolas, demográficos, econômicos e sociais. Aquiraz alcançou um índice de 48,28 

(numa escala que variou de 7,27 a 81,35), que o colocou em 8º lugar no ranking dos 

municípios cearenses. No grupo que avalia os aspectos demográficos e econômicos, 

tais como densidade demográfica e percentual de trabalhadores do emprego formal 

com rendimento superior a 2 salários mínimos, alcançou a 7ª posição no ranking. No 

grupo específico dos indicadores sociais, porém, que avaliam acesso e utilização 

dos serviços de educação, saúde e saneamento, não obteve bom desempenho, 

ficando em 142º dentre os 184 municípios cearenses.  

 

Não obstante o desenvolvimento alcançado que o coloca em posição 

privilegiada no ranking estadual do IDM, não há um reflexo disso em serviços sociais 

básicos que terminam por repercutir em desvantagem para a população, citando, por 

exemplo, o aspecto da educação, onde já se pode perceber que muitas pessoas 

locais não assumem postos de trabalho que são ofertados por não possuírem 

qualificação. Ainda assim, nota-se um esforço da gestão municipal em trazer para o 

Município novos empreendimentos turísticos e industriais, buscando o aumento da 

oferta de postos de trabalho e o incremento da receita municipal. O questionamento 

que fica é se a população poderá ocupar estes empregos. 

 

Sendo assim, pôde-se constatar que o Município foi crescendo ao longo dos 

anos, primeiro com atividades agropecuárias, depois com a instalação de comércios 

e indústrias e, mais recentemente, com a chegada de atividades como o veraneio e 

o turismo. A inserção destas últimas advindas do ingresso de uma racionalidade 

mais urbana e comercial do espaço, porém, apesar disso, conserva ainda um ar 

bucólico, que não está retratado apenas em seus prédios históricos; mas também, 

essencialmente, nas atitudes e costumes interioranos da população e na 

permanência das atividades tradicionais.  
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3. EVOLUÇÃO DO CENÁRIO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO 

  

 

3.1 Política pública e turismo 
 

O termo “política”, como escreve Maar (1994), foi cunhado a partir da 

atividade social desenvolvida pelos Homens da pólis, a “Cidade-Estado” grega. 

Assim, esse vocábulo ficou bastante associado às atividades do Estado, muito 

embora ele possua várias facetas, porque, de acordo com esse mesmo autor, 

 

[...] a política surge junto com a própria história com o dinamismo de uma 
realidade em constante transformação que continuamente se revela 
insuficiente e insatisfatória e que não é fruto do acaso, mas resulta da 
atividade dos próprios homens vivendo em sociedade (Ibidem, p. 8). 
 

Ainda segundo Maar (1994), no entanto, a referência ao poder político é 

unânime em relação à esfera político-institucional, sendo a finalidade singular desta, 

a partir do prisma do Estado, a imposição de uma estrutura econômica à sociedade. 

 

Desta forma, quando o turismo passou a ser visto como atividade que 

poderia originar desenvolvimento econômico, começou a se pensar numa política 

que desse as diretrizes para a gestão desse setor, uma política pública que, 

segundo Dye, citado por Hall em Dias (2003, p.121) “é tudo o que o governo decide 

fazer ou não”, ou ainda, mais especificamente, consoante definição de Cruz (2001), 

uma política pública de turismo é  

  

[...] um conjunto de intenções, diretrizes e estratégias estabelecidas e/ou 
ações deliberadas, no âmbito do poder público, em virtude do objetivo geral 
de alcançar e/ou dar continuidade ao pleno desenvolvimento da atividade 
turística num dado território (Ibidem, p. 40). 

 

De acordo com Beni (2001), uma política de turismo é norteada por três 

grandes condicionamentos: o cultural - preocupando-se com a preservação do 

patrimônio cultural e natural nacionais; o social - sendo um vetor de incentivo às 

manifestações sociais e artísticas, trazendo benefícios ao maior número de pessoas 
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atingidas por essa política; e o econômico - dinamizando os empreendimentos em 

toda a cadeia produtiva do setor, desde transportadoras até artesanato, além de 

fazer a promoção interna e externa do produto turístico, investir em infra-estrutura, 

ações que têm por objetivo o aumento da entrada das divisas e de melhor 

distribuição de recursos.  

 

Neste sentido, os planos globais estabelecem linhas gerais para o 

desenvolvimento econômico e social. Estas linhas servem de parâmetro para traçar 

outras políticas mais específicas, como a de turismo, por exemplo. Essa política 

poderá se desenvolver nos três níveis do Poder Executivo - federal, estaduais e 

municipais, e, será uma política pública, já que o seu objetivo deverá ser o bem 

comum da comunidade a qual ela irá impactar (DIAS, 2003). 

 

A cada esfera do governo são atribuídas funções, distribuídas, segundo Beni 

(2001), da seguinte forma: 

 

[...] aos órgãos públicos de turismo no nível federal cabem a formulação 
das diretrizes e a coordenação dos planos de âmbito nacional e dos que se 
projetem para o exterior e aos órgãos estaduais e locais cabem, com o 
apoio federal, a concepção dos programas e a execução dos projetos 
regionais e locais. Da mesma forma, e com igual apoio, compete a eles a 
iniciativa dos melhoramentos e equipamentos necessários ao uso público 
das áreas de interesse turístico (Ibidem, p. 179 - 180). 
  

 

3.2 Política de turismo no Brasil 

 

Dentre as atividades econômicas, pode-se afirmar que o turismo é uma 

atividade da modernidade. No Brasil, esta atividade despertou interesse no âmbito 

político, somente a partir de 1930, quando o Decreto-lei n. 406, de 4 de maio de 

1938 previu a autorização do governo para o setor de venda de passagens aéreas, 

marítimas ou rodoviárias. Daí por diante foram surgindo divisões, secretarias e 

empresas governamentais para a administração do turismo nacional. 

 

A atividade turística começa a ser realmente sistematizada em 1966, com a 

promulgação do Decreto-lei n. 55, de 18 de novembro, onde foram estabelecidas 
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diretrizes para a elaboração de uma política nacional de turismo e foram criados o 

Conselho Nacional de Turismo e a Empresa Brasileira de Turismo (EMBRATUR) 

que, em 28 de março de 1991, pela Lei n. 8.181, passa a ser denominado de 

Instituto Brasileiro de Turismo, sendo transformado na ocasião em uma autarquia, 

com o objetivo de propor legislação, executar e fiscalizar a política nacional de 

turismo, com vinculação à Secretaria de Desenvolvimento Regional da Presidência 

da República, porque o Ministério da Indústria e Comércio ao qual era vinculado fora 

extinto. 

 

Nesse sentido, “políticas” foram sendo adotadas na administração do 

turismo que, em princípio, se mostravam mais voltadas ao desenvolvimento 

econômico que a atividade poderia proporcionar. Somente em 1992, com o Decreto 

n. 448, de 14 de fevereiro, são estabelecidas diretrizes para uma política nacional de 

turismo que previa a preservação do patrimônio natural e cultural e o bem-estar e a 

qualidade de vida do homem, talvez influenciada pelo clamor de preservação 

ambiental que se deu principalmente naquele ano com a Eco-92, quando a 

sustentabilidade passa a permear discursos nas diversas áreas do conhecimento. 

Para Dias (2003), estas diretrizes deram origem ao Plano Nacional de Turismo 

(PLANTUR) de 1992. Tal plano continha em seu escopo sete programas divididos 

em subprogramas para o desenvolvimento da atividade no Brasil. O plano foi criado, 

entretanto, para ser um instrumento de efetivação da política nacional de turismo 

que não havia sido implementada na ocasião, fazendo com que os projetos ficassem 

apenas no papel. 

 

Finalmente, em 1996 foi lançado o documento Política Nacional de Turismo: 

diretrizes e programas -1996/1999. O objetivo era “promover e incrementar o turismo 

como fonte de renda, geração de emprego e desenvolvimento sócio-econômico do 

País” (BRASIL, 1996).  

 

O Programa Nacional de Municipalização do Turismo – PNMT e o Programa 

de Ação para o Desenvolvimento do Turismo no Nordeste – PRODETUR-NE foram 

dois dos principais planos desenvolvidos, até então, no Brasil. O PNMT tinha por 

objetivos a conscientização da sociedade para a importância socioeconômica do 

turismo, capacitando técnicos nos municípios potencialmente turísticos para que 
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estes pudessem contribuir no desenvolvimento da atividade turística nestas 

localidades e a descentralização do planejamento turístico. O PRODETUR-NE, na 

verdade, era um subprograma do Programa de Ação para o Desenvolvimento 

Integrado do Turismo, cujo objetivo era “dotar os pólos turísticos selecionados de 

condições estruturais que viabilizassem o estabelecimento e desenvolvimento de 

atividades turísticas, objetivando a geração de novos postos de trabalho” (BRASIL, 

1996).  

 

Com o governo Lula, o turismo alcançou status de ministério, sem ter que 

dividir a pasta com outros temas como esportes ou indústria e comércio. Foi 

elaborado um Plano Nacional do Turismo com as metas para 2003/2007, tendo 

como principais projetos o programa de roteiros integrados do Brasil, programa de 

qualificação, de financiamento e promoção de investimentos, cujos objetivos mais 

específicos, segundo perspectiva de Boiteux (2003), são:  

 

[...] diversificar a oferta turística; estruturar os destinos turísticos; ampliar e 
qualificar o mercado de trabalho; fomentar o turismo doméstico; e aumentar 
a taxa de permanência e gasto médio do turista (Ibidem, p. 39). 

 

 

3.3 Política de turismo no Estado do Ceará 
 

O turismo passou a ser visto pelo Estado do Ceará como atividade 

merecedora de incentivos a partir da criação, no ano 1971, da Empresa Cearense 

de Turismo S/A (Emcetur), que tinha o objetivo de fomentar e gerir o turismo no 

Ceará. 

 

Benevides (1998) informa que a criação da Emcetur, 

 

[...] num primeiro momento se pauta por um certo empirismo e imediatismo 
na medida em que carece de um planejamento integrado e de longo prazo 
para a produção, a organização e o consumo de territórios turísticos, bem 
como para ‘[...] a ordenação da rede de lugares constitutivos do [seu] 
espaço turístico’ (Ibidem, p.51). 
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Apesar da inexperiência na administração do turismo pelo referido órgão, 

sua criação estava em consonância com o começo de declínio da considerada 

época do “milagre econômico brasileiro” 1 e a busca de opções de desenvolvimento 

econômico, ocorrendo, assim, conforme Benevides (1998), o “(re)descobrimento do 

Nordeste pelo turismo, concebido como espaço de atratividade e de potencialidades 

turísticas” e, ainda  

 

[de acordo com a] fase de institucionalização do turismo de forma 

organizada, [que] se caracterizou pela intervenção do Estado, via agências 

governamentais, BNB e SUDENE, com ações diversas [...] [e que] se 

estendeu do início da década de setenta até o ano de 1980 (PAIVA apud 

BENEVIDES, 1998, p. 52). 

 

Em 1979, o governo Virgílio Távora desenvolveu o primeiro Plano Integrado 

de Desenvolvimento Turístico do Estado do Ceará, o qual fez um diagnóstico do 

Estado e dividiu o Ceará em seis regiões e cinco centros turísticos, abrangendo 

trinta e oito municípios. 

 

Foi o governo Tasso Jereissati, no entanto, no final da década de 1980, que 

passou a considerar em seu Plano de Mudanças a atividade turística como 

associada ao desenvolvimento e crescimento econômico cearense (CORIOLANO, 

1998). Assim, em 1989, o Programa de Desenvolvimento do Turismo em Área 

Prioritária do Litoral do Ceará, o PRODETURIS, zoneou o litoral em quatro regiões 

turísticas, sinalizando uma proposta de planejamento para o desenvolvimento 

turístico do litoral cearense. 

 

Este zoneamento serviu de base ao Programa de Ação para o 

Desenvolvimento do Turismo no Nordeste - PRODETUR-NE no Estado do Ceará 

(PRODETUR/CE), em 1992; que, no primeiro momento, atendeu a costa oeste do 

Estado em virtude da constatação de maior vulnerabilidade ambiental e de 

acelerado processo de crescimento populacional. 

 

                                                 
1 Trata - se do período entre os anos de 1967 e 1974, em que o Brasil cresceu economicamente em 
torno de 10% ao ano. 
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Em 1995, foi elaborado o Plano de Desenvolvimento Sustentável do Estado 

do Ceará, no qual estava inserido o turismo, destacado como um dos segmentos de 

maior dinamismo na formação do PIB do Estado (CEARÁ, 1995). Para desenvolver 

a atividade turística, ainda em 1995, foi criada a Secretaria de Turismo do Estado do 

Ceará – SETUR-CE e com ela uma política que planejava este segmento para um 

período de longo prazo (1995 a 2020). A missão seria transformar o Ceará num 

destino turístico consolidado, mediante basicamente o marketing promocional, 

implantação de infra-estrutura geral e turística – particularmente - qualificação de 

mão-de-obra e captação de negócios e investimentos turísticos (CEARÁ, 1998). 

 

Para isto, concorreu a criação do novo imaginário cearense, diferente do 

existente até então. O sol, antes das inclementes secas que causavam sérios 

transtornos à população, passa a ser o sol do verão que não tem fim nas praias 

cearenses, o sol da “Terra da Luz”. Com efeito, esta nova “metáfora do sol” alcançou 

êxito e colocou Fortaleza, associada a um turismo de “sol e mar”, como uma das 

cidades mais visitadas no Brasil. O sucesso da mudança de paradigma, criada em 

relação ao sol, e as conseqüências advindas para o incremento do número de 

turistas promovidas pelo Governo, são bastante associados à imagem desta 

administração e ao seu “marketing”, passando a ser, como expressa Benevides 

(1998, p. 28), “[...] uma diretriz de modernização da economia cearense e um 

‘simulacro’ veiculador da modernização cultural e política do Estado, a despeito de 

esta atividade estar mais conectada com práticas e valores da pós-modernidade”. 

 

Assim, a política de turismo do Estado se constitui voltada para a 

descentralização administrativa, porém visando à integração entre os agentes desta 

atividade, usando a estratégia de cluster econômico para aumentar a 

competitividade do setor. O que se vê, porém, é que não existe ainda esta interação 

dos agentes. Em vários municípios, pode-se constatar a ausência de secretaria de 

turismo e em outros a gestão desta atividade vem a ser precária e amadora.  
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3.4 Política de turismo em Aquiraz 
 

O turismo encontra-se contemplado em alguns planos estratégicos de 

Aquiraz como atividade a ser desenvolvida, a fim de garantir maior aproveitamento 

do potencial da atividade turística do Município, objetivando a criação de empregos e 

origem de renda. 

 

O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano - PDDU é um instrumento que 

encerra um conjunto de diretrizes de desenvolvimento econômico e físico-territorial.  

O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Aquiraz (2001), aprovado pela 

Câmara de Vereadores e em vigor, somente, a partir de dezembro de 2004, prevê o 

incremento do turismo, tendo o seguinte objetivo:  

  

[...] internalizar no Município de Aquiraz os efeitos econômicos de renda e 
emprego gerados pela expansão do turismo receptivo, mediante a criação 
de infra-estrutura, qualificação técnica, produtos turísticos singulares, e 
oferta local de bens e serviços que componham a cesta do consumo do 
turista. (PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE 
AQUIRAZ, 2001, 2ª etapa - p. 83). 

 

Aquiraz, assim como vários municípios cearenses não-participantes da 

primeira etapa do PRODETUR/CE, tiveram o Plano de Ação Turística – PAT 

realizado para avaliar a situação dos municípios e planejar o desenvolvimento 

turístico destes. O PAT de Aquiraz foi concluído em 2002, porém as estratégias 

propostas para a reestruturação e integração do Município, na qualidade de destino 

turístico, foram iniciadas timidamente a partir do final de 2004, com o começo da 

implantação da “sinalização turística”2, entretanto os outros diversos planos e 

projetos ainda não alcançaram efetividade. 

 

Outros instrumentos importantes são os conselhos municipais (Conselho 

Municipal de Desenvolvimento Sustentável - CDMS, Conselho Municipal de 

Turismo), entidades híbridas, devendo por isso ser compostas pelas representações 

dos mais diversos agentes. O problema é que eles não são muito freqüentes nos 

                                                 
2 Através de indicadores/placas “[...] deve transmitir imediatamente a existência de pontos turísticos a 
quem nada conhece do local ou região” (EMBRATUR, 1992), identificando a existência de 
monumentos, prédios históricos, parques, praias, praças, estradas, entre outros. 
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municípios e, quando existem, geralmente são peças meramente decorativas ou 

“oportunistas”, no sentido de ser exigida a existência desses colegiados para a 

liberação de recursos por órgãos federais e estaduais.  

 

O Programa Nacional de Municipalização do Turismo – PNMT realizou 

oficinas em diversos municípios potencialmente turísticos do Brasil, nas quais 

deveria haver a participação de representantes da comunidade e de entidades 

públicas e privadas, sendo discutida e trabalhada com estas pessoas uma 

metodologia para a criação do Conselho de Turismo. Aquiraz participou das oficinas 

realizadas pelo PNMT, porém, quando isto ocorreu, não foi instituído de imediato o 

colegiado e, com a mudança da gestão, não foi possível a implementação posterior 

porque não havia registro das pessoas que haviam participado do programa.  

 

Possivelmente a situação há pouco referida tenha ocorrido em virtude das 

diversas mudanças de secretaria e secretários. O turismo, por ser uma atividade 

multidisciplinar, pode ser coadunado com algumas secretarias, tais como 

desenvolvimento econômico, indústria e comércio, cultura, meio ambiente. Em 

Aquiraz, no ano 2001, o turismo se encontrava na Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico, Turismo e Meio Ambiente; ainda na mesma gestão, em 2004, esta 

secretaria foi desmembrada, passando a existir a Secretaria de Turismo. A pessoa 

que recebeu a pesquisadora naquela ocasião, disse, porém, ser o quinto titular da 

pasta naquele mandato e que ele “estava secretário, não era secretário”. Ao ser 

perguntado sobre as diretrizes políticas, planos e projetos que haviam e estavam 

sendo desenvolvidos, foi enfático ao asseverar que não existia “nada”, o que é até 

compreensível diante desta “dança das cadeiras” nesta secretaria. Esta situação 

pode ser um indício da irrelevância da atividade na gestão citada. 

 

Os acontecimentos relatados anteriormente mostram um pouco do que é um 

dos grandes entraves nas administrações públicas: a falta de continuidade política. É 

fato que, nos municípios, os maiores empregadores ainda são as administrações 

públicas. Ocorre que, geralmente, estas secretarias são ocupadas não por 

funcionários efetivos, mas por funcionários em cargos comissionados, inclusive o 

secretário, pessoa freqüentemente com maior conhecimento técnico. Ao término de 

um mandato, é comum serem trocados secretário e funcionários, prejudicando a 
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continuidade das ações, caso, aliás, que ocorre inclusive dentro de um mesmo 

mandato. Talvez contribua para isto o fato de que, mesmo os funcionários efetivos, 

não possuem plano de cargos e carreiras. 

 

Dados relatados do PDDU de Aquiraz (2001) retratam melhor o quadro que 

se apresenta no Município: 

 

A Lei Municipal N. 107/97 autoriza a contratação de servidores por tempo 
determinado, fazendo remissão à Lei Complementar que instituiu o Regime 
Jurídico Único de Aquiraz, no seu artigo 215, que trata da hipótese possível 
de contratação por necessidade temporária de excepcional interesse pú-
blico.  
É relevante constatar que, a Prefeitura de Aquiraz conta com um total de 
1.656 servidores, em exercício, dos quais 655 foram contratados por tempo 
determinado, através da Lei anteriormente referida, contrariando dessa 
forma a Constituição Federal no artigo 37, II, que condiciona o ingresso no 
serviço público municipal ao uso do concurso público. Torna-se de difícil 
entendimento, a municipalidade ter vivido "situação de excepcional 
interesse público" que necessitasse contratar os quase 40,00% dos 
servidores do Município, sem o uso do concurso público (Ibidem, 2ª etapa - 
p. 135). 

  

O Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável do Pólo 

Ceará Costa do Sol – PDITS (documento de avaliação e continuidade dos projetos 

nos municípios impactados pelo PRODETUR/CE I e planejamento do 

PRODETUR/CE II, no qual Aquiraz se encontra), traz algumas recomendações para 

sanar os tipos de dificuldades expostas linhas atrás e que são muito comuns nos 

municípios brasileiros, impedindo, literalmente, um incremento planejado e contínuo 

das atividades, tais como3: 

 

i) envolver as prefeituras no planejamento das atividades a serem 

desenvolvidas no município; 

 

ii) instrumentalizar e capacitar as prefeituras para o desenvolvimento 

institucional, sendo obrigatória a participação do prefeito e de seus secretários como 

condição para liberação dos recursos do PRODETUR/CE II; 

 

                                                 
3 Informações retiradas do relatório no volume 3 do PDITS,  (CEARÁ, 2003, p. 307). 
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iii) prestar contas periodicamente (anual ou semestralmente) dos projetos 

em andamento e dos resultados alcançados no município, sendo esta prestação de 

contas realizada em eventos públicos com a presença da SETUR; 

 

iv) reavaliar o contingente de pessoal e exigir funcionários qualificados no 

quadro permanente com plano de cargos e carreiras. Para isto, os municípios que 

ainda não fizeram concurso público devem iniciar este processo para preencher as 

vagas com técnicos de nível superior que formarão, com o tempo, a memória da 

instituição, atualmente apagada a cada novo mandato político; e 

 

v) estimular a participação mais efetiva da sociedade na elaboração dos 

projetos. 

 

Neste contexto, a interdisciplinaridade do turismo proporciona uma 

transversalidade da política de turismo com outras políticas, tais como a urbana ou 

de meio ambiente, mas infelizmente nem sempre são integradas, podem inclusive 

ser contraditórias, apesar de muitas vezes legislarem sobre o mesmo espaço ou 

situação. A integração destas políticas seria um fator extremamente positivo no 

planejamento e nas ações realizadas. 

 

Na atual gestão municipal de Aquiraz, segundo mandato de Ritelza Cabral 

(2005 -...), o turismo é administrado pela Secretaria de Turismo, Cultura e 

Comunicação, funcionando com um coordenador para cada uma dessas três áreas e 

um secretário para a pasta. Encontram-se, neste “princípio” de administração, em 

fase de planejamento das ações para o mandato atual. Em entrevista com a 

coordenadora do turismo, Carolina Sales, em junho de 2005, foi relatado por ela 

que, na administração passada, a prioridade foi melhorar as condições básicas como 

saúde e educação, mas que na atual é desenvolver o turismo.  

 

O PRODETUR/CE II (já aprovado pela Assembléia Legislativa do Estado do 

Ceará), por meio do relatório do PDITS, prevê algumas ações para melhorar a infra-

estrutura e a oferta turística 4 de Aquiraz. Para isto, seriam desenvolvidas ações, tais 

                                                 
4 “[...] conjunto de equipamentos, bens e serviços de alojamento, de alimentação, de recreação e 
lazer, de caráter artístico, cultural, social ou de outros tipos, capaz de atrair e assentar numa 
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como: a revitalização do centro histórico, com a integração dos monumentos e a 

implantação de abastecimento de água e saneamento básico nas localidades. O 

que, todavia, realmente virá a ser efetivado, por escolha do município, segundo 

Carolina Sales, será: a revitalização do centro histórico, abrangendo a casa do 

capitão-mor; a urbanização da lagoa central e a urbanização das orlas da Prainha, 

Iguape e Batoque, com padronização das barracas. 

 

Ainda de acordo com a Coordenadora do turismo, há outros projetos em 

planejamento, que são: 

 

i) criação do Centro Tecnológico de Turismo – CTT, um instrumento para 

capacitação da população local para se habilitarem ao trabalho na atividade turística. 

A Prefeitura pretende instalar o CTT num terreno que hoje serve de campo de 

futebol, no centro de Aquiraz, em frente à propriedade da Fábrica Colonial, onde 

estão situadas as ruínas dos prédios dos Jesuítas. O recurso virá do Ministério de 

Ciências e Tecnologia e os certificados serão dados pelo Instituto de Hospitalidade – 

IH (entidade criada para capacitar a população do entorno da costa do Sauípe, na 

Bahia); 

 

ii) reforma do Centro de Artesanato Luíza Távora, na Prainha, com 

recursos da Prefeitura; 

 

iii) construção de um teatro municipal, em terreno localizado atrás do 

Mercado das Artes, para execução de eventos culturais com recursos da Prefeitura; 

e 

 

iv) criação de linhas de transporte que levem os turistas do Porto das Dunas 

ao centro de Aquiraz. 

  

 Destes planos, os que estão mais avançados são a reforma do centro de 

artesanato, que já está com projeto pronto e verba em caixa, porém em fase de 

                                                                                                                                                         
determinada região, durante um período determinado de tempo, um público visitante” (BENI, 1998, p. 
153).  
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processo de licitação, e as ações do PRODETUR II, que se encontram em fase de 

planejamento e definições para também entrarem em processo de licitação, ambos 

com previsão de início das execuções para 2006. 

 

Ainda segundo declarações de Carolina Sales, pretende-se organizar o 

Conselho Municipal de Turismo, ainda em 2005, trazendo-se para dentro da 

Secretaria, numa sala anexa, a Associação dos Empreendimentos Turísticos de 

Aquiraz (AETA), com o objetivo de estreitar relações com os empresários para 

conhecer seus propósitos e aproximá-los da administração municipal. 

 

O turismo de “sol e praia” no Município é uma realidade constatada em 

questionários (vide Anexo E) realizados com os turistas. É uma preferência tanto das 

pessoas que estão hospedadas na localidade como dos visitantes que passam 

apenas o dia. Pode-se também observar, contudo, a intensa ocorrência do que se 

poderia chamar de um “veraneio moderno”, ou seja, fortalezenses que se deslocam 

nos finais de semana para pousadas e hotéis de Aquiraz com o objetivo de lazer e 

descanso. Os adeptos desta prática ou não podem adquirir segunda residência ou 

realmente não querem em virtude das preocupações e do custo com a manutenção 

do segundo imóvel, preferindo a comodidade de um meio de hospedagem.  

 

Observa-se em pesquisas da SETUR-CE (CEARÁ, 2005), que avaliam os 

principais municípios visitados pelos turistas que ingressam no Ceará via Fortaleza, 

que Aquiraz se encontra sempre dentre os municípios mais visitados pelos turistas, 

ocupando entre a terceira e a quinta colocações no período compreendido entre os 

anos de 1998 a 2003 (Quadro 02). Estes dados, no entanto, não permitem afirmar 

que esses visitantes estão dispersos em toda a sua extensão ou em toda a sua 

costa. Poder-se-ia dizer que esta demanda está praticamente toda concentrada no 

Porto das Dunas e, mais especificamente, no entorno da área do complexo Beach 

Park.  
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Quadro 02 - Principais municípios visitados pelos turistas que ingressaram no 
Ceará via Fortaleza. 

FREQUÊNCIA RELATIVA DA 
DEMANDA TURÍSTICA (%) 

 
ANO DA PESQUISA 

 
MUNICÍPIO 

INTERIOR CEARÁ 
1º  Caucaia 26,300 11,388 
2º Aracati 12,839 5,559 
3º Aquiraz  12,016 5,203 
4º Beberibe 11,440 4,953 

 
 

1998 

5º São Gonçalo 4,691 2,031 
1º  Caucaia 21,860 11,542 
2º Aracati 14,957 7,897 
3º Beberibe 14,426 7,617 
4º Aquiraz 13,806 7,290 

  
 
             1999 

5º Jijoca de Jericoacoara 6,195 3,271 
1º  Caucaia 18,840 8,139 
2º Aracati 15,072 6,511 
3º Aquiraz 14,052 6,200 
4º Beberibe 12,089 5,222 

  
 
      2000 

5º Jijoca de Jericoacoara 5,417 2,340 
1º  Caucaia 22,606 9,020 
2º Aracati 12,816 5,113 
3º Beberibe  12,418 4,955 
4º Aquiraz 10,507 4,192 

 
 

2001 

5º Jijoca de Jericoacoara 6,846 2,731 
1º Aracati  18,390 9,324 
2º Caucaia 14,778 7,492 
3º Jijoca de Jericoacoara 13,793 6,993 
4º Beberibe 11,740 5,952 

 
 

2002 

5º Aquiraz 8,292 4,204 
1º Aracati 17,2 9,2 
2º Caucaia 17,1 9,2 
3º Beberibe 15,1 8,1 
4º Aquiraz 12,9 6,9 

 
 

2003 

5º Jijoca de Jericoacoara 12,8 6,9 
1º Caucaia 24,3 12,9 
2º Aracati 18,7 10,0 
3º Beberibe 14,3 7,6 
4º Aquiraz 9,3 5,0 

 
 

2004 

5º Jijoca de Jericoacoara 7,9 4,2 
                         Fonte: Dados da SETUR/CE (CEARÁ, 2005). 

 

 

Além do mais, não impõe se dizer também que estes turistas fiquem 

hospedados em Aquiraz, pois grande parte do número de pessoas que engrossam 

as pesquisas retrocitadas (Quadro 02) é de visitantes, isto é, turistas que, realizando 

passeios, vão passar o dia no Beach Park. Aliás, a esse respeito, é interessante 

frisar que, quando eles compram seus pacotes, já está incluída pelas agências a ida 

ao complexo (sem entrada para o parque), como se pode observar no Quadro 03.  
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Quadro 03 - Pacotes das operadoras e agências de viagens com destino a 
Fortaleza - saídas de São Paulo (agosto de 2005). 

AGÊNCIAS/OPERADORAS PACOTES COM AÉREO – PREÇOS POR PESSOA EM APARTAMENTO DUPLO 

DECOLAR R$ 877 - Sete noites no Coimbra Residence Flat, com café da manhã, traslados, 
passeio pela cidade e ida ao Bech Park (sem ingresso).  

SCATUR R$ 888 - Sete noites no Coimbra Residence Flat, com café, traslados, city tour e ida 
ao Beach Park (sem ingresso).  

REVYTOUR R$ 928 - Sete noites no Coimbra Residence Flat, com café, city tour e ida ao Beach 
Park (sem ingresso).  

TAM VIAGENS R$ 935 - Sete noites no Samburá Praia Hotel, com café da manhã, city tour e 
passeio ao Cumbuco ou ao Beach Park (sem ingresso).  

VISUAL TURISMO R$ 973 - Sete noites no hotel Seamar, com café, city tour e ida a Cumbuco ou ao 
Beach Park (sem ingresso).  

CVC  R$ 978 - Sete noites no Coimbra Residence Flat, com café da manhã, passeio 
pelos principais pontos da cidade e ida ao Beach Park (sem ingresso).  

FLYTOUR R$ 1.028 - Sete noites no Samburá Praia Hotel, com café, city tour e ida a Cumbuco 
ou ao Beach Park (sem ingresso). 

TAKS TOUR R$ 1.039 - Sete noites no hotel Água Marinha, com café, city tour e ida a Cumbuco 
ou ao Beach Park (sem ingresso).  

VENICE TURISMO R$ 1.116 - Sete noites no Diogo Praia, com café da manhã. Inclui traslados, city tour 
e ida a Cumbuco ou ao Beach Park (sem ingresso).  

ADVENTURE CLUB R$ 1.138 - Sete noites de hospedagem no hotel Diogo Praia, com café da manhã, 
passeio pelos principais pontos da cidade e traslados. Inclui ida ao Beach Park 
(sem ingresso). 

APEX TRAVEL R$ 1.216 - Sete noites no Água Marinha, com café, city tour, ida ao Cumbuco ou ao 
Beach Park (sem ingresso) e traslados.  

Fonte: CEARA..., 2005. Organizado por: Michele de Sousa. 
 

Esta conjuntura, talvez, decorra do fato de este complexo estar incluído no 

marketing turístico do Estado do Ceará, ou seja, inserido na maioria dos folders que 

fazem promoção do Ceará como destino turístico, realizado pelo governo. Isto ocorre 

porque este complexo é um equipamento coadunado com a imagem de Estado 

“moderno”, que se tenta transmitir por meio dos instrumentos promocionais (folders, 

brochuras, propagandas); e obtém êxito porque, segundo declaração do secretário 

estadual de turismo Alan Aguiar, em entrevista numa emissora local dia 30 de julho 

de 2005, transmitida do evento Fortal, o Ceará, no imaginário (turístico) das 

pessoas, era Jericoacoara, Beach Park e Fortal. Esta argumentação também 

sinaliza para a noção de que diante de uma oferta tão rica de atrativos no Estado; 

outros itens poderiam ser promovidos, modificando este imaginário reducionista das 

pessoas.  
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Outra circunstância para a qual a administração municipal aquiraense deve 

estar atenta é o fato de que a proximidade da Capital cearense fará, não muito 

distante, com que a conurbação entre Fortaleza/Eusébio/Aquiraz estabeleça-se, 

partindo do pressuposto de que o uso residencial destas áreas já é uma realidade, 

especialmente, no Porto das Dunas, no caso de Aquiraz. Um fator preponderante 

para isto será a conclusão da ponte (em construção) sobre o rio Cocó, que encurtará 

a distância entre aquela porção de Fortaleza e Aquiraz. Esta proximidade poderá 

também aumentar tanto o fluxo de turistas hospedados no Município quanto o 

movimento de visitantes. Neste intuito, a ausência de um planejamento adequado, 

com controle inclusive dos loteamentos vendidos sem a mínima infra-estrutura, 

poderá ocasionar conseqüências irreparáveis no sentido de exacerbar o que já é 

evidente em alguns pontos do Município - o despreparo e a falta de infra-estrutura 

em Aquiraz para atender tais fluxos, o desordenamento urbano e a artificialização 

das paisagens causados pela voraz especulação imobiliária, além da degradação 

ambiental causada por diversos agentes, antrópicos ou não. 
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4. CONSTRUÍDO PARA O TURISMO: ENTRE O NATURAL E O ARTIFICIAL 
 

 

4.1 A visão do turista na pós-modernidade 
 

MacCannell, citado por Urry (2001) fala a respeito da inautenticidade e da 

superficialidade da vida moderna. Situa o turista como uma “espécie de peregrino 

contemporâneo, procurando autenticidade em outras ‘épocas’ e outros ‘lugares’, 

distanciados da sua vida cotidiana” (Ibidem, p. 24-25). 

 

Guy Debord, citado por Ouriques (2005, p. 53), afirma que “[...] sob a égide 

do espetáculo, o que predomina são as imagens, que acabam por substituir a 

realidade”. Estas imagens são criadas inclusive por palavras e são veiculadas nos 

diversos meios de comunicação e mídia (TV, internet, folders, revistas) produzindo 

nas pessoas a sensação de “lugares imaginários, utopias banais, clichês” (AUGÉ, 

1994, p. 88). 

 

Nesse contexto, o turismo é uma atividade favorecida pelo “espetáculo” e 

alimentada pelo desejo do turista de ver e vivenciar experiências, lugares, 

paisagens. Os diferentes estilos e modos de vida das pessoas transformam-se, com 

efeito, em objeto do “olhar do turista”, para usar uma expressão de John Urry (op. 

cit). 

 

Diante disso, este modo de ver, nada discreto e invasivo, normalmente não 

seria bem aceito na nossa sociedade, mas a possibilidade de um “desenvolvimento 

econômico” tem mostrado que “a moderna sociedade está, portanto, 

institucionalizando rapidamente os direitos dos forasteiros de examinar seu 

funcionamento” (URRY; 2001, p. 25) e esta institucionalização se personifica por 

intermédio da atividade turística e da promessa de seus benefícios. 

 

Com relação ao exposto, Ouriques (2005, p. 55) destaca como característica 

pós-moderna do turismo a “busca pela diferenciação e segmentação 

mercadológica”, criando produtos para pessoas que desejem vivenciar experiências, 
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para alguns, extravagantes ou inusitadas, como o turismo na favela da Rocinha, por 

exemplo, no Rio de Janeiro. Silva (2004), citando Rojek (quando analisa as relações 

entre pós-modernidade, turismo e lazer), entende que na atual sociedade estas 

práticas foram convertidas em 

 

[...] atividade de consumo e não mais em uma questão de identidade e auto-
realização. Esse ‘pós-turismo’ e ‘pós-lazer’, como denomina Rojek, 
valorizam a ficção e a dramaturgia, o espetáculo e a sensação, uma vez que 
a autenticidade não é necessariamente uma preocupação do pós-
modernismo. ‘A experiência de consumo é acompanhada de um senso de 
ironia’, pois quem consome está ciente de tratar-se de um produto fictício, 
mas extremamente prazeroso e excitante, o que não diminui ou desvaloriza 
o produto de consumo (Ibidem, p. 30). 

 

Dessa maneira, “a mercadoria-paisagem é socialmente produzida como 

matéria-prima do turismo. O que o turismo faz, portanto, é promover a ‘venda’ da 

natureza, das construções históricas, das manifestações folclóricas” (OURIQUES, 

2005, p. 49). Para reforçar essa idéia, Ouriques acentua que,  

 

Em várias partes do planeta, comunidades inteiras vêm buscando efetuar o 
‘resgate histórico do passado’, de forma a inseri-lo no rol das atrações 
turísticas. Aliás, fazendo dos hábitos (artificalmente mantidos) e costumes 
do passado (que há muito deixaram de existir) formas de identidade local 
(Ibidem, p. 60). 

 

Assim, neste processo, são apropriados para a atividade turística e, 

conseqüentemente, para o olhar do turista o modus vivendi da população, a 

paisagem, a cultura, os marcos históricos, entre outros elementos que possam ser 

apropriados por tal visão. MacCannell apud Urry (2001), comparando o turista a um 

peregrino e o turismo como uma espécie de ritual salienta que  

 

[...] existe normalmente um processo de sacralização, que torna um 
determinado artefato, natural ou cultural, um objeto sagrado do ritual 
turístico...Inúmeros estágios estão envolvidos nisso, a saber, a paisagem, o 
enquadramento e a elevação, a veneração, reprodução mecânica do objeto 
sagrado e a reprodução social, à medida que novas paisagens (ou ‘sítios’) 
recebem um nome que homenageia alguém ou algo famoso (URRY; 
Ibidem, p. 26). 

 

Em Aquiraz ocorre este artifício na denominação de alguns bens históricos. 

Conta a “tradição popular” da cidade que a vila recebeu o nome de São José de 
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Ribamar, antes de se chamar Aquiraz, em razão do aparecimento de uma imagem 

deste santo em uma de suas praias e, devendo ser conduzida à outra paróquia, não 

houve quem pudesse realizar a travessia, mesmo com ajuda de três bois, em virtude 

do seu peso, ficando assim a imagem na localidade, onde o povo tem devoção ao 

santo até os dias de hoje. O museu e a igreja matriz de Aquiraz receberam o nome 

de São José de Ribamar. 

 

 

4.2 Aspectos históricos e culturais 
 

Silva (2004), falando a respeito do patrimônio histórico, exprime que 

 

[...] está intimamente ligado à idéia de autenticidade, de legitimidade e de 
herança. Quando se trata de patrimônio edificado, acrescenta-se o gosto 
pela obra de arte e a arquitetura antiga. No Brasil, esse gosto recai sobre a 
estética barroca dos séculos XVII e XVIII e o estilo eclético do final do 
século XIX e início do século XX. A arquitetura e a cidade dos períodos 
colonial e imperial constituem os atributos que mais valorizam as principais 
edificações e os sítios urbanos protegidos por lei no país e são 
considerados como testemunhos materiais da cultura nacional (p. 45). 

 

 

4.2.1 Museu Sacro São José de Ribamar 

 

O Museu Sacro São José de Ribamar (Figura 02), antiga Casa de Câmara e 

Cadeia, é um monumento tombado pelo Departamento do Patrimônio Cultural – 

DEPAC, da Secretaria da Cultura e Desporto do Estado do Ceará, desde novembro 

de 1983. O Estado, segundo Aquino (1996), por intermédio dessa Secretaria, 

mantém o Museu por meio de um convênio entre Governo e Arquidiocese de 

Fortaleza, pelo prazo de 50 anos, financiando gastos com a aquisição de obras, 

manutenção e conservação deste patrimônio histórico-arquitetônico. 

 

Inaugurado em setembro de 1967, foi o primeiro museu de arte sacra do 

Ceará e um dos primeiros do Nordeste. O prédio, com dois andares, foi construído 

para abrigar o poder público da Capitania. A construção, realizada em duas etapas, 
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data dos séculos XVIII e XIX. No primeiro pavimento, construído no século XVIII, 

funcionavam a cadeia, o corpo de guarda e a delegacia; e no século XIX, na seca de 

1877, com o objetivo de oferecer trabalho para os retirantes da seca, foi-lhes 

entregue a edificação do pavimento superior que se destinava à Prefeitura e à Casa 

de Câmara. 

 

 
 

Figura 02 – Vista frontal do Museu São José de Ribamar, em nov. 2004. No detalhe: A – Antigas celas da 
cadeia; B – Antigas salas da câmara; C – Condições inadequadas de iluminação e exposição 
do acervo. Fonte: Michele de Sousa. 

 

 

Ainda se pode ver no interior do edifício as salas que eram usadas como 

celas e as salas que foram destinadas à Câmara. Podem-se observar também 

aspectos arquitetônicos como arcos ogivais no pavimento superior, comuns no 

século XIX, e a sacada, que era usada comumente nos discursos políticos. 

 

O acervo do Museu é constituído por cerca de 460 peças, entre imagens 

eruditas e populares, missais, castiçais, crucifixos, cruzes, sinos, estantes, pias, 

entre outros artigos que datam dos séculos XVIII e XIX. Os visitantes, em sua 

maioria, são estudantes. 

 

O PDTIS avaliou o prédio e considerou que apresenta infiltrações, requer 

pintura, reforma das instalações elétrica, hidráulica e sanitária. Além disso, não 
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apresenta condições adequadas para abrigar um museu com peças centenárias, por 

não possuir climatização, segurança eletrônica, sistema de combate a incêndio, 

reserva técnica e conservação sistemática do acervo. De acordo com informações 

do PDTIS, foi finalizado um projeto museológico e museográfico com recursos do 

Fundo Estadual de Cultura do Governo do Estado do Ceará - FEC e, ainda, que se 

encontra  em fase de elaboração o projeto de reforma do prédio. Já aprovado pela 

Secretaria da Cultura e Desporto, o projeto de restauração de parte dos bens 

aguarda recursos do FEC. 

 

 

4.2.2 Igreja de São José de Ribamar 

 

A Igreja de São José de Ribamar (Figura 03), propriedade da Arquidiocese 

de Fortaleza, é um dos monumentos tombados pelo DEPAC, por decreto estadual 

de novembro de 1983. 

 

Estando em Aquiraz, um pouco mais de 30 anos, os jesuítas construíram a 

bicentenária igreja matriz no século XVIII. Este tempo não foi suficiente para concluir 

os quinze painéis que estão no teto da igreja. Destes painéis, apenas doze foram 

pintados, trabalho provavelmente feitos pelos índios catequizados que também 

teriam ajudado na construção do monumento, que possui paredes de pedra com 1 

metro de espessura, ampliada em 1877 pelos retirantes da seca.  

 

De modo geral, apesar de sucessivas alterações, que descaracterizaram 

alguns traços originais, além dos painéis do teto da capela-mor, podem-se destacar 

as portas da entrada principal, o púlpito, o sótão da sacristia e o cruzeiro à frente da 

igreja. Em 1980, teve seu telhado reformado por se encontrar, então, precariamente 

conservado (Figura 03). 

 

O relatório do PDTIS avaliou como razoável o estado de conservação do 

prédio. O mesmo documento considerou, todavia, que a mencionada igreja 

necessita de uma intervenção mais complexa no seu forro e no consistório (piso e 

forro), pinturas, instalação de sanitários, além de projeto luminotécnico e de soluções 

para o coro e as torres. Diante disso, a restauração desta edificação está prevista no 
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Projeto de Requalificação do Centro Histórico, citado no PDDU de Aquiraz, com 

recursos do PROURB e da Prefeitura do Município. O PDDU e seus projetos ainda 

aguardam aprovação na Câmara de Vereadores.  

 

 
Figura 03 – Parte frontal da Igreja São José de Ribamar com o cruzeiro à sua frente, em nov. 2004. No 

detalhe: A – Porta da igreja; B – Painéis do teto da igreja; C – Telhado da igreja. Fonte: 
Michele de Sousa. 

 

 

Trata-se de um local de relevância para o Município porque, ainda, é na 

igreja que a população se reúne em torno das festas religiosas, quermesses e 

procissões. O Museu e a Igreja São José de Ribamar localizam-se na praça Cônego 

Araripe, no centro de Aquiraz, e juntos formam importante conjunto arquitetônico. 

 

 

4.2.3 Mercado da Carne 

 

Outro monumento que se encontra bem próximo dos dois citados há 

instantes é o Mercado da Carne (Figura 04), localizado no centro e de propriedade 

da Prefeitura Municipal de Aquiraz. Do final do século XVIII e começo do século XIX, 

este prédio é uma das obras mais significativas da arquitetura popular do País, 

segundo o arquiteto José Liberal de Castro [1973?], porque reflete a criatividade 

popular transformando um material de baixo custo, como a carnaúba, numa 

estrutura esteticamente rica. Apresenta-se também como um dos maiores símbolos 
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da Cidade, porque o antigo casarão personifica uma das marcas do período colonial 

brasileiro. 

O Mercado da Carne, em razão da sua expressividade, é um monumento 

tombado pelo IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, órgão 

do Governo Federal, desde 1984, juntamente com o conjunto de prédios adjacentes, 

que abrigam algumas lojas e entidades públicas. 

 

 
Figura 04 – Antigo Mercado da Carne, em nov. 2004. No detalhe: A – Placa da restauração em 1987; B – 

Núcleo central do monumento; C – Sala de aula. Fonte: Michele de Sousa.  
 

 

Testemunha da relevante atividade econômica no Ceará que foram as 

charqueadas, Liberal de Castro [1973?] descreve o mercado assim: 

 

[...] tem planta quadrada, constante de núcleo central contornado por 
alpendres. O telhado é piramidal, com vértice apoiado numa coluna central 
de alvenaria de tijolos. Todo o madeiramento é de carnaúba e o traçado das 
peças estruturais se desenvolve no espírito de pesquisa das linhas internas 
do quadrado. A impressão sensorial do espaço interior pede experiência 
pessoal, já que não pode ser transmitido por descrições verbais e nem 
mesmo por fotografias (ibidem, p.11). 

 

A referida edificação passou por uma reforma, foi restaurada e reinaugurada 

em 14 de dezembro de 2001. Recebeu o nome de “Mercado das Artes”. O objetivo 

era funcionar como um centro cultural para o desenvolvimento de atividades nas 
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salas deste monumento, tais como aula de teatro, danças populares, danças de rua, 

aulas circenses, artes plásticas, estamparia em tecidos, bijuteria, velas, dentre 

outras. O público para desenvolver as atividades seriam crianças e adolescentes e 

uma das salas contava ainda com uma sala de informática com acesso gratuito a 

internet para a comunidade e outra funcionava como lojinha de souvenir, com 

artesanato local produzido pelas pessoas da comunidade, inclusive nos cursos 

ministrados nas salas do mercado. 

  
Àquela época o objetivo era instituir um calendário mensal com uma 

programação que incluísse sempre apresentações culturais, oficinas de arte, feiras 

gastronômicas, entre outras exposições, no entanto, não alcançou êxito. Hoje abriga 

a Biblioteca Pública Municipal e esporádicas atividades culturais. 

 

O relatório do PDTIS considerou este prédio em razoável estado de 

conservação, porém com necessidade de intervenções, especialmente elétrica, 

hidráulica e telefônica, que adequem o mercado para novos usos como ambiente 

catalisador de ações culturais e de convivência para a comunidade e para os 

turistas, como, por exemplo, a instalação de um café e boxes de artesanato. 

Encontra-se também incluído no Projeto de Requalificação do Centro Histórico. 

 

Neste sentido, como já havia sido imaginado no relatório retrocitado a 

Prefeitura, segundo Carolina Sales (entrevista), pretende-se buscar parcerias, em 

especial com a AETA, para trazer pessoas interessadas em se instalar no mercado 

das artes e dar vida ao local com as espécies de estabelecimentos cogitados há 

pouco, entre outras atividades comerciais ligadas à cultura. Deve ter, por 

conseguinte, uma atividade noturna que possa atrair os turistas para a localidade, 

porque a ausência deste tipo de movimentação leva os visitantes do Município, 

notadamente os do Porto das Dunas, a Fortaleza no período da noite.  

 

Há outras construções que fazem parte da história de Aquiraz, dentre as 

quais, as heranças deixadas pelos jesuítas: o Hospício e a igreja anexa, erigidos 

pelos padres. 
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4.2.4 Ruínas das edificações dos Jesuítas 

 

Os jesuítas chegaram em Aquiraz em 1727, com o objetivo de catequizar e 

pastorear os habitantes. Furtado (1968) diz que “ali os jesuítas mantiveram, no 

século XVIII, um colégio, com o nome de Hospício", e sobre isso explica o seguinte: 

 

Hospício, no linguajar do tempo, não era o que hoje se entende por tal 
nome, mas um posto missionário estável, 0donde faziam suas excursões e 
entradas os missionários do Ceará - Grande, que jornadeavam pelo 
Jaguaribe, pelo Forte e aldeias do sertão longínquo. Por Hospício, hoje 
nome estranho, deve-se entender, segundo Serafim Leite, Residência-
Maior, ou Casa da companhia, diferente dos postos mantidos nos 
aldeamentos. Seria também casa de repouso, onde se vinham acolher os 
missionários estafados, doentes ou alquebrados pela idade. Vinham reparar 
forças perdidas (Ibidem, p. 65). 
 

Além de ser uma casa de missionários, Furtado (1968, p. 71) dá ênfase ao 

anexo que o Hospício possuía que era “[...] um Seminário, ou internato para os 

alunos, cujas famílias moravam distante, no Ceará e no Piauí”. Foi um conforto para 

os pais que não enviavam seus filhos a estudar pelo receio de que eles se 

perdessem nos sertões ou não tivessem onde se acomodar. 

  

Adicionalmente, Studart (1932) escreveu que o Hospício tinha sido 

construído em pouco tempo com vigas de pau-ferro e barro. E continuou 

descrevendo, assim expressando: 

 

era uma casa baixa, térrea, com um mirante donde se podia espraiar a vista 
sobre a vila e o Rio Pacoty, que, quando cheio, vinha até a horta.  
Compunha-se ao oriente de uma sala em que se recolhiam provimentos, 
utensílios e mais cousas vindas de Pernambuco e de uma outra destinada 
ao serviço da sacristia; ao poente seis quartos; ao norte as officinas, 
despensa e refeitório; ao sul outros seis quartos; a portaria servia ao mesmo 
tempo de capella para celebração dos actos religiosos. 
A egreja propriamente dita deu-se principio só em 1748, sendo a pedra 
fundamental collocada dia de S. Ignácio (31 de Julho) [...] (1932, p. 182). 

 

Dessa estrutura restaram apenas uma parede e pedaços de duas outras, 

além de um túmulo, que são um marco do domínio dos Jesuítas no início do século 

XVIII, no Brasil. As paredes, com quase um metro de largura, foram erguidas com 

grandes tijolos e pedras transportadas pelos escravos da localidade da Prainha. 
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Para sustentação das pedras e tijolos, foram usados búzios que, quebrados, 

funcionavam como uma espécie de argamassa. 

 

O Padre João Guedes, idealizador do Hospício, não teve a satisfação de ver 

a igreja, com que sonhou construída. Faleceu a 11 de fevereiro de 1743 e está 

sepultado nas proximidades da entrada do Hospício. 

 

Os padres viveram trinta e dois anos em Aquiraz. Furtado (1968) conta que: 

 
[...] os jesuítas do Ceará, convocados das aldeias do Centro, onde 
trabalhavam com os índios, e as aldeias pouco distantes do Forte, reuniram-
se, em dezembro de 1759, no Real Hospício de Aquirás para obedecerem à 
ordem régia. Na noite de Natal desse ano triste sua Casa foi cercada de 
soldados e o vigário local leu, aos Padres reunidos e silenciosos, o decreto 
de expulsão do Brasil. Pouco depois, a 9 de fevereiro de 1760, 
embarcaram, sob escolta, no Iguape, com destino ao Recife ( p. 67). 

 

O local (Figura 05) ficou abandonado com a expulsão dos padres e, em 

1854, por ordem do Presidente da Província, Padre Vicente Pires da Mota, foi 

demolida. Do que foi o antigo Seminário Jesuítico resta hoje o nome “Sítio Colégio”, 

de propriedade particular, terreno da indústria de aguardente Colonial.  

 

 
Figura 05 – Ruínas do Hospício dos Jesuítas, em junho 2005. No detalhe: A – Sítio Colégio; B – Reforma 

de galpões para o estabelecimento do Museu da Cachaça; C – Interior do Museu da Cachaça 
de Aquiraz. Fonte: Michele de Sousa. 
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Em face desse sentido, os bens do Real Hospício permaneceram em seu 

prédio, pois, quando da expulsão, os padres não tiveram tempo de retirar e foram 

sendo dispersos com o tempo. Os moradores mais antigos afirmam, inclusive, que a 

riqueza dos donos da terra onde estão as ruínas do Hospício, hoje, advém dos bens 

e valores deixados pelos Jesuítas no monumento, quando da sua partida. 

 

Furtado (1968), citando Serafim Leite, anota que 

 

[...] o Real Hospício ficou na história da instrução e educação pública, como 
a primeira instituição cearense, onde se ensinaram Humanidades; e 
também, na história eclesiástica do Ceará, por ter sido, de fato, o seu 
primeiro Seminário (p. 69). 

 

O Plano de Ação Turística – PAT de Aquiraz destaca que, segundo os 

especialistas, o Hospício dos Jesuítas seria a grande prospecção arqueológica a ser 

feita no Ceará, o que seria de importante valor histórico para o entendimento da 

contribuição das missões jesuíticas na formação do Estado. Sendo assim, poderia 

atrair visitantes que tenham curiosidade ou interesse neste tipo de atrativo científico-

cultural.  

 

O imóvel já foi utilizado para a fabricação de aguardente, e, por tal razão, o 

proprietário iniciou em novembro de 2004 algumas edificações e reformas nos 

prédios, no intuito de estabelecer no local um museu da cachaça, ação que, se for 

bem planejada e divulgada, poderá ser positiva para a atração de pessoas 

interessadas em visitar o equipamento e, por conseqüência, o centro histórico, em 

virtude da proximidade.  

   

 

4.2.5 Casa do Capitão-Mor 

 

Bem próximo das ruínas, encontra-se a Casa do Capitão-Mor, localizada na 

rua Capitão-Mor, que integra uma pequena vila, no Centro de Aquiraz. Estes dois 

bens históricos, segundo relatório do PDTIS, despertaram no Estado o interesse de 

um tombamento de esfera estadual. 
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A casa que teria abrigado os capitães-mores entre os séculos XVII e XVIII é 

um dos imóveis mais antigos edificados no lugar. Conta com duas salas, três quartos 

e outros compartimentos. Uma característica interessante da casa é que, enquanto 

se fecha um dos quartos, abre a sala ou vice-versa, porque uma porta serve para 

dois cômodos. A casa ainda abriga a mesa utilizada pelo Capitão-Mor (Figura 06).  

 

 
Figura 06 – Casa do Capitão-mor, em junho 2005. Notar detalhe: A – Vila associada à Casa do Capitão-

mor; B – Mesa utilizada pelo Capitão-mor. Fonte: Michele de Sousa. 
  

A moradora e proprietária do imóvel, senhora Maria do Carmo Pereira, conta 

que a casa de taipa amarrada a couro de boi e coberta pelo barro foi construída com 

madeira de pau d'arco e aroeira, tiradas do próprio terreno. Para abrigar toda a 

família, a residente transformou metade de uma das salas em quarto e acrescentou 

um compartimento que aumentou a área construída ao lado da cozinha, mas ainda 

podem ser observados detalhes que mostram seu valor histórico, como o telhado, a 

soleira de madeira, o piso em barro dos quartos e a entrada principal. 

 

O movimento diário de pessoas em sua casa, grupos de escolas, em sua 

maioria, faculdades e curiosos com interesses diversos não incomodam a 

proprietária. Sua preocupação é com o estado de conservação da casa, já que não 
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tem condições de fazer os reparos necessários; telhas já caíram e as paredes e o 

alpendre estão rachando. Em períodos chuvosos aumenta a apreensão dela e da 

sua família. A senhora Maria do Carmo não faz objeção em entregar a “Casa do 

Capitão-Mor” ao Município, o que seria favorável para a restauração e conservação 

deste imóvel que faz parte do patrimônio histórico de Aquiraz, desde que seja 

providenciado um local que ela considere digno para residir. 

  

A Prefeitura demonstra ter interesse em adquirir a casa e transformá-la em 

um memorial da cidade de Aquiraz. O impasse é gerado porque a senhora Maria do 

Carmo gostaria de ficar próximo da vila onde mora porque ali residem também seus 

parentes e a Prefeitura explica que não possui imóveis disponíveis naquela área. 

  

 

4.2.6 Outros locais histórico-culturais 

 

Outro local histórico que pode ser visitado no Município é a velha casa de 

engenho, uma das características marcantes do período colonial, e ainda se pode 

encontrá-lo em Aquiraz, onde o visitante conhecerá o processo de fabricação da 

rapadura, não mais com carro-de-boi como antigamente, porque foi substituído pela 

moagem automática com a chegada da energia, porém os engenhos ainda 

preservam a forma artesanal de fazer rapadura e outros derivados da cana. Alguns 

exemplos de casas de engenho estão no Quadro 04, a seguir, onde também estão 

outros bens históricos do Município de Aquiraz, tais como: Igreja de Nossa Senhora 

da Conceição, Casa do Pau Pombo, Residência Francisco Falcão. 

 

Quadro 04 - Relação de alguns bens históricos de Aquiraz 

DENOMINAÇÃO LOCALIZAÇÃO ÉPOCA 
Igreja N. Sra. da Conceição Justiniano de Serpa Final do séc. XIX 
Engenho de José Maria Justiniano de Serpa Primeiro quartel do séc. XX 
Engenho Estevão Pires Justiniano de Serpa Segunda metade do séc. XIX 
Residência Elpídio Pires Justiniano de Serpa Último quartel do séc. XIX 
Casa do Pau Pombo Jacaúna Terceiro quartel do séc. XIX 
Engenho Valdemar Simião Justiniano de Serpa Início do séc. XX 
Engenho Manoel Pires Jacaúna Primeiro Quartel do séc. XX 
Residência Francisca Falcão Jacaúna Primeiro Quartel do séc. XX 
Residência Epifânia Almeida Jacaúna Primeiro Quartel do séc. XX 
Igreja N. Sra. da Conceição Jacaúna Segunda metade do séc. XIX 

             Fonte: Guia dos bens tombados do Ceará e assessoria de comunicação. 
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Podem ser visitados, também, os centros de artesanato com peças em 

renda de labirinto, bordado, palha, cerâmica e madeira. Muitas destas, aliás, são 

herança cultural deixada pelos índios, seus primeiros habitantes, cujos 

descendentes legítimos são encontrados no entorno da Lagoa da Encantada, nas 

proximidades da lagoa Batoque. Ficaram, entre outras influências, as denominações 

do Município e localidades, lagoas, rios e riachos, uma expressividade cultural na 

qual se destacam: a pesca artesanal, o artesanato em cerâmica e trançados de 

fibras, culinária, danças e outros costumes. 

 

Um traço bastante característico e presente na cultura de Aquiraz são as 

figuras do jangadeiro e da rendeira, comumente constituindo-se marido e mulher. 

Constantemente, ainda essas “figuras” são visíveis na paisagem do Município. 

Esses grupos passam seus conhecimentos tradicionais, ou seja, suas tradições aos 

seus filhos, assim como receberam de seus pais. A preocupação hoje é com a 

continuidade, pois os jovens querem buscar outras atividades em conseqüência das 

dificuldades que eles encontram (como a baixa remuneração), correndo-se o risco 

de, num futuro não muito distante, estes grupos serem apenas figuras folclóricas, 

vistas somente nos livros. Há também grupos organizados quanto às manifestações 

culturais tradicionais, quase sempre associados a datas religiosas. 

 

O relatório do PDTIS traz propostas de intervenção nos bens históricos, que 

podem ser vistas no Quadro 05, cujo objetivo, além da restauração e preservação 

destes, é a promoção de novos atrativos, no viés do turismo cultural, vislumbrando a 

demanda de visitantes do Município, especialmente do Beach Park.  

 

Quadro 05 - Intervenções propostas no Centro Histórico de Aquiraz 

• Integração das ruínas do Hospício dos Jesuítas e da casa do capitão-mor, no entorno tombado do centro 
histórico (Mercado da Carne, Casa de Câmara e Cadeia, Igreja Matriz de São José de Ribamar). 

• Prospecção arqueológica das ruínas do Hospício dos Jesuítas, com grande potencial turístico e 
aprofundamento dos estudos sobre edificações coloniais de grande porte localizadas no Ceará. 

• Valorização do casario de entorno, ao lado da Praça Cônego Araripe (centro histórico), com intervenção 
nas fachadas, a fim de harmonizar o conjunto arquitetônico local. 
• Inclusão do centro histórico de Aquiraz nos roteiros turísticos, uma vez que o Município recebe grande 
fluxo de visitantes em suas praias (especialmente o parque temático Beach Park), o que promoveria uma 
diversidade de atrativos. 

Fonte: PDITS 
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Como frisa Silva (2004), contudo,  

 

[...] a tematização explica-se pelo fato de que a percepção da paisagem é 
uma experiência subjetiva e resulta de uma interpretação particular do 
ambiente. Nos lugares turísticos, por exemplo, visitantes e nativos focalizam 
aspectos diferentes do mesmo ambiente. Segundo Yi-Fu Tuan, a percepção 
do visitante “frequentemente se reduz a usar os seus olhos para compor 
quadros”; já o nativo tem uma percepção mais complexa do meio que só é 
expressa “com dificuldade e indiretamente através do comportamento, da 
tradição local, do conhecimento, e do mito”. O que para o turista é uma 
experiência essencialmente estética, para o nativo é uma avaliação do 
próprio modo de vida. O viés que se interpõe entre a realidade e a imagem 
formada pelo turista tanto revela novas qualidades quanto encobre aspectos 
negativos dos lugares (Ibidem, p. 31). 

 

É certo que há uma melhoria para a localidade com a requalificação desses 

bens, porém há de se ter cuidado com a cenarização. Feitas essas considerações, 

Harvey (2004) entende que,  

 

[...] enquanto os modernistas vêem o espaço como algo a ser moldado para 
propósitos sociais e, portanto, sempre subserviente à construção de um 
projeto social, os pós-modernistas o vêem como coisa independente e 
autônoma a ser moldada segundo objetivos e princípios estéticos que não 
têm necessariamente nenhuma relação com algum objetivo social 
abrangente, salvo, talvez, a consecução da intemporalidade e da beleza 
“desinteressada” como fins em si mesmas (Ibidem, p. 69). 

 

O que para o habitante se constitui lugar, no sentido antropológico, sendo 

munido de características identitárias, relacionais e históricas, para o viajante se 

constitui “espaço para a prática dos lugares”, apreendido em outra dimensão, na 

perspectiva de espectador, parcial, fragmentada, “vista” na maioria das vezes pelo 

discurso do guia e emoldurada pelas janelas dos ônibus ou dos quartos de hotel, 

capturadas e reproduzidas por fotografias que retratam uma imagem apenas 

“superficial” dos lugares, construindo uma conexão utópica entre olhar e paisagem, 

como exposto por Marc Augé (1994), e chamado ainda por Krippendorf (2001) de 

“síndrome do zoológico”, no sentido de que habitantes e visitantes apenas se 

observam e pouco interagem. Augé exprime, ainda, a idéia de que o “espaço do 

viajante seria o arquétipo do não-lugar” (op.cit., p. 81) aquele que “existe e não 

abriga nenhuma sociedade orgânica” (Ibidem, p.102) ou ainda “espaços constituídos 

em relação a certos fins (transporte, trânsito, comércio, lazer)” (Ibidem, p. 87). 
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Sendo assim, não se pode desprezar uma possível perda do “sentido da 

história” para os habitantes em conseqüência da banalização ou pasteurização 

(geralmente são reproduzidos outros modelos de revitalização como o do Pelourinho 

ou o de Olinda, projetos alheios à memória e a cultura dos lugares) neste processo 

de “desenvolvimento dos ‘espaços’ ou dos ‘cenários’ turísticos”, onde o que importa 

na paisagem é se o anseio do turista é atingido e satisfeito, pois este sujeito que não 

constitui vínculo com a localidade, ao passo que os anseios e necessidades da 

comunidade, que vive a realidade do lugar, vêm em detrimento da efetivação do 

“espetáculo” para aqueles.  

 

Outra preocupação é que com a revitalização, em geral, há uma valorização 

dos espaços e dos imóveis que são utilizados para comércio, voltado para as 

atividades de lazer e turísticas, o que poderia acarretar um deslocamento dos 

habitantes da área revitalizada para outras mais distantes, o que ocorreu, por 

exemplo, com os antigos moradores da área do Pelourinho, em Salvador. 

 

Neste sentido, cita-se uma passagem contida no PDTIS (CEARÁ, 2003, 

p.78) que expressa com clareza o cerne destas preocupações: “sem qualquer 

ingerência preventiva e prospectiva, em poucos anos certos municípios estarão 

condenados ao eterno presente, desprovido de referências que sedimentam seus 

valores, crenças e atitudes”. 

 

Um fato que reforça um planejamento urbano e turístico que priorize os 

habitantes do lugar, especialmente no aspecto cultural, é a motivação que atrai os 

turistas chegados ao Ceará, constatada nas pesquisas da SETUR-CE 5. A maioria 

deles, 56,4%, viaja por motivo de passeio e os atrativos naturais são os que 

preponderam na escolha da viagem, 90,5%. Apenas 1,5% viajou atraído por algum 

aspecto cultural. Portanto o estabelecimento de uma estratégia que vislumbre o 

turismo num viés cultural deveria reunir um resgate da cultura da população local e o 

envolvimento desta com suas tradições, além das reformas necessárias aos 

equipamentos históricos para revitalizar o centro histórico que, hoje, se encontra 

praticamente sem atividades culturais. Desta maneira, poder-se-ia tornar 

                                                 
5 Demanda Turística Receptivo Acumulado 2004 – SETUR-CE 
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interessante este tipo de atrativo que esbarra numa demanda turística interessada 

no já “consolidado” modelo de turismo de “sol e mar”.  

 

O PDDU de Aquiraz propôs um zoneamento do Município, que segundo o 

texto do documento procura contemplar as vocações internas do Município como 

habitação, turismo, lazer, produção agropecuária e indústria. Assim, pode-se ver na 

Figura 07 as zonas com destaque especial para as Zonas de Uso Especial – ZE que 

abrangem as Áreas de Interesse Cultural – AIC e as Áreas de Interesse Turístico – 

AIT (vide descrição das zonas e áreas no Anexo A). 

 

 
4.3 A descoberta do litoral cearense: as práticas marítimas em Aquiraz 
  

A partir do século XX, Macedo (2002) chama a atenção para a mudança na 

ocupação da zona costeira antes de caráter urbano, produtivo e agrícola e, agora, 

destinada para o veraneio e o turismo de férias. Neste sentido, Moraes (1999) 

também aponta como vetores de ocupação mais recentes os processos de 

urbanização, industrialização e exploração turística. 

 

A zona litorânea, historicamente, foi ocupada por pobres e pescadores. As 

pessoas das classes abastadas, que tinham forte ligação com o sertão da cultura 

algodoeira, se estabeleciam em Fortaleza no centro da cidade, longe do mar. Por 

meio de um processo cultural com origem na Europa, no entanto, iniciou-se, 

primeiramente em Fortaleza, uma relação diferente das pessoas com o mar. Antes 

ocupado por pobres, pescadores, pelo porto e as relações de troca, passou a ser 

também local de práticas terapêuticas e posteriormente cenário para a prática do 

lazer e até mesmo da habitação. A respeito disso, Dantas (2002) afirma que 

 

[...] as novas práticas marítimas, representativas da incorporação dos 
hábitos europeus pelas referidas classes, suscitam tímido movimento de 
urbanização das zonas de praia. Movimento iniciado nos anos 1920-1930 
na praia de Iracema, que se amplia, pouco a pouco, até os anos de 1970, 
primeiro com a urbanização da praia do Meireles, segundo com a 
incorporação gradual, pelo veraneio, das praias dos municípios vizinhos de 
Fortaleza (Ibidem, p. 46). 
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FIGURA 07 – ZONEAMENTO – PLANO DE ESTRUTURAÇÃO URBANA 
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Assim, após 1970, a cidade de Fortaleza volta-se para o mar, ocorrendo, 

segundo Dantas (2002), a construção de calçadões e pólos de lazer nas zonas de 

praia para atender a demanda interna de lazer para os habitantes e a procura 

externa com a incorporação gradativa da atividade turística, refletindo-se na 

urbanização das praias de Iracema, Meireles, construção do calçadão da avenida 

Beira-Mar e da praia do Futuro, para citar as mais conhecidas. Esse autor ainda diz 

que, com o advento das vias urbanas e ônibus, esses locais passaram a ser 

consumidos também pelos pobres, deixando insatisfeita a classe mais abastada. 

Desta maneira, “os amantes da praia, não satisfeitos com o estado das zonas de 

praia fortalezense – poluídas ou ocupadas por atores indesejáveis - podem, após a 

chegada do carro, utilizar as vias de circulação para se deslocar às praias distantes 

de Fortaleza” (Ibidem, p. 77). 

 

É neste momento que Aquiraz se insere no processo de uso do seu espaço 

para lazer, incluindo a apropriação para o veraneio. E, posteriormente, para o 

turismo. Lima (2002) avoca esse fato, mais claramente, quando argumenta que 

 
[...] a prática do veranismo, a valorização do morar a beira-mar e a 
incorporação dos espaços à dinâmica turística, de maior expressão, 
inicialmente em Fortaleza, levaram a incorporação de vários lugares da 
zona costeira cearense, começando com algumas localidades praianas em 
municípios vizinhos (Iparana e Icaraí em Caucaia, Prainha em Aquiraz) e, 
em seguida expandido-se para localidades em municípios mais distantes 
(Iguape em Aquiraz, Cumbuco em Caucaia ...) [...] em alguns pontos 
determinados surgiram enclaves turísticos, particularizados pela presença 
do turista que deseja manter-se protegido e distante da realidade local das 
comunidades. É o que ocorre quanto aos empreendimentos turísticos do 
tipo Hotel Praia das Fontes (Beberibe), “Beach Park” e “Aquaville Resort” 
(Aquiraz), “Marina Park” (Fortaleza) e “Cidade Turística de Porto Canoa” 
(Aracati) (p. 67 - 68). 

 

O espaço litorâneo passa a se inserir numa nova racionalidade, relacionada 

ao consumo, onde não apenas o valor de uso (atende um desejo ou necessidade 

particular) é importante, mas também o valor de troca (objeto de barganha para 

conseguir outras mercadorias) (HARVEY, 2004), ou seja, é a transformação do lugar 

em mercadoria na medida em que “a apropriação do espaço e os modos de uso 

tendem a se subordinar cada vez mais ao mercado” (CARLOS, 2002). 
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Moraes (1999) entende que “o valor dos lugares no litoral é mais elevado do 

que na hinterlândia, o que acaba por condicionar um direcionamento de seus usos” 

e em função disto esses lugares “ficam disponíveis para utilizações de maior 

rentabilidade no uso do solo.” (Ibidem, p.19) Grifa, ainda, que esta interação com o 

mar proporciona alguns usos quase exclusivos do litoral, sendo identificado 

atualmente como relevante espaço de lazer, propício para as atividades turísticas e 

de veraneio. 

 

De acordo com Macedo (2002), “a urbanização turística de segunda 

residência é, no início do século XXI, o mais importante fator de transformação e 

criação de paisagens ao longo da costa brasileira”. Em Aquiraz, pode-se ver 

claramente este tipo de ocupação que teve início na década de 1970 e se 

intensificou nos vinte anos que se seguiram, estando hoje presente na paisagem 

artificial das praias do município. Sendo assim, este crescimento populacional de 

modo desordenado das cidades litorâneas, ocorre em razão das novas populações 

que se instalam nas localidades ou mesmo a população flutuante de visitantes, além 

do surgimento de outras atividades econômicas que passam a influenciar o modo de 

vida da comunidade, provoca danos ao meio físico e às populações nativas.  

 

Os espaços antes das comunidades locais são objeto da apropriação e dão 

lugar a segundas residências e/ou empreendimentos hoteleiros e de lazer, 

ocorrendo uma ocupação desenfreada do território por novos agentes, culminado na 

expulsão das comunidades, geralmente para áreas mais afastadas e menos 

valorizadas, caracterizando muitas vezes o surgimento de favelas. Desta maneira, o 

veraneio e a atividade do turismo foram também fatores que proporcionaram a 

ocupação litorânea brasileira, e não foi diferente no litoral do Ceará, sendo este fator 

decisivo na propagação de equipamentos imobiliários (hotéis, pousadas, parques 

aquáticos, marinas, resorts).  

 

A valorização desse espaço e o processo de obter esses terrenos, muitas 

vezes de maneira ilegal, ocasionam, segundo Moraes (1999), um dos problemas 

mais graves que atingem hoje o litoral - os conflitos de títulos de propriedade das 
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terras, decorrentes de grilagem ou dos processos de sobrepovoamento no recorte 

do litoral. 

 

De fato, no litoral do Município em estudo, existe este tipo de conflito, sendo 

uma das contendas mais expressivas a do litoral do Batoque, na qual a comunidade, 

por intermédio do Ministério Público Federal, em maio de 1999, solicitou a 

implantação da reserva extrativista na localidade após conviver com proibições, nos 

mais diversos âmbitos, e com a presença de homens armados. O apelo alcançou 

êxito somente em junho de 2003. 

 

Espaços disputados entre a comunidade e agentes externos a esta, a 

natureza intocada e a tranqüilidade dos lugares recém-descobertos adquirem um 

valor inestimável, “espaço-mercadoria” vendido para o turismo que comercializa a 

idéia de paz e tranqüilidade perdidas no cotidiano das grandes cidades e em todos 

os seus problemas urbanos e que, segundo Carlos (2002, p. 53), valoriza “os lugares 

da não produção industrial, não degradados pela atividade produtiva, não poluídos, 

que têm sua valorização exatamente enquanto modelo de ocupação que se justapõe 

ao primeiro”; e oferecido ao veranista que quer possuir um “pedacinho” deste 

paraíso. Moraes (1999) exprime que 

  
[...] o valor contido numa localidade pode determinar as formas 
economicamente viáveis de sua ocupação, num quadro em que as 
vocações locais e suas vantagens comparativas atuam como fatores de 
objetivação dos usos, mas cuja decisão repousa no campo da hegemonia 
política e dos embates sociais. Campo esse que ultrapassa muito a mera 
racionalidade econômica (Ibidem, p. 20). 

 

No valor de uma terra, estão implícitos vários fatores, como as condições 

locais, os recursos naturais, o valor social que ela adquire no mercado imobiliário 

que a situa como local revelador de status ou mesmo o próprio Estado, quando inibe 

ou induz o uso dos solos mediante as legislações ou as políticas.  

 

Moraes (1999) adverte para o fato de que o Estado, como produtor de 

espaços, é  
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[...] o maior agente impactante na zona costeira, com capacidade de 
reverter tendências de ocupação e gerar novas perspectivas de uso, 
sobretudo pela imobilização de áreas (mediante seu tombamento) e pela 
instalação de grandes equipamentos ou dotação de infra-estruturas (como 
estradas, portos, ou complexos industriais) (Ibidem, p. 25).  

  

Cabe ao Estado a responsabilidade de nortear, mediante os planejamentos 

urbanos, o crescimento das cidades e o ordenamento do solo por meio de políticas, 

porém a especulação imobiliária, por vezes, direciona os investimentos em infra-

estrutura. Macedo (2002) diz que a transformação sucede de forma rápida e se 

intensifica com a abertura de estradas, integrando “o antigo paraíso à rede viária 

nacional e, conseqüentemente, favorecendo a chegada de maiores fluxos de 

visitantes” (Ibidem, p. 205). 

 

A entrada de novos agentes neste cenário, de forma rápida e sem 

planejamento, origina uma pressão na infra-estrutura desses espaços, os quais não 

estavam prontos para receber. É interessante ainda observar que, mesmo sendo 

atraídos pelo ar bucólico das localidades, estes agentes não querem abrir mão de 

algumas comodidades, razão por que, Dantas (2002) evidencia que, “[...] embora os 

empreendedores imobiliários ofereçam os loteamentos, é ao Estado que se fazem 

as exigências dos novos freqüentadores das zonas de praia, acostumados aos 

confortos da sociedade urbano-industrial” (Ibidem, p. 78). E, no que diz respeito ao 

Município em estudo, muitas destas estruturas ficam ociosas por vários meses 

durante o ano, especialmente as segundas residências. 

 

Rodrigues (2004) mostra em seu trabalho dados (Tabela 05) acerca da 

valorização dos terrenos em Aquiraz a partir de 1983 até 2003, demonstrando que 

aqueles que ficam próximos da faixa de praia, tem valores mais expressivos. 

 

Hoje, o que se verifica no litoral de Aquiraz é significativa quantidade de 

residências fechadas, de arquitetura bem diferente das casas da população local ou 

dos nativos (como eles costumam se intitular), terrenos cercados, barracas, hotéis, 

estruturas de lazer. Com a valorização dos imóveis, como visto no Quadro 03, ficou 

mais difícil de os autóctones manterem seus terrenos, portanto é comum o fato de 

que, mesmo os que esboçaram resistência, por fim, tiveram de vender suas casas e 

terrenos.  
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Tabela 05 - Município de Aquiraz, valorização dos imóveis nas localidades de 
Iguape, Prainha e Porto das Dunas – (1983/2003) 

ANO LOCAL 
ÁREA 

DO 
IMÓVEL 

(M2) 

DATA 
MOEDA 

NA 
DATA 

(*) 

VALOR DO 
IMÓVEL 

VR. DO 
DÓLAR 

NA 
DATA(*)

VALOR 
ATUALIZADO 

EM 
DÓLARES 

VALOR DO 
M2  EM 

DÓLARES 
HOJE 

Iguape 4.230 09/10/83 Cr$ 1.200,00 758,00 1,58 0,0004  
1983 Prainha 1.050 01/10/83 Cr$ 1.650,00 738,00 2,24 0,0021 

Prainha 1.400 25/08/87 Cz$ 750.000,00 47,82 15.682,50 11,2018 
P.Dunas 800 27/08/87 Cz$ 385.000,00 48,00 8.020,83 10,0260 

 
1987 

 P.Dunas 477 27/08/87 Cz$ 95.000,00 48,00 1.979,17 4,1492 
Iguape 600 07/11/90 Cr$ 200.000,00 114,57 1.745,66 2,9094 
Prainha 774 20/11/90 Cr$ 500.000,00 122,01 4.098,02 5,2946 

 
1990 

 P.Dunas 1.200 07/11/90 Cr$ 1.200.000,00 114,57 10.473,95 8,7283 
Iguape 2.030 15/12/03 R$ 20.000,00 2,929 6.827,57 3,3633 
Prainha 1.820 15/12/03 R$ 27.000,00 2,929 9.217,22 5,0644 

 
2003 

 P.Dunas 800 01/11/03 R$ 40.000,00 2,859 13.990,91 17,4886 
Fonte: Rodrigues (2004), Jornal O Povo – Classificados, 1983, 1987, 1990 e 2003. 

    (*) os valores em dólar e a conversão da moeda foram obtidos no banco central. 
     

 
Assim, é mais fácil encontrar aqueles que ainda conseguem manter suas 

terras no Iguape e Barro Preto; porém, no Porto das Dunas, por estar mais próximo 

de Fortaleza e já ser considerado um bairro da Capital cearense (inclusive nas 

propagandas das imobiliárias é vendido como tal), foi tarefa impossível manter os 

terrenos dos habitantes mais antigos, diante da “poderosa” especulação imobiliária. 

Verdadeiramente, estes habitantes, cuja maioria é composta de pescadores, foram 

retirados de seus terrenos e casas, tendo que se deslocar para outros lugares longe 

do mar. 

 
Neste sentido, o Porto das Dunas tornou-se, visivelmente, um território 

elitizado, apresentando enclaves turísticos (resorts, condomínios residenciais e/ou 

turísticos) que impedem o acesso de pessoas indesejáveis, como, por exemplo, os 

antigos moradores, com anteparos de cercas e guaritas. É o que expressa Carlos 

(2002), quando diz que 

 
[...] a extensão da propriedade privada no espaço restringe ainda mais o 
seu acesso, vinculado, cada vez mais, à possibilidade de realização de um 
valor de troca criando o acesso diferenciado dos lugares da vida cotidiana e, 
com isso, contribui para o aprofundamento da segregação espacial (Ibidem, 
p.49) 

 

Observa-se, porém, que esta prática é antiga, podendo-se encontrar 

registros já no século XIX, que se davam com o mesmo intuito dos dias atuais, 
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separação de classes sociais, como se pode perceber no texto de John Urry (2001), 

a respeito dos balneários marítimos britânicos: 

 
No entanto, à medida que os banhos de mar tornaram-se relativamente 
mais favorecidos, ficou mais difícil para os grupos socialmente dominantes, 
restringir o acesso. Foram criadas dificuldades [...] em 1824 o terreno do 
balneário foi cercado e instalou-se uma guarita, com entrada paga, a fim de 
excluir as “classes impróprias” (Ibidem, p.35).   

 

No litoral cearense em geral e, em Aquiraz em particular, transformações 

ocorrem desde o início deste processo de urbanização, como as mudanças nas 

paisagens, anteriormente existentes, mediante ações impactantes, tais como 

desmatamento, aplainamento de dunas, aterramento de lagoas, abertura de ruas, 

loteamentos e edificações de pequeno, médio e grande porte. A grande quantidade 

de imóveis e empreendimentos construídos nesses espaços litorâneos “turísticos” 

exerce grande pressão no meio ambiente, nos serviços e infra-estrutura urbanos. 

Esses equipamentos, geralmente, não possuem abastecimento de água e 

esgotamento sanitário, contudo fazem uso de poços artesianos, comumente 

cavados perto das fossas rudimentares, originando a probabilidade de contaminação 

dos recursos hídricos.  

 

Neste contexto, Rodrigues (2004) analisou em sua pesquisa a qualidade da 

água em Aquiraz, colhendo amostras em alguns pontos que considerou de maior 

relevância pelo número de habitantes e por ser mais freqüentado pelos turistas que 

fazem uso da água, também, para o lazer. Assim, foram coletadas amostras nos 

Distritos de Jacaúna e Aquiraz (Sede), nos núcleos urbanos do Iguape, Barro Preto, 

praia do Presídio, Prainha e Porto das Dunas. Das dez amostras, apenas uma foi 

considerada apropriada para consumo humano. Nas restantes, foram encontrados 

coliformes fecais e coliformes totais numa concentração maior que a permitida pelo 

Ministério da Saúde.  

 

Assim, no curso da “descoberta” do litoral e de suas transformações, podem-

se ver vários fatores que ocorrem e interferem no cotidiano destes ambientes 

litorâneos e das comunidades que ali vivem. Estas mudanças se dão continuamente, 

em vários níveis, como expressa muito apropriadamente Carlos (2002), ao dizer que  
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[...] o processo de produção/reprodução do espaço se realiza de modo 
ininterrupto, apresentando, em cada momento da história, características 
específicas – um processo que envolve vários níveis: o político que produz o 
espaço de dominação (posto que o poder político se realiza no espaço); o 
econômico que produz o espaço como condição e meio da realização da 
acumulação e, finalmente, o social, isto é, a realização da vida cotidiana 
enquanto prática socioespacial. Estes três planos articulados e justapostos 
revelam a dinâmica espacial iluminando os conflitos e contradições em torno 
desta produção (Ibidem, p. 47 - 48). 

 

 

4.4 Aspectos naturais: visão sobre as “comunidades” litorâneas de Aquiraz 
 

Podem-se observar em Aquiraz quatro unidades geoambientais: planícies 

litorâneas, planícies fluviais, tabuleiro litorâneo e depressão sertaneja. Dentre estas, 

algumas ganham mais destaque na paisagem como a faixa de praia e o campo de 

dunas (fixas e móveis) nas planícies litorâneas e os manguezais nas planícies 

fluviais. 

 
Os recursos hídricos do Município são compostos de rios, riachos e lagoas. 

Abriga ainda uma área de proteção ambiental de ecossistema costeiro – APA do rio 

Pacoti e uma reserva extrativista na praia do Batoque. Seu litoral conta com 

aproximadamente 30 km de extensão, compreendendo seis praias: Porto das 

Dunas, Prainha, Iguape, Presídio, Barro Preto e Batoque que podem ser melhor 

localizados na Figura 08.  Este trabalho, no entanto, não contemplará a praia do 

Batoque, porque, em sendo uma reserva extrativista, está sob legislação especial de 

uso e ocupação do solo, distinta das demais. 

 

4.4.1 Porto das Dunas 

 

O Porto das Dunas está localizado a 22 km de Fortaleza. Inegavelmente, é a 

porção do litoral aquiraense que recebe mais turistas, estando sempre presente nas 

pesquisas da SETUR-CE como uma das praias mais visitadas do Ceará. Sem 

dúvida, além da beleza cênica do local, o "complexo turístico Beach Park" é um 

atrativo importante (Figura 09), tour quase unânime nos roteiros dos pacotes de 

quem viaja a Fortaleza. Este empreendimento atrai novos investimentos turísticos na 

área, especialmente os hoteleiros. 
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FIGURA 08 – LOCALIZAÇÃO DAS COMUNIDADES LITORÂNEAS DE 
AQUIRAZ 
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Figura 09 – Beach Park no Porto das Dunas, em maio, 2005.  Notar no detalhe: A – Portal na CE 025; B –

Toboágua; C – Acesso ao Hotel Beach Park Suites Resort. Fonte: Michele de Sousa. 
 

O Porto das Dunas abrange também a Área de Proteção Ambiental - APA do 

rio Pacoti, criada em fevereiro de 2000, pelo Decreto Estadual n. 25.778, a fim de 

preservar e nortear as atividades socioeconômicas nesta área.  A fiscalização e o 

gerenciamento são de responsabilidade da Superintendência Estadual do Meio 

Ambiente – SEMACE, que desenvolve atividades de fiscalização esporádicas na 

unidade de conservação. Apesar de existir uma legislação ambiental que proíbe 

algumas práticas nessas áreas, pode-se observar a ocorrência de algumas delas na 

APA do Pacoti, tais como: o corte da vegetação (para utilizar como combustível ou 

uso do terreno para constituir áreas de lazer como campos de futebol, barracas e 

bares), construções em local proibido e a poluição (principalmente pela ausência de 

saneamento básico e coleta deficiente de lixo) (SILVA, 2005). 

 
A paisagem artificial é composta pela presença de belas mansões, 

condomínios, terrenos loteados, hotéis (equipamentos voltados para o lazer e o 

turismo), parque eólico. Além disso, podem ser observadas edificações com até 

quatro andares. A proliferação desta urbanização vai descaracterizando e 

encobrindo a paisagem do local.  
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O litoral cearense encontra-se loteado e este fenômeno ocorre também em 

Aquiraz. No Porto das Dunas já é possível encontrar algumas imobiliárias instaladas 

com o intuito de negociar os lotes ainda à venda, além de placas espalhadas ao 

longo de sua extensão, que dão a conhecer às pessoas que visitam o local os 

imóveis que ainda podem ser comprados, sejam eles casas, flats, apartamentos ou 

terrenos.  

 
Em visita, realizada a um dos últimos loteamentos postos à venda em 2004 

(Loteamento Porto das Dunas), localizado nas dunas, pôde-se perceber que os 

terrenos mais valorizados eram os que tinham vista para o rio Pacoti, a poucos 

metros do mangue, e, segundo o corretor: “uma vista que não será perdida nunca 

porque além desse local não pode ser construído mais nada, além de poder ter duas 

vistas privilegiadas a do rio e do mar”. Sem nenhuma infra-estrutura, o corretor disse 

que, neste local, as casas faziam uso de poços e fossas sépticas. No que se refere à 

coleta de lixo e à melhoria do acesso, ele falou que a Prefeitura de Fortaleza 

implementaria tais ações, em virtude da proximidade da Capital e pelas 

reivindicações dos futuros moradores.  

 

A respeito dos anúncios publicitários veiculados, ou mesmo no momento em 

que são mostrados os terrenos pelos corretores, não há menção ao fato de que os 

loteamentos estão na jurisdição municipal de Aquiraz. Dessa forma, em função de 

uma indústria imobiliária, imbuída da busca incessante pelo lucro, há uma indução à 

comercialização de um imóvel como se estivesse localizado em Fortaleza. Têm-se aí 

duas questões: a pressão sobre a área de tal manancial, podendo trazer 

contaminação deste e dos recursos retirados dele; e o possível direcionamento da 

administração pública pela especulação imobiliária. 

 

Com relação ao exposto, é interessante observar que vem ocorrendo um 

processo de “(re)descobrimento” da costa do Brasil e não é diferente no Ceará. Já 

se fala até em uma “(re)colonização” em virtude do número expressivo de 

investimentos de portugueses e espanhóis na costa cearense. Além destes e de 

outros estrangeiros, há também brasileiros, geralmente da região Sul ou Sudeste, 

que ao chegarem à costa litorânea cearense, encantam-se com a beleza cênica do 
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local e adquirem imóveis para serem utilizados em outros retornos ao Ceará, ficando 

estes aos cuidados de caseiros, geralmente habitantes da localidade.  

 

Este processo pode ser observado também em Aquiraz, especialmente no 

Porto das Dunas (Figura 10), onde já é possível ver placas das imobiliárias em três 

idiomas, vislumbrando aquela demanda. Paradoxalmente a este, porém, pode-se 

notar nesta última localidade uma quantidade expressiva de placas em algumas 

casas e apartamentos, que expõem frases como: “aluga-se por temporada” (no 

intuito de suprir as despesas do imóvel) ou “vende-se”, o que se acredita ser a 

“ociosidade” dos imóveis um dos principais motivos, além da falta de infra-estrutura 

de transporte, segurança, iluminação e comércio, justificado pela ausência de uma 

substancial população fixa, mas sentida pela população e comerciantes que habitam 

no local. 

 
A

 
Figura 10 – Imobiliária no Porto das Dunas, em maio de 2005. Notar no detalhe: A – Placa da imobiliária 

em três idiomas, caracterizando o interesse da demanda estrangeira; B – Propaganda do 
empreendimento turístico residencial (Paraíso das dunas) da empresa portuguesa Palmitur; 
C – Verticalização decorrente da especulação imobiliária. Fonte: Michele de Sousa. 

 

Além disso, no Porto das Dunas, apesar do traçado regular de suas ruas, 

algumas se encontram em precário estado de conservação, ficando inclusive 

impedidas ao tráfego de veículos automotores, agravando-se este fato nos períodos 

chuvosos, dificultando o acesso inclusive para os pedestres. Existem apenas duas 
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vias asfaltadas, uma que dá acesso ao Aquaville e outra ao Complexo Beach Park; 

as demais são em piçarra. 

 

Afora essas considerações, outro aspecto observado é o crescimento da 

construção de condomínios residenciais, inclusive por incorporadoras multinacionais. 

Esta oferta pode estar destinada tanto a demanda, já citada, dos que querem 

possuir um refúgio num “paraíso”, bem como atender as pessoas que desejem 

morar, o que já existe, e tende a aumentar porque há vias de acesso ao local bem 

pavimentadas, como a CE-025, e previsão de outra (ponte sobre o rio Cocó ) e, além 

disso, há cerca de uma década tem ocorrido em Fortaleza a ocupação e 

urbanização da porção leste da cidade. Loteamento emblemático deste processo é o 

condomínio Alphaville, que suscitou várias dúvidas a respeito de sua localização, 

mas na verdade ainda pertence ao Município de Eusébio, ficando no limite com o 

Município de Aquiraz. Sendo assim, não seria nenhuma surpresa um incremento do 

uso residencial no Porto das Dunas, apesar da precária infra-estrutura no local, e, 

certamente, para pessoas que possuem rendas privilegiadas, pois esta área já 

constitui hoje um território elitizado. 

 

Certamente por tal razão os preços praticados no comércio do Porto das 

Dunas sejam elevados, principalmente nas proximidades do complexo Beach Park. 

Este notável processo de elitização teve início com a posse dos terrenos 

“disponíveis” (áreas vazias destinadas a uma futura especulação imobiliária) e com a 

compra das casas e expulsão dos primeiros habitantes que viviam naquele lugar, 

pelos especuladores.   

 

Conforme o senhor Paulo Horácio de Brito, conhecido na Prainha como 

senhor Amor, hoje onde é o Porto das Dunas se chamava “Barra do Pacoti” e era um 

dos melhores portos de navegação da região, por isso, muitos pescadores da 

Mangabeira e Prainha, que são localidades adjacentes, deslocavam-se para pescar 

naquele local, além da comunidade que lá vivia. Eram casas simples, de taipa e, 

afora a pesca, eles mantinham plantações de subsistência. Ainda segundo o senhor 

Amor, porém, os pescadores se deslumbraram com o dinheiro que lhes foi oferecido 

pelas suas casas por nunca terem tido aquela soma em suas mãos e se iludiram, 
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acreditando que aquela quantia daria pra construir residências melhores e ainda lhes 

sobraria um saldo para melhorar suas vidas, o que entretanto, não aconteceu. 

 

Muitas terras foram compradas, no entanto, os que queriam permanecer 

sofriam pressões para que vendessem ou saíssem, com a alegação de que aqueles 

terrenos já tinham dono, sendo que as pessoas da comunidade que ali estavam 

tinham recebido aqueles terrenos dos pais e avós que também moravam no local, o 

que, aliás, é bastante comum de se ver nas comunidades tradicionais - as famílias 

construírem suas casas no mesmo terreno, prática adotada ainda hoje; e, diante das 

ameaças, acabavam cedendo por serem a parte mais fraca na situação. 

 

O senhor Amor, em sua simplicidade e sabedoria, produziu alguns versos 

que reproduzem com muita propriedade este processo de apropriação das casas e 

terrenos dos autóctones, recitados durante a entrevista. A praia citada nos versos é 

a Prainha, mas poderia ser qualquer uma do litoral aquiraense ou mesmo cearense. 

 
 
Quem conheceu a Prainha, há muitos anos atrás 
Era uma Prainha antiga do pai, do pai dos meus pais 
Pode observar que hoje tá diferente demais. 
 
Não tem uma pessoa para nos orientar 
Chegando só o turista nesse nosso Ceará 
Vem aqui na minha praia, só tomar banho de mar. 
 
Era eles advogado, deputado, doutor 
Falava um português claro, iludia o pescador 
‘Se eu ficar morando aqui, vou ser seu protetor’. 
 
Pois assim tomaram conta da nossa antiga Prainha 
Que há muito tempo ela existe, nem é tua e nem é minha 
Porque de todas as praias ela hoje é a rainha. 
 
Eu chamo é de invasor, que invadiu nossas terras 
Eu tô lutando mais tarde pra com eles fazer guerra 
Porque o povo da praia, minha amiga, aqui já era. 
 
Oh, se eu sou pescador, tenho direito o lugar 
Para fazer meu barraco, perto da beira do mar 
Eu quero que este direito todo mundo vai me dar. 
 
Dia desse eu fui, no Patrimônio da União 
Falar sobre estas terras, lá não me deram atenção 
Eu disse: acabei de crer, só dão valor o barão. 
 
Gente que chega na praia dizendo que é um doutor 
Aquele não vale nada, apenas é um corretor 
Cercou tudo e vendeu logo, seja lá por quanto for. 
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Mas se nós fosse protegido por deputado e doutor 
Se os órgãos federais olhasse pro pescador 
Só assim na nossa praia, nós podíamos ter valor. 
 
Vou terminar estes versos, mas no papel fica escrito 
Eu sou um dos pescadores, moro no mesmo distrito 
Desculpe os erros que tenho, do seu amigo de bem 
Paulo Horácio de Brito. 

 

Hoje não se encontram pescadores morando no Porto das Dunas, porque, 

depois que saíram de suas casas, foram para locais mais distantes, ainda não 

valorizados, fora do alvo dos especuladores imobiliários, dificultando o seu acesso 

ao mar e, conseqüentemente, a realização de sua atividade usual, que é a pesca. 

Além disso, ainda ocorreu a proibição, pela administração do complexo do Beach 

Park, deste ofício, seja com jangada ou com tarrafa ou mesmo a simples passagem 

dos pescadores naquela praia e, especialmente, em frente ao complexo.  

 

Trata-se de um empreendimento que se iniciou a partir de um restaurante à 

beira-mar, em 1985, sendo hoje detentor de uma infra-estrutura de serviços que 

conta com parque aquático e um hotel/spa (Beach Park Suites Resort) numa área de 

170 mil m2. E, segundo o PDDU (2001), ainda hoje a ocupação e implantação de 

edificações no Porto das Dunas seguem as normas da administração do Beach 

Park. 

 

Uma prática deste complexo, reproduzida também por outros 

empreendimentos da área, é a “privatização” da praia, ou seja, terrenos de marinha 

demarcados por cercas. Nesse contexto, a Constituição Federal de 1988, no Art. 20, 

inciso VII, outorga à União a propriedade sobre os terrenos de marinha e seus 

acrescidos. O Decreto - Lei Federal n. 9.760/46 definiu estas áreas, a saber: 

 

Art. 2º - São terrenos de marinha, em uma profundidade de 33 (trinta e três) 
metros medidos horizontalmente para a parte da terra, da posição da Linha 
do Preamar Média de 1931: 
a) os situados no continente, na costa marítima e nas margens dos rios e 
lagoas, até onde se faça sentir a influência das marés; 
b) os que contornam as ilhas situadas em zonas onde se faça sentir a 
influência das marés. 
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, a influência das marés é 
caracterizada pela oscilação periódica de 5(cinco) centímetros pelos menos 
do nível das águas, que ocorra em qualquer época do ano. 
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Art. 3º - São terrenos acrescidos de marinha os que se tiverem formado, 
natural ou artificialmente, para o lado do mar ou dos rios e lagoas, em 
seguimento aos terrenos de marinha. 

 

E, no que concerne à restrição do uso da praia aos pescadores, a Lei 

Federal n. 7.661/88, acrescenta: 

 

Art. 10 - As praias são bens públicos de uso comum do povo, sendo 
assegurado, sempre, livre e franco acesso a elas e ao mar, em qualquer 
direção e sentido, ressalvados os trechos considerados de interesse da 
Segurança Nacional ou incluídos em áreas protegidas por legislação 
específica. 
§ 1º - Não será permitida a urbanização ou qualquer forma de utilização do 
solo na Zona Costeira que impeça ou dificulte o acesso assegurado no 
caput deste artigo.  
§ 2º - A regulamentação desta Lei determinará as características e as 
modalidades de acesso que garantam o uso público das praias e do mar. 
§ 3º - Entende-se por praia a área coberta e descoberta periodicamente 
pelas águas, acrescida da faixa subseqüente de material detrítico, tal como 
areias, cascalhos, seixos e pedregulhos até o limite onde inicie a vegetação 
natural, ou, em sua ausência, onde comece um outro ecossistema.  

 

Há ainda outros pontos que merecem atenção em todo este processo, por 

exemplo, o fato de os funcionários dos empreendimentos turísticos, em sua maioria, 

procederem de Fortaleza (onde estão localizados os cursos que oferecem formação) 

e não de Aquiraz, sendo o motivo disto a falta de mão-de-obra qualificada na área 

em apreço, quando uma das maiores preocupações que se escuta dos moradores 

do Município é a falta de emprego, principalmente para os jovens.  

 

Seria salutar o comprometimento dos empreendedores em oferecer 

emprego e dar treinamento para o Município onde estão se instalando, e contarem 

com o apoio da Prefeitura nas capacitações, porque, certamente, esta pode contatar 

parceiros importantes, tais como as universidades, Serviço Brasileiro de Apoio à 

Pequena Empresa - Sebrae e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - 

Senac, entre outros.  

 

4.4.2 Prainha 

 

A localidade da Prainha pode-se distinguir em três divisões, conforme é 

exposto na seqüência: 
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i) A primeira área desta localidade, seguindo pela CE – 025, logo após o 

Porto das Dunas, é a denominada praia do Japão. Nesta área moravam os primeiros 

habitantes da Prainha. Trata-se de um ambiente que ainda não foi incorporado 

plenamente pela especulação imobiliária, sendo ainda ocupado pela comunidade 

local e poucas segundas residências. É possível encontrar ainda a pousada Gran 

Playa, inaugurada em 2005, cujo proprietário é de origem argentina. A infra-

estrutura, no que diz respeito às vias de acesso, é precária.  

 

ii) Já na segunda localização, ora denominada de “Prainha Antiga”, está 

inserida uma colônia de pescadores, onde podem ser encontrados alguns 

remanescentes dos que saíram do Porto das Dunas, e também onde estão 

presentes os equipamentos urbanos, tais como escola, clube, posto de saúde, 

creche e comércio. Deste último, destaca-se o Centro das Rendeiras Luiza Távora, 

construído na década de 1980 por iniciativa da então primeira dama do Estado do 

Ceará, que possuía uma casa de veraneio nesta localidade. Dona Luiza, vendo a 

dificuldade das rendeiras em negociar suas peças, pensou no Centro como uma 

maneira de ajudá-las a se organizarem.  

 
A senhora Firmina, estabelecida no Centro desde a sua inauguração, disse 

que há vários anos as rendeiras vêm escutando promessas de reforma do local e a 

última previsão dada pela Prefeitura foi que a reforma começaria em agosto de 

2005. Falando a respeito de sua atividade, disse que, antigamente, o fluxo de 

pessoas e as vendas eram maiores. Ocorre é que, antes do advento da CE-025, 

para se chegar ao Beach Park, passava-se por dentro da Prainha e parava-se no 

Centro de Artesanato na ida ou na volta dos passeios. Hoje, entretanto, com o 

acesso pela “nova” rodovia, a maioria das pessoas que fazem uso do complexo 

(maioria dos visitantes) não chega até as rendeiras nem tomam conhecimento de 

sua existência, inclusive porque, dentro do próprio empreendimento, há um comércio 

de souvenirs. Além disso, na aplicação dos questionários com os turistas, quando 

perguntados se conheceram o artesanato local, eles respondiam afirmativamente, 

porém fazendo menção à visita à “feirinha de Fortaleza”, na avenida Beira Mar .  

 

A senhora Firmina contou na entrevista que hoje os jovens não querem mais 

ser pescadores e rendeiras, assim como era no seu tempo, quando os filhos 
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recebiam os ensinamentos dos pais e seguiam também realizando suas atividades 

tradicionais. Atualmente eles têm vergonha destes ofícios, argumentando que são 

trabalhos para velhos.  

 
Vários destes jovens estão trabalhando nas barracas de praia, que podem 

ser vistas ao longo da orla. Há aproximadamente seis anos as barracas passaram 

por uma padronização exigida pelo Patrimônio da União e, na época, foi imposto 

que, quem não tivesse condições de realizar a reforma, entregasse as barracas a 

outras pessoas que pudessem fazê-la. Esta informação foi repassada em entrevista 

há cinco anos (SOUSA, 2002), pela Sra. Fátima, proprietária da Barraca da Fátima. 

  

Àquela época, paulistas e italianos eram proprietários de algumas das 

barracas de praia. Estas pessoas não permaneceram na atividade e, hoje, verifica-

se apenas a presença de um holandês, como proprietário (estrangeiro) de uma das 

barracas. 

 

A senhora Diva, proprietária da Barraca Dona Diva, preocupa-se com o 

futuro das barracas na Prainha, em virtude do avanço do mar nos últimos tempos. 

Segundo ela, daqui a mais alguns anos, essas barracas terão que ser transferidas 

para lugares duvidosos e, até mesmo, distantes dos atuais, porque os espaços 

vazios que ainda existem atrás das barracas vão se aproximando das residências de 

veraneio e “os barão [proprietários das casas de veraneio] não vão querer a nossa 

cozinha na frente da porta das casas deles”.  

 

Além das atividades tradicionais, observam-se, também, ofícios ligados ao 

turismo como passeios de buggys e exploração de trilhas. Estes postos de trabalho, 

porém, não absorvem grande parte da mão-de-obra local. Isto é evidenciado por 

uma das expressivas reclamações da comunidade: a falta de trabalho, 

especialmente para os jovens, como relata a senhora Firmina, lamentando a falta de 

absorção destes nos hotéis do Porto das Dunas. Ela comentou, ainda, que tem um 

sobrinho que trabalha em Maracanaú (município distante de Aquiraz, não obstante 

estar inserido também na Região Metropolitana de Fortaleza – RMF) e; que também 

muitos jovens da comunidade buscam trabalho na cidade de Fortaleza. 
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No núcleo urbano da Prainha, podem ser vistas casas mais simples de 

moradores locais e de segundas residências. A senhora Firmina, ainda, relatou 

como ocorre esta transformação. Sendo filha da senhora Rita (que era conhecida 

por todos como “Mãe Rita”) 6, foi uma das primeiras habitantes da “Prainha Antiga”, 

pois morava com seus pais na praia do Japão e, ao se casar, veio com o marido 

morar na Prainha numa ocasião em que existiam apenas a sua casa e outra bem 

distante. A senhora Rita foi uma das poucas moradoras antigas que não vendeu seu 

domicílio (localizado em frente ao Centro das Rendeiras), onde, hoje, mora a família 

de sua filha.  

 

A senhora Firmina continuou narrando que, por volta do ano 1955, as 

pessoas já costumavam passar final de semana na localidade, que, segundo ela, era 

conhecida como “Barra do Catu”, e se hospedavam nas casas dos pescadores. A 

partir daí, encantados com a localidade, foram comprando estas residências e 

sofisticando-as, podendo-se ver, hoje, claramente a diferença da arquitetura dos 

residentes locais e dos novos proprietários. Disse ainda ter havido a apropriação 

indevida de grandes porções de terra por pessoas que não eram da comunidade. A 

conseqüência desses dois fatos foi o deslocamento progressivo dos habitantes para 

trás destes novos imóveis.  

 

iii) Pode-se observar preponderantemente este processo de deslocamento 

na terceira área, conhecida como “Alto da Prainha”, que fica numa região mais 

elevada, onde se tem uma visão da paisagem, porém, difícil de ser fotografada sem 

que apareçam os muros dos imóveis que foram formando uma espécie de barreira, 

impedindo a visualização da paisagem. Conseguiu-se, entretanto, capturar a 

imagem da Figura 11, a partir da casa de um alemão que está em fase de conclusão 

com a finalidade de veraneio. Verifica-se que a Prainha também é alvo do interesse 

de estrangeiros, pela constatação das propriedades de portugueses e italianos. 

 

Nesta terceira área, podem-se evidenciar, ainda, a ocupação e o uso do solo 

por hotéis, pousadas, spa e condomínios horizontais e verticais (edificações com até 

                                                 
6 O único clube recreativo local leva o nome desta ilustre senhora que desempenhava vários papéis 
na comunidade como: rezadeira, parteira, costureira, bordadeira, dentre outros. 
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4 andares). A pavimentação das ruas em geral não se encontra em boas condições, 

pois algumas vias são pavimentadas com pedra tosca, outras com piçarra, mas, em 

alguns poucos pontos, esta feição melhora nas proximidades das casas com melhor 

infra-estrutura. A poucos metros de distância destas, identificam-se, nitidamente, os 

habitantes locais. Pode-se ver então o estabelecimento de territórios diferenciados 

coabitando no mesmo espaço, entretanto desfrutando de realidades bem distantes. 

Este fato pode ser verificado não somente nesta área, como também em toda a 

Prainha. 

 

 
Figura 11 – Vista da Prainha, em junho de 2005. Notar no detalhe: A – Propriedade de veraneio de 

estrangeiros; B – Chafariz público no alto da Prainha; C – Comunidade local no alto da 
Prainha. Fonte: Michele de Sousa.   

 

Apesar das diversas mudanças por que vem passando, esta localidade 

ainda guarda uma atmosfera bucólica retratada em suas atividades e festas 

tradicionais e na interação da comunidade, característica de uma vila. 

 

 

4.4.3 Presídio 

 

A Praia do Presídio dista 17 km da sede de Aquiraz. O acesso se dá pela 

CE-040, entrando numa estrada antes da “bica do Iguape”. A via principal é 
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pavimentada em pedra tosca, as demais em piçarra em razoável estado de tráfego. 

O nome desta praia remete ao fato de o local ter servido de prisão aos holandeses 

pelos colonizadores portugueses no século XVII.  

 

Nesta localidade, assim como nas anteriores, também, se observam casas e 

condomínios de veraneio (estes predominam na paisagem) além de hotéis de médio 

porte, pousada e mercadinhos.  Há um posto policial, porém, segundo habitantes, 

não tem muita eficácia. É uma comunidade pequena, em torno de 200 pessoas, a 

maioria delas está trabalhando nas segundas residências na função de caseiro, 

opção de trabalho que costuma empregar e abrigar as famílias. Os moradores mais 

antigos ainda são pescadores e residem todos na mesma via, que fica longe da 

praia. 

 

Senhor Antonio, pescador da localidade que reside no Presídio há 52 anos, 

relata que quando chegou a esta praia havia apenas sete casas de pescadores, 

todas em palha. E a partir do final da década de 1960, a família Studart loteou uma 

grande extensão de terras e, ainda hoje, descendentes desta família possuem 

imóveis e negócios (hotel, mercadinho) no local. Narra ainda que: 

 
[as terras] não tinham dono. [Além dos grandes loteamentos, ocorreram 
também outros pequenos] Cada qual cercou um pedaço pra qui outro pra 
acolá. Na época que eu cheguei aqui se eu fosse fazer casa, tivesse com 
que fazer casa, hoje eu tinha uma ruma de casa pra modi meus menino 
morar, se eu tivesse com que construir, eu e qualquer um outro que 
chegasse. 

 

 

Para demarcar os terrenos, costumava-se plantar coqueiros e outras 

espécies frutíferas e, com o passar dos anos, reivindicava-se a propriedade 

utilizando-se o recurso do usucapião. Senhor Antonio mencionou uma ocasião em 

que foi intimado pela Justiça a comparecer à Comarca de Aquiraz e, somente 

chegando lá, descobriu que era para testemunhar num processo de usucapião de 

um terreno, a cujo testemunho, aliás, já havia se negado porque legalmente o 

proprietário teria que ter no mínimo dez anos de posse, porém o “dono” do terreno 

em questão havia loteado há apenas quatro anos. Mesmo assim obteve êxito no 

processo porque outros habitantes do local testemunharam em troca de dinheiro. 
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O senhor Antônio relata, ainda, que já foi ameaçado de morte por duas 

vezes por não entregar o terreno onde mora. Homens armados estiveram em sua 

casa, afirmando ter comprado aquela terra, mas o pescador questionou a compra, já 

que se houvese um dono, esse de fato seria ele que morava no terreno há vários 

anos. Foi então que ele recebeu proposta de troca, que o senhor Antônio não 

aceitou porque sairia perdendo por ser um terreno menor e não daria para realizar 

seu desejo que é dividir a terra para abrigar todos os seus filhos. Outros habitantes 

antigos, porém, nascidos e criados na localidade, não conseguiram manter suas 

glebas, assim como o senhor Antônio, perdendo parte delas, que já são pequenas, 

para os especuladores imobiliários. 

  

A arquitetura das residências na localidade denota proprietários de médio e 

alto poder aquisitivo. É também alvo do interesse de estrangeiros, fato este 

caracterizado pela compra de um pequeno hotel na localidade por portugueses. A 

beira-mar desta praia não possui barracas por decisão da comunidade e 

empresários locais, no intuito de manter um caráter seleto daquela orla. Os serviços 

de alimentos e bebidas na orla são prestados exclusivamente nos hotéis, abertos ao 

público.  

 

Apesar das características elitistas ora descritas, podem ser vistas na praia 

as jangadas dos pescadores locais. O senhor Antonio, contudo, lamenta a redução 

da quantidade de peixes, em sua opinião, ocasionado pelo uso de compressor nas 

pescarias (utilizado pelos mergulhadores) e dos “arrastões” 7. Revela, ainda, outro 

fato que pode contribuir para o agravamento desta situação: o corte da vegetação de 

mangue, o loteamento e a construção de casas neste ambiente de estuário marinho. 

Além disto, menciona o aterramento deste mangue por areia (devido ao movimento 

das dunas) depois da construção de residências na barra do rio, o que ocasionou 

um desvio dos sedimentos. Ele diz, ainda, que o mar tem avançado nos últimos 

anos, já tendo ocorrido, por isso, a queda de muros de casas que ficam na orla. 

 

                                                 
7 O uso de redes de malha fina presas às jangadas para pescar camarão, mas  “arrastão”  é tudo o 
que encontram pela frente, como peixes, mariscos e crustáceos, ainda pequenos, o que caracteriza 
pesca predatória, prática presente hoje em todas as embarcações. 
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Quanto à infra-estrutura de saneamento e abastecimento de água na 

localidade, também são utilizados, como nas outras praias, poços artesianos e 

fossas rudimentares, sendo que, na casa do senhor Antonio, não há esta última, 

sendo os excrementos dos residentes enterrados num local separado.    

 

A presente pesquisa possibilitou revelar, segundo os habitantes locais, a 

carência de: emprego, posto de saúde (utilizam do Iguape), moradia, transporte e 

posto policial ativo (principalmente em razão do aumento do número de roubos na 

localidade) e sistema mais eficiente de limpeza. Pôde-se constatar alguns destes 

descontentamentos na fala da senhora Ana Valéria, moradora da comunidade e 

funcionária de um mercadinho na localidade: 

 
[...] aqui tem muito a desejar, as estradas [ruas] tem vários buracos que a 
gente tem que reunir o pessoal daqui pra poder pagar uma carrada de 
piçarra, tudo, a maioria do que a gente faz aqui, é a gente; policiamento, a 
gente comprou uma moto [...] pra fazer a ronda, porque constantemente tem 
assalto nas casas, viu? Quase toda semana é assaltada uma casa [...] o lixo 
a gente tem que fazer um cercadinho porque não tem onde colocar o lixo [e 
deixando fora dos cercados, os animais espalham os dejetos], tá precisando 
melhorar muito, né? 

 

O Presídio (Figura 12), normalmente conhecido pela tranqüilidade, começou 

a despontar no período do carnaval, a partir de 2003. Nos anos seguintes, 2004 

(32.000 pessoas) e 2005 (em torno de 70.000 pessoas) 8, houve verdadeiro boom 

nesta época do ano. Dado expressivo deste fato foi o relato da gerente de 

hospedagem do Hotel Donana, a senhora Dina Marques, quando citou que o 

estabelecimento alcançou 100% de ocupação no carnaval de 2005 e que ficaram 

120 pessoas em uma fila de espera, aguardando alguma desistência. Além disto, já 

havia fila de espera, também, para o carnaval de 2006. Outra situação evidenciada 

neste período é o aluguel das residências, para grupos de pessoas, por preços que 

variam de R$ 3.000,00 a R$ 8.000,00 por 6 dias. Outro dado que evidenciou a 

procura pelo local neste período foi o fato de que, tendo se esgotado as casas no 

lugar para aluguel, as pessoas passaram a locar residências no Iguape, em razão da 

proximidade.  

 

                                                 
8 Segundo Dina Marques, gerente de hospedagem do Hotel Donana, de acordo com dados da 
Prefeitura Municipal de Aquiraz. 
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Em virtude desta intensa demanda, observou-se, na temporada retrocitada, 

uma transformação radical na rotina da localidade. A orla ficou repleta de pessoas e, 

mesmo sendo proibido, houve um tráfego intenso de carros à beira-mar. É neste 

período, nas férias e nos finais de semana, que o comércio e os meios de 

hospedagem locais têm uma movimentação maior. Algumas coisas negativas podem 

ser observadas, com o acréscimo excepcional do número de pessoas na localidade, 

a dificuldade de circulação dos veículos, falta de energia elétrica e grande produção 

de lixo, inclusive na praia. 

 

 
Figura 12 – Vista do Presídio, em março de 2005. Notar no detalhe: A – Sinalização de proibição de 

tráfego na praia; B – Tráfego intenso de carros à beira-mar no período de carnaval; C – 
Transformação na rotina da localidade durante o período de carnaval. Fonte: Michele de 
Sousa.  

 

A senhora Dina Marques também mencionou que deveria haver um 

investimento maior por parte da Prefeitura em melhoria de infra-estrutura, 

começando pela limpeza e, também, maior divulgação, solicitação reafirmada pela 

senhora Ana Maria, turista carioca que foi passar o dia na localidade e considerou a 

paisagem sobremaneira bela, porém pouco divulgada (ela sempre ouvia falar em 

Cumbuco ou Canoa Quebrada) e, além disso, julgou inconsistente a infra-estrutura 

turística, sugerindo que houvesse mais opções de lazer e restaurantes que fixassem 

o turista no local. O grupo em que ela estava pediu para que o horário da saída 
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fosse antecipado, por entender que não havia mais nada para fazer ou conhecer no 

lugar. 

 

 

4.4.3.1 Praia Bela 

 

Assim como ocorre na Prainha, no Presídio, nota-se novamente uma divisão 

territorial, uma porção conhecida como Praia Bela. O cenário é composto por 

terrenos loteados e condomínios e residências de luxo, as quais apresentam 

arquiteturas que denotam, também neste local, elitização e exclusividade.  

É neste lugar que, segundo o jornal O Povo, em matéria veiculada na 

internet no site da Federação das Indústrias do Estado do Ceará - FIEC em maio de 

2002, numa extensão de aproximadamente 30 hectares e 1800 metros de praia, 

será instalado o resort na Praia Bela (Figura 13), empreendimento da ordem de R$ 

500 milhões, que envolve um grupo de investidores. Ainda de acordo com o artigo, o 

empresário cearense Ivens Dias Branco entraria com 50% dos recursos e o restante 

seria dividido entre os empreendedores portugueses Grupo Villa Galé, Hotéis D. 

Pedro, Solverde Hotéis, André Jordan e Ceará Investment Fund. Este último é um 

fundo de investimentos formado por investidores internacionais interessados em 

implantar projetos imobiliários e turísticos no Estado.  

 

Esse empreendimento contará com oito hotéis de quatro e cinco estrelas, de 

cadeias portuguesas, seis pousadas temáticas, um campo de golfe com 18 buracos, 

um spa, um centro de convenções, uma academia de tênis, um centro hípico, um 

centro de treinamento desportivo, igreja, heliponto, restaurantes, lojas, praça central 

de 60 mil metros e área residencial, pretendendo criar três mil postos de trabalho 

diretos e 10 mil indiretos. O empreendimento “Aquiraz Riviera Golf & Beach Vilas” foi 

lançado em São Paulo, em novembro do ano de 2004 (vide Anexo B), porém até 

julho de 2005 as obras ainda não haviam iniciado. 
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Figura 13 – Área onde será instalado o resort na Praia Bela, em junho de 2005. Notar no detalhe: 

Expansão da especulação imobiliária, tipos de ocupação: A – Residência, B – Condomínio; C 
– Trecho da planície litorânea da Praia Bela. Fonte: Michele de Sousa.  

 

Abrem-se aqui parênteses: estes estabelecimentos geralmente recebem 

apoio das administrações governamentais, seja em forma de empréstimos ou de 

isenções, com o objetivo de ofertar emprego e renda para as localidades. No caso 

deste empreendimento, o governo participará com implantação de infra-estrutura e 

incentivos fiscais (vide Anexo C). 

 

Já se encontram no litoral aquiraense enclaves turísticos em forma de 

resorts que não ofertaram empregos para os habitantes locais. Este tipo de 

empreendimento tem uma tendência a não contribuir para a integração dos turistas 

com a comunidade por possuir em seu interior estruturas que satisfaçam as 

necessidades de seus clientes com total conforto e segurança para que não 

precisem sair dos seus limites, não ocasionando também incremento do comércio 

local. O fato é ilustrado na fala da senhora Antônia, funcionária de um mercadinho 

no Porto das Dunas, relatando que os turistas permanecem apenas nos hotéis ou 

saem nas vans para os passeios, concluindo então que esta demanda não aumenta 

o movimento do estabelecimento comercial no qual ela trabalha. A maior clientela 

dela é de veranistas das segundas residências nos finais de semana. 
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Há ainda outra questão: João Rendeiro, presidente do Banco Privado 

Português e coordenador do empreendimento na Praia Bela, referindo-se ao 

público-alvo, assinala na matéria há pouco citada que os investidores darão 

prioridade aos turistas europeus, contudo sem perder de vista os japoneses e 

americanos. Este não é, porém, o perfil do turista que vêm ao Ceará. Segundo 

dados da SETUR – CE, a respeito dos principais mercados emissores para o Ceará, 

desde a década de 1990, a demanda turística que chega ao Ceará via Fortaleza é, 

em sua maioria, proveniente das regiões Nordeste e Sudeste. Apenas pequena 

porcentagem é de estrangeiros, como pode ser verificado no Quadro 06. 

 

As metas da SETUR/CE, de acordo com projeções que podem ser vistas no 

Apêndice A, prevêem que a demanda internacional aumente entre os anos 2005 a 

2007 em torno de 50%, porém não há garantias de que isto de fato aconteça, pois já 

ocorreu de perspectivas anteriores dessa Secretaria não se concretizarem. 

 
 

Quadro 06 - Principais mercados emissores para o Ceará via Fortaleza (1996 a 
2004) 

                          ANO 
ORIGEM 1996 1998 2000 2002 2003 2004 

NACIONAIS 733.038 1.218.379 1.387.281 1.446.927 1.356.539 1.534.544

Norte 80.634 146.205 159.537 225.721 174.994 196.422 
Nordeste 297.613 481.260 557.687 597.581 501.919 569.316 
Centro-Oeste 82.100 91.378 110.982 114.307 116.662 131.971 
Sudeste 248.500 423.996 474.450 448.547 481.571 544.763 
Sul 24.190 75.539 84.624 60.171 81.392 92.073 

INTERNACIONAIS 40.209 79.149 120.633 182.495 194.318 249.810 

TOTAL GERAL 773.247 1.297.528 1.507.914 1.629.422 1.550.857 1.784.354

% INTERNACIONAIS 5,20 6,09 7,99 11,20 12,53 14,00 

   Fonte: SETUR/CE. 
  

Vale ressaltar ainda que se deve ter atenção aos protocolos de intenção 

entre as partes, pois nem sempre são cumpridos. Neste sentido, Couto (2003) expõe 

que, no Complexo da Costa do Sauípe, o Convênio de Cooperação assinado entre a 

Prefeitura de Mata de São João e a Construtora Norberto Odebrecht instituía as 

condições administrativas e financeiras para a implantação deste complexo, como 

isenção do IPTU e fixação do ISS em 1%, ambos por 10 anos. Mesmo assim, alguns 
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problemas surgiram entre estes agentes públicos e privados, culminando em uma 

ação judicial para anular a isenção do ISS porque a Prefeitura entendeu que a 

contrapartida do empreendimento não estaria ocorrendo, que seria priorizar a 

contratação de mão-de-obra local e investir em projetos sociais. Em sua pesquisa, 

Couto (2003) constata que houve aproveitamento restrito da mão-de-obra local em 

razão do baixo índice de escolaridade e, em decorrência disto, os que ocuparam 

vagas foram em cargos mais baixos e de menor remuneração, fato ocorrente 

também em Aquiraz. 

 

Fechando parênteses, frisa-se que, apesar do exposto, os residentes das 

comunidades do entorno do empreendimento na Praia Bela esperam receber 

treinamento por parte da Prefeitura para ocuparem as vagas que podem ser 

ofertadas a eles e acreditam na criação destes postos de trabalho, como se pode 

constatar no relato da senhora Ana Valéria, quando se refere ao resort: 

 
Acho que deve melhorar, né? Principalmente assim sobre trabalho, né? 
Tanta gente precisando trabalhar. Aqui é muito difícil emprego, não tendo os 
hotéis, não tem outra coisa [...] a maioria do pessoal trabalha fora [de 
Aquiraz] ou então só de caseiro, se você não trabalha de caseiro não tem 
outra profissão. Vai surgir muito emprego [com a instalação do resort], com 
certeza vai melhorar. 

 

Pôde-se constatar em visita ao Iguape, em janeiro de 2005, a ocorrência de 

um curso de capacitação para recepcionista de meios de hospedagem, promovido 

pelo Instituto de Capacitação para a Vida – ICV, uma ONG situada no núcleo urbano 

do Iguape, em convênio com o Consórcio Nacional da Juventude. Foram 

selecionados 30 jovens das localidades do Iguape, Barro Preto, Presídio e Tapera 

para participar do curso. Estes deveriam ter entre 17 e 23 anos e já ter terminado o 

ensino médio ou estar cursando. As aulas, que iniciaram em fevereiro de 2005 e 

tiveram duração de cinco meses, foram ministradas por instrutores do Serviço 

Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC. Os alunos receberam uma ajuda de 

custo mensal. Após o término desta capacitação, o procedimento usual é que o 

Consórcio Nacional da Juventude encaminhe os jovens para possíveis empregos.  

 

Halisson, colaborador do ICV, em entrevista, relatou que em outros cursos já 

realizados pelo Instituto, alguns jovens foram encaminhados para trabalhos em 
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Fortaleza, fato considerado inconveniente em virtude da distância e paradoxalmente 

oportuno em razão da falta de trabalho na localidade, embora com o tempo a 

maioria desista do trabalho naquela Cidade, diante das dificuldades. Revelou ainda 

que o tema do curso foi escolhido pensando na implantação de hotéis e resorts na 

região e no então possível aproveitamento da mão-de-obra local. Outras ações 

deste tipo são necessárias para que os jovens não se encontrem despreparados 

quando da instalação destes empreendimentos. 

 

 

4.4.4 Iguape 

 

A localidade do Iguape dista 17 km da Sede de Aquiraz. Seu acesso se dá 

pela CE-040. As vias são pavimentadas em pedra tosca, apresentando estado 

precário em alguns trechos, especialmente no que faz a ligação entre Iguape e Barro 

Preto.  

Iguape é uma localidade bastante antiga, citada nos importantes 

acontecimentos históricos do Município como tendo sido a sede inicial da primeira 

vila criada na capitania do Ceará, então subordinada a Pernambuco. Na localidade, 

houve a eleição da primeira Câmara de Vereadores, em janeiro de 1700, porém, em 

julho do mesmo ano, a vila foi transferida para a Fortaleza de Nossa Senhora de 

Assunção. Lá, também, existe uma população significativa, por isso, contém 

equipamentos urbanos, como posto de saúde, escola e igrejas (católica e 

evangélica). Além disso, conta com um hotel, comércios (mercadinhos, frigorífico, 

padaria, armarinho, lanchonetes etc.), posto do correio, posto policial, restaurantes e 

barracas de praia, podendo-se ver a ocorrência destes dois últimos na orla marítima. 

 

O senhor José, 56 anos, pescador nascido e criado na comunidade, falando 

a respeito da ocupação, relata que no tempo de seus avós e de seus pais as terras 

não tinham dono; quem chegasse construía a sua casa; porém os terrenos foram 

loteados pela família Studart, que, segundo o senhor José, loteou também o 

Presídio (como já havia sido citado em texto anterior) e o Barro Preto. Daí por diante, 

os lotes foram sendo vendidos e começaram a surgir as segundas residências, 

bastante freqüentes na paisagem. Há uma mistura de estilos arquitetônicos de casas 



 93

mais antigas com outras mais novas, ou ainda com residências mais simples, como 

as dos autóctones, o que visualmente representa o aspecto desagradável deste 

cenário urbano. 

 

Indo em direção à praia, encontrou-se restaurantes e o Centro de Rendeiras 

Miriam Mota. Tanto as rendeiras quanto os donos dos restaurantes reclamam 

bastante da falta de turistas que são seu público-alvo. A senhora Aldenora da Silva, 

rendeira instalada no Centro, relata que, antigamente, chegavam dez ônibus na 

praia e hoje vêm apenas poucos carros pequenos. Em virtude disso, as rendeiras 

não conseguem dar vazão a sua produção, atividade que sustenta muitas famílias. 

Esta situação piorou depois da abertura do Complexo Artesanal de Aquiraz na CE-

040, próximo ao rio Catu. A respeito deste, a senhora Aldenora narra que: 

 
Ele surgiu, primeiramente, com uma reunião que houve aqui com o [pessoal 
da] Ernani tur [...] e ele explicou aí bem claro que não dava pra ele vir mais 
pra cá [centro de artesanato], porque gastava [...] gasolina [...] [foi então que 
um filho de uma das rendeiras da Tapera teve a idéia de construir outro 
centro artesanal onde os ônibus pudessem passar para que a sua mãe e 
outras rendeiras não fossem prejudicadas, surgindo assim o novo centro na 
Tapera]. 

 

Outra vertente que se sente prejudicada pela ausência de turistas são as 

barracas de praia. Observa-se, no entanto, que estas não são padronizadas e 

carecem de uma melhoria em suas instalações. Além daquele, enfrentam ainda 

outros problemas por ficarem próximas à entrada das segundas residências 

localizadas na mesma área. Por esta razão, existem atritos entre os barraqueiros e 

os proprietários das residências, porque os últimos perdem um pouco da sua 

liberdade e privacidade, e, mais ainda, a vista para o mar. Ambos sofrem ainda com 

a migração das areias das dunas, uma vez que estas devem ser constantemente 

retiradas porque vão obstruindo as passagens e se acumulando nas barracas e 

casas. Presenciou-se em trabalho de campo este processo, que é acompanhado de 

um vento muito forte carregado de areia que invade todos os lugares no entorno e 

provoca sensação de dor quando entra em contato com o corpo. Segundo Cardoso 

(2002), este processo ocorre porque, antigamente, as dunas móveis desta área 

eram mais altas e mais estreitas e, hoje, elas estão engordando a faixa praial nas 

proximidades da ocupação residencial. Ainda a respeito disto, o senhor Antônio, 
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pescador e morador da praia do Presídio, relata que antigamente só conseguia ver o 

Hotel Sol Leste, localizado no Iguape, 3 km mar adentro. Hoje, ele consegue ver da 

praia devido à redução contínua da duna que se encontra atrás do hotel (da 

perspectiva de quem se encontra na praia). 

 

É uma comunidade tradicional, onde as principais atividades econômicas 

continuam, basicamente, sendo a pesca e o artesanato. Afora estas, muitos 

moradores estão exercendo atividades com baixa remuneração, como, por exemplo, 

os caseiros e pedreiros. Há ainda os que trabalham nas barracas de praia. Destes, 

poucos são fixos, a maior parte recebe diárias que variam entre R$ 10,00 e R$ 

30,00, sendo o número de funcionários maior nos finais de semana, quando há um 

fluxo maior de clientes.  

 

Quanto à infra-estrutura referente a saneamento, predomina o uso de fossas 

rudimentares, e, quanto ao abastecimento de água, há uma predominância de poços 

artesianos, sendo também bastante comum a utilização da “bica do Iguape” (água 

do lençol freático que jorra em uma falésia), pela população no entorno do Iguape e 

Presídio. 

 

Além disso, no que se refere ao exposto, no Iguape, assim como no 

Presídio, há um aumento significativo de pessoas no período do carnaval. É o tempo 

de maior movimentação do comércio local, porém, em virtude da inconsistente infra-

estrutura para receber tantas pessoas, falta água, falta energia elétrica, ocorre 

aumento da produção de lixo e exacerbam-se problemas sociais já identificados na 

comunidade, como a prostituição e o uso de drogas.  

 

 

4.4.5 Barro Preto 

 

A localidade do Barro Preto (Figura 14) dista 20 km da Sede de Aquiraz e 3 

km do Iguape. O acesso se dá por uma via em pedra tosca, a partir do Iguape. A 

origem do nome deste lugar é proveniente do processo, ocorrido no passado, em 

função da mistura do resto de rochas (as quais eram decompostas pela ação do 
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tempo) com restos de matéria orgânica, formando um barro com uma tonalidade 

preta. 

 

 
Figura 14 – Planície flúvio-marinha do Barro Preto, em maio de 2005. Notar no detalhe: A – Acesso à 

praia; B – Olho d’água; C – Barraca Energia Erótica. Fonte: Michele de Sousa. 
 

Observa-se nesta localidade a existência de uma escola e de um posto de 

saúde, inaugurado em 2004. Segundo o senhor Pedro, auxiliar de enfermagem, a 

construção desse posto aconteceu em razão do aumento da demanda de pacientes 

no posto do Iguape, ocorrendo então um novo mapeamento da área do Barro Preto, 

mostrando, assim, a necessidade de um novo posto de saúde naquele lugar. Além 

destes equipamentos institucionais, conta ainda com mercadinho, pousadas, 

camping e barracas de praia. 

  

É uma comunidade pequena, tranqüila, tradicional de pescadores, que foi 

sendo incorporada pela especulação imobiliária, assim como as outras que já se 

expôs. Portanto, pode-se ver um grande número de segundas residências que foram 

surgindo principalmente na década de 1980 e, ainda, algumas áreas loteadas, como 

a extensão de dunas fixas na entrada da localidade que os moradores afirmam ser 

de propriedade de Antônio Sales, nome mencionado também por pescadores da 

localidade do Presídio como proprietário de terrenos naquela localidade. Ainda em 

relação a este assunto, ocorre também que os autóctones vendem seus terrenos e 
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vão se instalando por trás das segundas residências, nas dunas e nos mangues, 

como relata o senhor Fausto, pescador da comunidade. Acrescenta ainda que já foi 

sondado várias vezes para vender seu terreno, localizado na via principal, mas não o 

fez porque garante que nele dá para construir casas para todos os seus filhos 

morarem e, se ele vendesse, não teria para onde ir, ficando ele e sua família 

desamparados depois que o dinheiro acabasse, como já aconteceu com outras 

pessoas do lugar. 

 

As principais funções desempenhadas pelos habitantes são, a saber: 

pescador, caseiro e garçom ou cozinheiro (nas barracas de praia). O camping e a 

pousada Marina do Barro Preto também absorvem algumas pessoas nos serviços de 

limpeza e cozinha, mas, todos lamentam muito a escassez de turistas que, segundo 

os moradores, davam emprego e traziam dinheiro para todas as pessoas, desde a 

criança que vigiava um carro ou dava informações, ou ainda para as pessoas que 

trabalhavam nas pousadas e barracas. É claramente perceptível, esta queixa na fala 

do senhor André, conhecido por Dedé, garçom da Barraca do Nildo: 

 
[...] agora já tá com muito tempo que a nossa praia tá com essa falta de 
turismo, tá com uns 5 a 8 anos já que o turismo não vem diretamente pra 
cá. Antes era melhor, já chegou a acumular de 22 ônibus de turismo aqui. 
Os guias traziam aqui pro camping, né? [...] então todo turista que vinha pra 
lá, vinha pra estas barracas e quando lá estava muito lotado os ônibus 
vinham diretamente à praia, 22, 14, 15, o mínimo que vinha era 3 ônibus por 
dia, todos os dias tinha turista. 
  

Dedé acredita que a redução do número dos ônibus aconteceu porque não 

houve investimento nos empreendimentos locais, enquanto outros, de outras 

localidades, foram ficando com melhor infra-estrutura para oferecer aos turistas e, 

além disso, reclama da falta de divulgação, relatando que muitos dos que visitam a 

praia do Barro Preto iam para outras praias e, por errarem o caminho, chegavam a 

essa localidade, até porque ela não consta no “mapa turístico”, como ele declara a 

seguir: 

 
[...] esta praia aqui, ela não tem no mapa. No mapa turístico ela não consta 
de maneira nenhuma, só consta a praia do Iguape [...] todo mapa tem 
Prainha, Presídio e Iguape. Barro Preto não tem. É tanto que semana 
passada apareceu um casal de turista, eles tinham no mapa o Iguape, só 
que eles passaram direto e vieram parar aqui no Barro Preto, eles achavam 
que tavam no Iguape. 
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Quem também lamenta bastante a ausência de visitantes é o proprietário da 

Barraca Energia Erótica, Dom Giovani, como ele gosta de ser chamado. Esta 

barraca temática já foi matéria de várias reportagens locais, regionais e nacionais, 

em virtude do seu cunho cômico e irreverente, que explora temas tais como: sexo, 

política, economia, dentre outros, atribuindo a cada objeto exposto na barraca uma 

estória e um significado. 

 

A comunidade, no entanto, tem esperança de que haja melhoria no lugar. 

Torce para que a construção do resort na Praia Bela traga empregos para os jovens 

do entorno do empreendimento. Como relata a senhora Maria, costureira e caseira 

na localidade, trabalho realmente tem sido a grande preocupação dos habitantes e 

diz que fica com o coração partido ao ver os meninos que ela viu nascer e crescer 

terminarem os estudos e não terem o que fazer a não ser ficar sentados nas 

calçadas no final da tarde. Esta falta de perspectiva para os jovens preocupa os 

moradores, e pode ser identificada também nas palavras do senhor Rogério, gerente 

da Barraca Energia Erótica: 

 
A gente espera que seje bom, né? [chegada do resort]. Porque vai dar 
emprego e espero que dê emprego ao pessoal daqui, né? Não traga gente 
de fora, porque o certo é empregar o pessoal da terra, mas muitas vezes 
traz é os de fora, porque os daqui dizem que não sabe fazer nada, então 
bota pra estudar, para fazer um curso [...] não trazer de fora porque sai 
muito mais caro e o que eles ganham aqui, vai investir lá na terra dele, não 
vai investir aqui [...]. 

 

Além da falta de empregos, a comunidade ressente-se, ainda, segundo o 

vice-presidente da Associação dos Moradores do Iguape, Barro Preto e Lagoa, o 

senhor Maurício, da falta de equipamentos para lazer (o único clube recreativo local 

está desativado há vários anos), de um chafariz e uma lavanderia pública, uma 

igreja católica e, principalmente, melhoria do acesso que é bastante precário, este 

último item foi citado por todos os entrevistados tanto da comunidade como pelos 

visitantes.   

 

Outros problemas podem ser identificados, como, por exemplo, a dificuldade 

atual da atividade da pesca, porque, segundo o senhor Fausto, hoje os pescadores 

têm que disputar com os mergulhadores que vêm de outros lugares como Fortaleza 



 98

ou Icapuí. Ele relata ainda que estas pessoas são bastante agressivas e não 

permitem que os pescadores locais pesquem onde eles estiverem mergulhando; 

andam armados e, em caso de insistência, as lanchas escoltam as jangadas até a 

beira da praia. A senhora Lúcia, esposa do senhor Fausto, teme pela vida do marido 

e dos filhos sempre que eles saem para o mar, porque, mesmo enfrentando este e 

outros perigos, eles não tem conseguido realizar boas pescas. Ainda segundo ela, 

quem tem ajudado nas despesas em casa são as filhas; uma é professora na 

localidade e a outra trabalha na fábrica de beneficiamento de castanha. 

 

Há também problemas ambientais, como corte da vegetação do mangue 

para ser usado como lenha ou para fins de construção (telhado, barraco), e abertura 

do leito do rio. Este último acontece porque o rio, num dado período do ano, enche e 

transborda, atingindo as barracas, então os barraqueiros abrem o leito para dar 

vazão à água. Isto interfere, no entanto, na reprodução das espécies, podendo ser 

este um dos fatores que contribuem para a redução do número de peixes e 

crustáceos, reclamação freqüente dos pescadores da região. 

 

No tocante à infra-estrutura de saneamento, prevalece o uso de fossas 

rudimentares e, relativamente ao abastecimento de água, destaca-se o uso de 

poços artesianos, porém é comum os moradores fazerem uso da água que brota de 

uma falésia, conhecida por todos da área como “olho d’água", principalmente para 

lavagem de roupas. 

 
 
4.4.6 Algumas considerações sobre o litoral de Aquiraz 

 

Numa visão geral, podem ser observados alguns problemas comuns no 

litoral de Aquiraz, tais como a remoção dos autóctones, em virtude da venda dos 

imóveis pelos habitantes locais, distanciando-os do mar e do local de trabalho da 

maioria destes, empurrando-os para áreas menos valorizadas e sem infra-estrutura, 

incorrendo numa segregação espacial destes agentes.  

 

Essas comunidades sofrem ainda com o desemprego e a falta de 

perspectivas para a população mais jovem, o que pode ser uma das causas de 
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problemas sociais como prostituição e uso de drogas. Mesmo com a previsão da 

chegada de empreendimentos hoteleiros no Município, porém, há carência de mão-

de-obra qualificada para ocupar os cargos que forem ofertados. Em decorrência 

disto, quando são absorvidos pelas empresas, estes habitantes assumem 

ocupações que exigem pouca qualificação e, conseqüentemente, menores 

remunerações. 

 

Outro fator que contribui para a falta de trabalho e diminuição da renda é a 

falta de turistas trazidos pelos ônibus receptivos que movimentavam restaurantes, 

barracas e os centros de artesanato. Estes turistas são levados para praias mais 

distantes, como Canoa Quebrada, Morro Branco e Praia das Fontes. O motivo desta 

evasão, segundo os habitantes locais, é que nestas outras localidades a comissão 

dos equipamentos turísticos (barraca de praia, restaurante, dentre outros) é maior e, 

além disso, as empresas de receptivo poderiam cobrar mais caro o passeio em 

virtude da distância.  

  

A verdade é que esse elevado número de visitantes diários realmente 

incrementa o comércio nas localidades e estes são levados por empresas de 

receptivo que, como toda organização visam ao lucro, sugerindo aos turistas, 

portanto, os lugares onde eles têm melhores acordos de comissão e melhor infra-

estrutura para oferecer ao seu cliente. Quando é o cliente que escolhe a praia que 

ele quer visitar, escolhe sempre as que são mais conhecidas ou divulgadas, o que 

não acontece com as praias de Aquiraz. Em relação a isto, aliás, pôde-se constatar 

na pesquisa um discurso unânime tanto dos turistas, quanto dos comerciantes e 

hoteleiros do Município: a “falta” de divulgação. 

 

Mesmo enfrentando esta escassez de turistas e visitantes, ainda podem ser 

identificados alguns períodos com maior fluxo de pessoas, que são os meses de 

janeiro, julho e dezembro, o que caracteriza a temporada de alta estação. Há 

discreto acréscimo também nos meses de agosto e setembro em razão do período 

de férias na Europa, sendo a maior incidência de portugueses e italianos, e um 

grande aumento no número de pessoas no período do carnaval, principalmente nas 

localidades do Presídio e Iguape. Nos outros meses, a maior incidência é de 

banhistas no final de semana, em sua maioria, oriundos de Fortaleza.  
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As localidades também sofrem com danos ambientais, como: desmatamento 

de dunas e construções em locais indevidos como área de dunas ou de mangue, 

ações estas que influem na dinâmica dos sedimentos, ocasionando acúmulo de 

areia no leito dos rios, casas e barracas; desmatamento do manguezal e pesca 

predatória, além do uso de compressores pelos mergulhadores, recursos que podem 

estar ocasionando a redução do número de peixes, mariscos e crustáceos; ausência 

de infra-estrutura de abastecimento de água, saneamento básico e limpeza 

(decomposição do lixo produz chorume), causando a contaminação dos recursos 

hídricos. 

 

Percebe-se que, com exceção do Porto das Dunas, que se diferencia em 

alguns aspectos das outras localidades examinadas, as demais compartilham 

problemas sociais, econômicos, ambientais, culturais e estruturais semelhantes. 

Assim, procurou-se sistematizar estes impactos e onde eles ocorrem no Quadro 07, 

para serem visualizados com maior clareza. 

 

Vale salientar, ainda, que, de todos os problemas apresentados, entende-se 

que a atividade turística pode vir a exacerbá-los, mas não se consegue detectá-la 

como sendo a origem destes. O veraneio, sendo anterior ao turismo, poderia ter 

contribuído expressivamente para incrementá-los. 

 

Outros agentes que contribuem para aumentar a pressão sobre os recursos 

naturais, hídricos e estruturais são os incorporadores imobiliários, os quais negociam 

imóveis para diversos fins (turísticos, de veraneio, residenciais e comerciais), sem 

oferecer nenhuma infra-estrutura. 

 

Muitos dos problemas ambientais são causados pelos próprios moradores, 

por falta de conhecimento ou por necessidade. Quanto à descaracterização cultural, 

entende-se que o encontro entre turistas e habitantes pode contribuir para o 

estabelecimento deste fator, mas não é preponderante. Numa sociedade 

globalizada, onde os meios de comunicação de massa atingem a tantos e, tão 

rapidamente, disseminando idéias, notícias, culturas, modismos, acelerando 

processos de mudanças sociais, não se pode atribuir somente ao turismo esta 

responsabilidade. 
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Quadro 07 - Problemas sociais, econômicos, ambientais, culturais e estruturais 
encontrados nas localidades litorâneas do município de Aquiraz – 2005 

                                                      LOCALIDADES 
PROBLEMAS 

PORTO 
DAS 

DUNAS 
PRAINHA PRESÍDIO IGUAPE BARRO 

PRETO 

SOCIAIS 
EXPULSÃO/ REMOÇÃO DOS AUTÓCTONES X X X X X 
“PRIVATIZAÇÃO” DA PRAIA X     
SEGREGAÇÃO ESPACIAL X X X   
MÃO-DE-OBRA SEM QUALIFICAÇÃO  X X X X 
PROSTITUIÇÃO E DROGAS  X  X X 
AUMENTO DA VIOLÊNCIA  X X X  
ECONÔMICOS 
DESEMPREGO  X X X X 
REDUÇÃO DO FLUXO DE TURISTAS  X X X X 
DECRÉSCIMO DAS ATIVIDADES COMERCIAIS  X X X X 
AMBIENTAIS  
DESMATAMENTO DE DUNAS E/OU MANGUE X X X X X 
EDIFICAÇÕES EM LOCAL INAPROPRIADO X X X X X 
DESVIO DA DINÂMICA DOS SEDIMENTOS   X X  

TRANSFORMAÇÃO/ARTIFICIALIZAÇÃO DA 
PAISAGEM X X X X X 

CONTAMINAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS X X X X X 
PESCA PREDATÓRIA  X X X X 
TRÁFEGO DE AUTOMÓVEIS NA FAIXA DE  X X X X 
ACÚMULO DE LIXO X X X X X 
CULTURAIS 
DESPARECIMENTO PROGRESSIVO DAS 
ATIVIDADES TRADICIONAIS   

X 
 

X 
 

X 
 

X 
ESTRUTURAIS 
AUSÊNCIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA X X X X X 
AUSÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO X X X X X 
VIAS EM ESTADO PRECÁRIO X X X X X 
Organizado por: Michele de Sousa. 
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Na Figura 15 pode-se constatar a ocorrência de alguns dos problemas 

apresentados no Quadro 07. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

A B

C D

Figura 15 – Problemas encontrados nas comunidades litorâneas de Aquiraz. Notar no detalhe: A –  Lixo 
na planície flúvio-marinha; B – Retirada ilegal de areia das dunas no Iguape; C – Cavaletes 
nas proximidades do Beach Park denotando a “privatização” da orla no Porto das Dunas; D – 
Precariedade das vias de acesso na entrada da Prainha; E1 e E2 - Ocupação no Alto da 
Prainha (segregação espacial). Fonte: Michele de Sousa, em agosto de 2005.  
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5. AS FACES DO DESENVOLVIMENTO 
  

 

5.1 O “mito do desenvolvimento”  
 

O desenvolvimento deve ser imaginado a partir de uma melhoria da 

sociedade como um todo, ou seja, da melhoria da qualidade de vida para todos. O 

turismo é visto pelas gestões públicas como uma atividade importante para compor 

este desenvolvimento. Pode-se constatar isto em alguns fragmentos do Plano 

Nacional do Turismo (2003), quando trata dos princípios orientadores para o 

desenvolvimento do turismo, como, por exemplo: 

 
A importância do Turismo no processo de desenvolvimento de um país não 
depende somente da existência dos recursos naturais e culturais 
transformados em Produtos Turísticos.  
[...] A multidisciplinariedade do setor, os impactos econômicos, sociais, 
ambientais, políticos e culturais gerados pelo Turismo exigem um processo 
de Planejamento e Gestão que orientem, discipline e se constitua em um 
poderoso instrumento de aceleração do desenvolvimento nos níveis 
municipal, regional e nacional. 
Buscamos, por intermédio do Turismo, contribuir para o desenvolvimento do 
país gerando um amplo processo de mudanças que envolvem o cidadão, o 
estado e o setor produtivo. 
[...] O aumento da competitividade do setor, o seu impacto na melhoria das 
condições de vida da população, a descentralização das decisões e o 
respeito ao meio ambiente, são pilares para a construção de um novo 
padrão de desenvolvimento, no qual todas as regiões possam crescer de 
forma integrada. 
Com o Turismo poderemos desconcentrar o crescimento econômico, reduzir 
desigualdades e criar novas oportunidades para a construção de um Brasil 
melhor, guiados por princípios universais da ética. 
[...] Desta forma podemos afirmar que todos os Programas, Projetos e 
Ações do Plano Nacional do Turismo terão como pressupostos básicos a 
ética e a sustentabilidade e como princípios orientadores os seguintes 
vetores de governo: redução das desigualdades regionais e sociais, 
geração e distribuição de renda, geração de emprego e ocupação, equilíbrio 
do balanço de pagamentos (Ibidem, p. 19-20). 
 

Observa-se, nestes princípios, um discurso que considera o turismo como 

uma espécie de “salvador da pátria”, atividade que trará desenvolvimento regional e 

local com inclusão social, redução das desigualdades e oferta de emprego e renda. 

Além disso, este processo se dará guiado por diretrizes de sustentabilidade, ou seja, 
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um desenvolvimento de forma economicamente viável, socialmente justa e 

ambientalmente sustentável. 

 

É verídica a capacidade que o turismo tem de transformar os lugares, e isto 

pode acontecer em diferentes aspectos e ser induzido por agentes distintos. O 

Estado, por exemplo, dota as localidades com infra-estrutura para promovê-las e 

atrair investimentos dos agentes privados que implantam infra-estrutura turística, 

sendo ambas primordiais para o desenvolvimento turístico. Conforme entende Cruz 

(2000), porém, esta “apologia ao turismo como vetor de desenvolvimento deve ser 

ponderada” (p. 25). Ela completa, dizendo: 

 
[...] desenvolvimento turístico não é sinônimo de desenvolvimento, pois 
nenhuma atividade econômica setorial pode assegurar um desenvolvimento 
global, que contemple todas as dimensões da vida social. [...] O modelo de 
desenvolvimento que se tem levado a cabo no Brasil, por exemplo, ao qual 
está subordinado também o turismo, é concentrador de renda, excludente e 
perpetuador de desigualdades socioespaciais. O setor turístico (conjunto de 
atividades econômicas diretamente relacionadas à prática social do 
turismo), inserido neste contexto, reproduz, como qualquer outro setor 
produtivo, as contradições do sistema. Que possibilidades tem o turismo de 
promover, neste contexto, algum desenvolvimento local ou regional? 
(Ibidem, p. 25). 

 

Lemos (2002) concorda com as ponderações de Cruz (2000) e acrescenta 

que a atividade turística ”[...] pode representar é uma alternativa de crescimento 

econômico, que é o aumento da produção de bens e de serviços que irão redundar 

no aumento do Produto Nacional Bruto” (p.76), concluindo assim que o 

desenvolvimento passa por uma conjuntura bem mais ampla.  

 

Um argumento que, talvez, contribua para esta teoria desenvolvimentista é o 

efeito multiplicador do turismo. Segundo a EMBRATUR, 52 setores da economia são 

impactados diretamente por esta atividade. Rabahy (2003) descreve de uma forma 

bastante clara como tal ocorre: 

 
De uma forma geral, o funcionamento dos mecanismos que geram os 
efeitos indiretos dos gastos turísticos pode ser assim descrito: inicia-se com 
os gastos efetuados pelos visitantes, os quais geram salários e rendas para 
diversos setores envolvidos, de natureza bem diversificada, como os hotéis, 
restaurantes, agências de viagens, empresas de transporte, localidades de 
recreação, comércio e uma série de outros ramos de produção de bens e 
serviços. Os gastos diretos efetuados em um dado setor concorrem para a 
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geração de renda em várias outras etapas precedentes, pela solicitação de 
bens primários, intermediários ou finais de outros setores produtivos, 
consubstanciando então os chamados efeitos indiretos (Ibidem, p. 66). 

  

Este “efeito-cascata de escoamento” reforça a teoria da distribuição de renda 

e da geração de emprego, o que realmente acontece, embora, no turismo, a maioria 

das ocupações seja mal remunerada. As melhores remunerações estão nos cargos 

de gerência que, nas pequenas organizações, são ocupados, geralmente, pelo 

proprietário e seus familiares e nas grandes empresas por pessoas que tenham 

qualificação para desempenhar estas funções o que, dificilmente, um autóctone de 

um município pequeno e mais afastado dos centros de formação profissional terá. 

Também a respeito disto Krippendorf (2001) discorre: 

  
ninguém pode contestar a importância do turismo no que se refere a 
empregos e rendimentos. Ele ocupa cerca de dez milhões de pessoas no 
mundo inteiro, e vários outros milhões de indivíduos vivem indiretamente 
disso. Entretanto, há o reverso da medalha, que raramente é evocado nos 
debates políticos: no setor turístico, a maioria dos empregos não é atraente. 
As condições de trabalho são rigorosas: horas extras, horários irregulares, 
sobrecarga de acordo com a estação do ano e comprometimento pessoal a 
favor do cliente. Ademais, os salários são inferiores à média. As opções 
profissionais e as possibilidades de carreira são restritas. Muitas atividades 
não são qualificadas e são socialmente desfavorecidas, como os trabalhos 
efetuados nos bastidores dos hotéis, sejam nas cozinhas ou nos quartos 
(Ibidem, p. 72). 
 

Ainda em relação a estas questões, os empreendimentos hoteleiros de 

cadeias internacionais, inclusive os instalados nos resorts, geralmente demandam 

para os cargos executivos pessoal dos países dos investidores, importam 

equipamentos ou produtos para satisfazer uma demanda internacional e remetem 

grande parte do lucro para os países de origem, ficando pouco para as comunidades 

receptoras, ou seja, uma contribuição limitada para o desenvolvimento local 

(KRIPPENDORF, 2001; CRUZ, 2000). Como se pode notar, existe uma reprodução 

da lógica concentradora e excludente do capital, onde os maiores e mais fortes ficam 

com a maior parte e os menores e mais fracos com a menor parte. Isto acontece 

tanto na escala global, como na local.  

 

Além destes fatores negativos, há outros, já amplamente citados por 

diversos autores, tais como os passivos ambientais, sociais e culturais, nos quais o 

turismo tem o seu quinhão, especialmente nas localidades receptoras do turismo de 
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massa. Estes não são contabilizados e assumidos em nenhuma conta, por nenhum 

dos agentes (turistas, empreendedores), ficando os autóctones com o prejuízo.  

 

Não há, porém, discussão que não tenha dois lados. O turismo também tem 

seus aspectos positivos, alardeados pelos investidores (que obtem lucro) e pelo 

Estado (que aposta numa melhoria econômica), afora serem características 

desejadas pelas comunidades das localidades turísticas que almejam por melhores 

perspectivas de vida. 

  

 

5.2 A visão do turismo como estratégia desenvolvimentista: aspectos 
econômicos 

 

A visão do turismo como estratégia desenvolvimentista escoa do plano 

nacional, como foi exposto, para os planos regional e local. Assim, pode-se verificar 

no Estado do Ceará a adoção desta, pelo “governo das mudanças”, como atividade 

econômica estruturadora no mesmo nível de prioridade governamental conferida à 

indústria convencional (CEARÁ, 1995), visão seguida continuamente pelas 

administrações posteriores.  

 

Partindo desta premissa estadual, este trabalho se propôs então a verificar 

alguns aspectos que poderiam sinalizar um quadro de crescimento econômico e de 

“desenvolvimento local” pelo turismo num plano local, tendo sido escolhido o 

Município de Aquiraz, pela expressividade no ranking das pesquisas da SETUR-CE 

dos municípios cearenses mais visitados. Diante disto, foram colhidos dados nos 

órgãos estaduais que contribuíssem para a análise, além da realização de 

entrevistas e aplicação de questionários com alguns agentes que são detalhados 

mais adiante. 

 

Considerando que no Ceará o “governo das mudanças” traçou um marco na 

mudança do seu imaginário turístico (antes de Estado seco e pobre) e na promoção 

deste como “destino paradisíaco”, procurou-se focar a análise a partir do ano em que 
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foi criada a política de turismo desta gestão 9, ou seja, 1995, sendo o período 

estudado de 10 anos, isto é, até 2004. 

 

 

5.2.1 Análise dos dados econômicos de Aquiraz 

 

É conveniente expor, nesta seção, a dificuldade encontrada em obter 

informações na administração do Município. Não existem dados estatísticos a 

respeito da atividade turística em nenhum aspecto, por exemplo, quantos empregos 

são oferecidos para a localidade e qual o impacto desta no Produto Interno Bruto – 

PIB local, aspectos importantes para acompanhar o desenvolvimento de uma 

atividade econômica e, assim, nortear o seu planejamento e sua gestão. Em virtude 

disto, foram utilizados dados do IPECE e da Secretaria da Fazenda – SEFAZ para 

procurar avaliar o impacto econômico do turismo em Aquiraz. 

 

Desta forma, o primeiro item observado foi o PIB municipal, o qual revela o 

desempenho das atividades econômicas, anualmente. Neste intuito, pode-se notar 

em Aquiraz que a atividade agropecuária, além de ter uma participação pouco 

expressiva na composição do PIB, também decresce com o passar dos anos e - 

ainda é válido expor - a maior parte deste percentual decorre do ramo avícola, 

destacando-se neste setor como maior empregador e fonte de abastecimento 

alimentar local (Quadro 08). 

 

Quadro 08 - Estrutura setorial do produto interno bruto do Município de 
Aquiraz nos anos de 1998 e 2002 

ESTRUTURA SETORIAL DO PRODUTO INTERNO BRUTO DO MUNICIPIO 
DE AQUIRAZ 

SETOR PRODUTIVO 1996 2002 

Agropecuária 20,73 16,6 

Indústria 31,18 50,6 

Serviços 48,08 32,9 

 Fonte: IPECE 

                                                 
9 O documento “O turismo – Uma política estratégica para o desenvolvimento sustentável do Ceará – 
1995-2020”. 
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A indústria é o setor que mais se destaca nesta estrutura setorial, não 

apenas por demonstrar o maior índice, como também pelo crescimento contínuo, 

como se pode observar no Quadro 09. Do ano de 1995 até 2003, houve um 

aumento de 63 indústrias. Isto decorre, segundo o PDDU de Aquiraz, de programas 

para atração de investimentos, mediante incentivos fiscais dos Governos estadual e 

municipal. Duas indústrias se destacam neste cenário: Bebidas Antártica do Ceara 

S/A, instituída em 1998, e a White Stone do Brasil (produção, extração e 

beneficiamento de granito e outras pedras) - a qual, ainda segundo o PDDU, foi 

responsável por um aumento na arrecadação do Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Prestação de Serviços – ICMS do Município, nos anos de 1996/97, da 

ordem de 443,42%, o que provavelmente deve ter ocasionado um custo ambiental, o 

qual não foi contabilizado. 

 

Quadro 09 - Empresas industriais, por tipo, do Município de Aquiraz nos anos 
de 1995, 2002 e 2003 

EMPRESAS INDUSTRIAIS ATIVAS  

Ano Total Extrativa Mineral Construção Civil Utilidade Pública Transformação 

1995 33 2 - - 31 

2002 84 4 13 1 66 

2003 96 4 15 2 75 

Fonte: Anuário Estatístico do Ceará 1995/96 e Anuário Estatístico do Ceará 2004 
 

Os setores de serviços têm uma participação expressiva na composição do 

PIB. O turismo encontra-se neste setor, representado, em sua maior parte, pelos 

equipamentos de alojamento e alimentação. A maioria absoluta de estabelecimentos 

comerciais é varejista de pequeno porte. Vale ressaltar, ainda, que os habitantes, 

especialmente da Sede do Município, têm uma relação comercial significativa com a 

Cidade de Fortaleza, em virtude de itens que não encontram no comercio local ou 

que considerem, na Capital, de melhor qualidade. Apesar do crescimento de 90 

estabelecimentos em 8 anos (Quadro 10), nota-se a redução da participação deste 

setor na composição do PIB municipal. 
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Quadro 10 - Estabelecimentos comerciais, por tipo, do Município de Aquiraz 
nos anos de 1995, 2002 e 2003 

                                         ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS               

Ano Total Atacadista Varejista 

1995 350 14 336 

2002 432 9 422 
2003 440 6 433 

Fonte: Anuário Estatístico do Ceará 1995/96 e Anuário Estatístico do Ceará 2004 
 

Examinando-se o ICMS, percebe-se a preponderância do segmento 

industrial sobre os demais, sendo responsável, em todos os anos apresentados no 

Quadro 11, por mais de 90% desta arrecadação no Município. A diminuição da 

receita de ICMS arrecadada em Aquiraz nos últimos anos fica visivelmente atrelada 

à redução da receita produzida pelo setor industrial. Outro segmento que apresenta 

redução bastante acentuada entre os anos de 2001 a 2003 é o de serviços de 

alojamento e alimentação, mostrando recuperação no ano de 2004.  

 

Quadro 11 - Arrecadação de ICMS (em reais – R$), por segmento econômico do 
Município de Aquiraz nos anos de 2000 - 2004 

ARRECADAÇÃO DE ICMS POR SEGMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ 

ANO  
SEGMENTO 

 2000 2001 2002 2003 2004 

Indústria 39.647.910,09 37.329.110,87 38.009.016,30 31.694.627,43 28.369.396,76 
Produtor 
agropecuário 

186.083,71 325.411,06 162.074,61 257.371,61 199.165,58 

Serviços de 
transportes 

3.028,89 - - - 8.423,19 

Outros segmentos - - 67,86 - - 
Comercio 
atacadista 

215.903,86 151.380,92 202.495,20 272.154,71 82.915,66 

Comercio varejista 117.030,90 107.598,75 153.345,93 193.833,84 263.097,97 
Energia elétrica 506.365,29 636.515,54 941.817,45 812.293,40 380.349,01 
Combustível 463,99 186,34 415,36 43,32 353,82 
Construção civil 28.030,45 28.787,48 32.797,17 853.714,40 26.325,80 
Serviços de 
alimentação  
e alojamento 

323.127,28 145.206,65 94.281,52 88.571,06 412.792,54 

Administração 
pública  
e org. interna 

2.547,04 5.950,52 2.685,19 3.997,83 6.093,35 

TOTAL 41.030.491,50 38.730.148,13 39.598.996,59 34.176.607,60 29.748.913,68 
Fonte: SEFAZ. 
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Quando se faz um detalhamento10 (Quadro 12) de alguns dos segmentos 

econômicos do Quadro 11, podem-se apontar algumas observações, tais como: 

somadas as arrecadações das atividades avícolas, nota-se que esta receita 

corresponde quase à totalidade no ramo da agricultura. Da mesma forma, fica 

evidente a predominância da receita gerada pela fabricação de cervejas e chopes no 

total arrecadado pelo setor indústria. Percebe-se ainda que a exceção dos anos em 

que houve uma queda vertiginosa (2001 a 2003), os serviços de alojamento e 

alimentação nos anos 2000 e 2004 obtiveram uma arrecadação igual ou maior do 

que o comércio (ambas as atividades do setor de serviços11) e maior do que as 

atividades agropecuárias. 

 
Quadro 12 - Arrecadação de ICMS (em reais - R$) por CNAE12 do Município de 

Aquiraz nos anos de 2000 - 2004 

ARRECADAÇÃO DE ICMS POR CNAE DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ 
ANO 

SEGMENTO DESCRIÇÃO 
2000 2001 2002 2003 2004 

Agricultura Criação de frangos para 
corte 96.692,72 142.768,00 67.146,28 128.005,52 107.974,86 

Agricultura Criação de pintos de um 
dia 15.024,76 43.549,21 11.215,77 24.518,82 15.828,80 

Agricultura Criação de outras aves 43.540,58 84.983,75 27.630,54 32.174,41 28.545,57 

Agricultura Produção de ovos 25.106,77 48.732,90 53.637,93 70.140,87 35.670,05 
Alojamento e 
alimentação Hotel 296.379,67 138.314,92 93.607,50 87.026,99 381.637,03 

Alojamento e 
alimentação Restaurante 25.673,35 6.155,01 551,85 1.049,96 22.937,20 

Alojamento e 
alimentação 

Lanchonete, casas de 
chá, de sucos e similares 798,19 429,22 35,22 466,79 7.857,47 

Comércio 
Varejista Minimercados 5.513,71 4.004,25 6.632,77 8.842,24 9.740,37 

Comércio 
Varejista 

Mercearias e armazéns 
varejistas 13.215,34 8.966,81 12.234,64 18.655,91 26.998,71 

Comércio 
Varejista 

Comercio varejista de 
materiais de construção 
em geral 

29.138,07 32.380,15 49.690,01 75.345,75 99.557,06 

Construção 
Edificações (residenciais, 
industriais, comerciais e 
de serviços) 

12.087,59 9.611,91 22.166,00 7.695,03 8.562,82 

Indústria de 
transformação 

Fabricação, retificação, 
homogeneização e 
mistura de aguardente de 
cana de açúcar 

344.407,47 441.015,65 365.049,68 388.122,75 911.367,08 

Indústria de 
transformação 

Fabricação de cervejas e 
chopes 36.758.911,19 33.122.787,54 32.419.438,18 25.232.908,82 24.541.910,19

TOTAL 37.668.197,30 34.089.086,29 33.139.524,98 26.090.934,17 26.209.976,80

Fonte: SEFAZ. 

                                                 
10 São 719 os contribuintes ativos no Município de Aquiraz (posição junho de 2005).  
 
11 Ramo que corresponde a mais de 30% na estrutura setorial do PIB de Aquiraz. 
12 Classificação Nacional de Atividades Econômicas – Fiscal. 
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5.3 Análise dos índices de desenvolvimento de Aquiraz 
 

O Governo do Estado do Ceará, por meio do IPECE, faz a análise do 

desenvolvimento social e econômico do Estado, em geral, e de seus municípios, 

especificamente, mediante alguns índices que analisam itens referentes a educação, 

saúde, emprego e renda, saneamento básico e abastecimento de água, entre 

outros. 

Sendo assim, expõe-se a seguir o desempenho alcançado por Aquiraz em 

alguns destes índices, podendo-se aferir, desta maneira, como acontece o 

“desenvolvimento” neste Município, não apenas no aspecto econômico, porque este 

deveria trazer um desenvolvimento, também, no aspecto social, e uma melhoria na 

qualidade de vida da população. 

 

 

5.3.1 Índice de Desenvolvimento Municipal - IDM 

 

O IDM objetiva mensurar o desenvolvimento atingido pelos municípios 

cearenses, a partir de variáveis sociais, demográficas, econômicas e de infra-

estrutura de apoio (ver detalhamento das variáveis no Anexo D). Surge, desde 

então, uma classificação dos 184 municípios cearenses. Esta avaliação é realizada a 

cada 2 anos, no intuito de acompanhar a evolução do desenvolvimento desses 

municípios e auxiliar na elaboração de políticas públicas para as áreas mais 

necessitadas. 

 

Observa-se, no Quadro 13, que Aquiraz vem alcançando, desde 1995 até 

2002, sucessivamente, um aumento nos índices globais, subindo no ranking dos 

municípios cearenses. Vem obtendo incremento, também, separadamente, nos 

grupos de indicadores, porém, nos itens sociais - que se referem a educação, saúde 

e abastecimento de água - aufere um desempenho ruim em todos os anos.   
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 Quadro 13 – IDM do Município de Aquiraz nos anos de 1995-2002 

IDM DE AQUIRAZ  

Grupo de Indicadores  
 

GLOBAL 
Fisiográficos, 
Fundiários e 

Agrícolas 
Demográficos e 

Econômicos Infra-estrutura Sociais 

Ano Índice Ranking Índice Ranking Índice Ranking Índice Ranking Índice Ranking
1995 37,52 23 54,49 14 27,20 17 42,15 13 27,31 108 
1997 38,44 11 67,19 4 23,37 13 39,54 25 25,80 139 
2000 44,61 12 61,44 6 39,15 11 37,20 31 40,60 93 
2002 48,28 8 90,95 2 39,76 7 44,43 14 25,47 142 
Fonte: IPECE 
 

  

5.3.2 Índice de Desenvolvimento Social - IDS 

 

O IDS objetiva medir a inclusão social no Ceará, também avaliando todos os 

municípios, originando um ranking estadual. O IDS possui 2 dimensões: Índice de 

Desenvolvimento Social de Oferta (IDS-O) que avalia a oferta de serviços públicos, e  

Índice de Desenvolvimento Social de Resultado (IDS-R), identificador dos 

resultados, em termos de inclusão social, obtidos pelas localidades (ver composição 

das dimensões e variáveis no Anexo D).  

 

Como se pode examinar no Quadro 14, Aquiraz alcançou valores muito 

baixos em todos os indicadores, o que o situou dois anos, sucessivamente, em 

posições muito aquém dos demais municípios no ranking estadual. Nota-se que 

obteve melhora considerável nas dimensões desenvolvimento rural e educação no 

ano de 2003, porém, nos outros itens, continua com um desempenho preocupante, 

obtendo os piores índices em relação a condições de moradia, que avaliam a 

cobertura de abastecimento de água e esgotamento sanitário urbanos, deficiência 

ora constatada nas pesquisas, mesmo assim, não contemplada pelo PRODETUR II 

por opção da administração municipal. 
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Quadro 14 – IDS-O do Município de Aquiraz nos anos de 2002 e 2003 

Fonte: IPECE 
* Ranking 
 

Já no Quadro 15, que retrata o IDS-R, verifica-se que, apesar da deficiência 

na oferta dos serviços públicos ser bastante expressiva, os resultados obtidos situam 

Aquiraz numa posição melhor na classificação dos municípios. Percebe-se que isto 

decorre, em grande parte, do indicador emprego e renda, o que surpreende diante 

das reiteradas reclamações de falta de emprego feitas pelos habitantes das 

comunidades estudadas.  

 

Quadro 15 – IDS-R do Município de Aquiraz nos anos de 2002 e 2003 

IDS-O DE AQUIRAZ 

Grupo de Indicadores 
GLOBAL 

Educação Saúde Condições de 
Moradia 

Emprego e 
Renda 

Desenvolvimento 
Rural 

ANO Índice R.* Índice R.* Índice R.* Índice R.* Índice R.* Índice R.* 
2002 0,3300 163 0,3348 80 0,5960 126 0,1612 178 0,2668 110 0,2429 146 
2003 0,3209 161 0,4141 44 0,5957 136 0,0897 182 0,2071 106 0,2686 8 

IDS-R DE AQUIRAZ  

Grupo de Indicadores 
GLOBAL 

Educação Saúde Condições de 
Moradia 

Emprego e 
Renda 

Desenvolvimento 
Rural 

ANO Índice R.* Índice R.* Índice R.* Índice R.* Índice R.* Índice R.* 
2002 0,4270 70 0,4293 169 0,7529 25 0,1044 180 0,4437 7 0,3769 35 
2003 0,4407 67 0,5268 151 0,7630 17 0,0422 182 0,4739 6 0,3434 41 

Fonte: IPECE 
* Ranking 

 

 

Tanto no IDS-O quanto no IDS-R, os municípios são classificados em 

relação ao Estado de acordo com a referência seguinte, obtendo Aquiraz, em ambas 

as situações, um desempenho regular, onde está posta, aliás, a maioria dos 

municípios cearenses. 

• 0,000 ≤ IDS < 0,300 ⇒ ruim 

• 0,300 ≤ IDS < 0,500 ⇒ regular 

• 0,500 ≤ IDS < 0,700 ⇒ bom 

• 0,700 ≤ IDS ≤ 1,000 ⇒ ótimo 
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5.4 Análise dos dados das entrevistas e questionários 
 

Nesta parte do trabalho, apresentar-se-á a análise dos dados obtidos na 

pesquisa direta realizada entre julho de 2004 e junho de 2005 por meio de 

questionários aplicados nos meios de hospedagem e barracas de praia 

(equipamentos utilizados essencialmente por turistas), com a intenção de avaliar 

alguns aspectos como: o impacto da atividade turística na oferta de emprego e 

renda e, ainda, apreender a percepção dos turistas em relação às localidades do 

município de Aquiraz. 

 

Para tanto foram aplicados questionários em 12 empreendimentos hoteleiros 

(7 hotéis, 4 pousadas e 1 camping nas localidades do Porto das Dunas, Prainha, 

Presídio, Iguape e Barro Preto), 8 barracas de praia (nas localidades da Prainha, 

Iguape e Barro Preto), 60 turistas (especificado no item 5.4.3) e em 8 

estabelecimentos comerciais (mercadinhos e restaurantes nas localidades do Porto 

das Dunas, Prainha, Presídio, Iguape e Barro Preto), para os estabelecimentos 

comerciais não há um item específico em virtude de as informações estarem 

relacionadas aos demais itens e, portanto, encontram-se inseridas nestes (vide 

questionários no Anexo E). 

 

 

5.4.1 Meios de hospedagem 

 

O Município de Aquiraz possui boa infra-estrutura hoteleira. São encontrados 

equipamentos com boa estrutura de hospedagem em todo o litoral, merecendo 

destaque os equipamentos localizados no Porto das Dunas, porém, também 

percebe-se o obsoletismo de alguns deles.  

 
Exemplo disto é o Camping Barra Encantada, localizado no Barro Preto, 

estrutura de lazer e hospedagem que, nos primeiros anos da década de 1990, 

recebia em torno de 10 ônibus de visitantes por dia e empregava em média 20 

pessoas. Hoje, pouco movimentado, emprega apenas 4 pessoas. É um equipamento 

associativista, sustentado pelos sócios, mas a falta de visitantes e turistas não 

permite um investimento maior na melhoria de sua infra-estrutura. Outro exemplo da 
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ociosidade dos equipamentos, desta vez no Porto das Dunas, é o Praia Bela Park 

Hotel, estrutura inaugurada no final da década de 1990, classificada como três 

estrelas junto à EMBRATUR e que atualmente encontra-se fechado, devido a baixa 

demanda de turistas. Mesmo hotéis de rede, como o Íbis Porto das Dunas, foram 

vendidos. No Alto da Prainha, encontram-se também um hotel fechado e pousadas 

em difícil situação financeira. O proprietário da Pousada da Prainha, por exemplo, 

relatou que tem pago parte das despesas do seu estabelecimento com a 

remuneração proveniente de sua aposentadoria, porque faz mais de 1 ano que os 

gastos são superiores às receitas. Este quadro obviamente interfere na quantidade 

do número de empregos, que já é normalmente afetada pela sazonalidade da 

atividade turística. Sendo assim, ocorre um acréscimo da oferta de trabalho 

temporário sempre em períodos com maior fluxo de pessoas, como o carnaval ou 

alta estação. 

 
Ainda em relação à oferta hoteleira, como pode ser visto no Quadro 16, 

houve uma estagnação, especialmente entre os anos de 1999 e 2002, da 

quantidade dos meios de hospedagem, unidades habitacionais (quartos) e de leitos, 

esboçando um incremento em 2003, o que, porém, não refletiu numa arrecadação 

maior de ICMS, como pode ser constatado no Quadro 11, certamente em virtude do 

reduzido fluxo de turistas. 

 

Quadro 16 – Oferta hoteleira do Município de Aquiraz nos anos de 1998-2003 

OFERTA HOTELEIRA DO MUNICIPIO DE AQUIRAZ  

                  ANO 

DESCRIÇÃO 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

OFERTA HOTELEIRA 18 22 24 24 24 27 

UH´s 634 820 860 860 869 970 

LEITOS 1.862 2.250 2.384 2.384 2.398 2.639 

Fonte: Indicadores Turísticos 1995/2004 (SETUR/CE) 

 

A taxa de ocupação dos estabelecimentos, na baixa temporada está entre 

20% e 50%, e o tempo de permanência é de 2 dias (final de semana – demanda de 

fortalezenses). Na alta temporada, a ocupação varia de 70% a 100%, 

permanecendo os hóspedes de 3 a 7 dias, em média. 
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Em relação aos empregos, observou-se que, nos hotéis e pousadas da 

Prainha, Presídio, Iguape e Barro Preto, os funcionários são praticamente todos das 

comunidades do entorno, mas, em razão da maior freqüência nos finais de semana, 

poucos são fixos, de modo que a maioria é chamada a trabalhar quando há maior 

movimento de hóspedes ou visitantes, e recebem diárias, enquanto os garçons 

recebem comissões por suas vendas. 

 
No Porto das Dunas, há um obstáculo que dificulta o acesso dos moradores 

do entorno aos trabalhos naquela localidade: não possui muita opção de 

transporte13. As “topics” da Associação dos Transportes Alternativos de Aquiraz – 

ASTAQ não têm uma linha que faça o percurso, por exemplo, da Prainha para o 

Porto das Dunas. Os maiores hotéis, em decorrência dessa dificuldade de 

locomoção, fretam vans ou ônibus para o transporte dos funcionários, porém, para 

os que moram em Fortaleza. No hotel do complexo Beach Park, que possui cerca de 

150 funcionários, o ônibus (com 40 lugares) faz quatro viagens à Capital; mesmo 

que todas as vezes não venha totalmente ocupado, isto denota que a maioria 

absoluta dos funcionários é de Fortaleza. Nos hotéis menores, cerca de 50% dos 

empregados são de Aquiraz. Destes, aqueles que têm melhor instrução e boa 

desenvoltura, chegam a ser recepcionistas, mas a maioria trabalha como garçom e 

nos serviços de cozinha, limpeza e manutenção. Tanto no Porto das Dunas como 

nas outras localidades, a média salarial dos funcionários fixos é de 1 salário mínimo, 

mas para algumas funções, há acréscimo porque recebem comissão.  

 
As compras para abastecimento dos meios de hospedagem são feitas, a 

maioria, em Fortaleza. Nos pequenos equipamentos, grande parte dos proprietários 

é de fortalezenses, portanto, levam da Capital os produtos necessários para os 

estabelecimentos. Os hotéis e pousadas do Porto das Dunas também se abastecem 

em Fortaleza. Sendo assim, não há um aumento da renda do comércio local que 

poderia ocorrer advindo do provimento destes estabelecimentos. O que é comprado 

em Aquiraz são produtos como frutas e hortaliças. 

 
Falando ainda, mais um pouco, sobre o comércio, frisa-se que o número de 

funcionários dos estabelecimentos comerciais somente aumenta em feriados de 

                                                 
13 O transporte nesta área é restrito, pelos grandes empreendimentos locais, para dificultar o acesso 
de um fluxo de pessoas “indesejadas” a esta praia. 
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maior movimentação, como o carnaval ou a Semana Santa, em virtude da demanda 

de veranistas e não de turistas, visto que o maior consumo dos turistas é feito no 

próprio hotel ou pousada. 

 
Os entrevistados foram perguntados, ainda, se teriam alguma sugestão para 

melhorar a atividade turística em Aquiraz. Absolutamente 100% dos entrevistados 

citaram que deveria haver melhor divulgação do Município, além de outros itens, 

como a melhoria da infra-estrutura das vias que dão acesso às localidades, mais 

linhas de transporte e melhor divulgação também dos atrativos históricos-culturais, o 

que poderia configurar mais um estímulo para atrair visitantes, porque atualmente 

Aquiraz se encontra praticamente fora da rota dos receptivos (à exceção do Beach 

Park). 

 

 

5.4.2. Barracas de praia 

 

Encontram-se barracas de praia no litoral da Prainha, Iguape e Barro Preto. 

A maioria absoluta dos proprietários é de moradores das localidades. Estes 

equipamentos são citados pelos moradores como um importante gerador de 

trabalho, porque 100% dos funcionários das barracas são pessoas da própria 

comunidade. Cada uma delas mantém em torno de 2 a 10 pessoas empregadas 

durante o ano todo.  

 
Este número pode aumentar, nos feriados prolongados e alta estação, entre 

2 e 8 pessoas; são garçons, ajudantes de cozinha, “pieiras” (que lavam pratos) e 

ajudantes de balcão. Os funcionários fixos ganham salário mínimo e aqueles que 

trabalham “eventualmente” recebem diárias que variam em torno de R$ 10,00 

(pieiras) a R$ 30,00 (cozinheiros); os garçons recebem comissões sobre as vendas. 

 
O abastecimento destes estabelecimentos é feito, a maioria, na própria 

localidade. Somente em uma de oito barracas pesquisadas, o entrevistado 

mencionou que fazia compras em Fortaleza.  
 
Ao serem perguntados sobre o que acham do turismo em Aquiraz, todos os 

entrevistados foram enfáticos em responder que “está muito fraco”, sendo o motivo, 
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para eles, a falta de divulgação. Em virtude desta resposta, perguntou-se como eles 

classificariam14 a administração municipal do turismo, a qual foi avaliada por eles 

como regular e ruim.  

 

Diante deste quadro, perguntou-se o que achavam que poderia ser feito para 

melhorar a atividade turística em Aquiraz. Dos itens sugeridos15, a maioria (90% dos 

entrevistados) respondeu que deveria melhorar o acesso às praias e ampliar o 

número de eventos durante o ano. Outro item citado foi melhoria da limpeza. 

 

 

5.4.3 Turistas 

 

Foram aplicados 60 questionários com os turistas, em dois períodos de alta 

estação - julho de 2004 e janeiro de 2005. Os turistas e visitantes foram abordados 

no Porto das Dunas, no Presídio (para averiguar a opinião das pessoas que ficam 

hospedadas na localidade) e nas barracas de praia da Prainha (para obter a 

percepção dos visitantes).  
 

Sendo assim, verificou-se que a maioria dos turistas é do Sudeste, 

especialmente os paulistas, muitos nordestinos e também alguns estrangeiros, como 

portugueses e argentinos. No que diz respeito aos meios de hospedagem utilizados 

pelos entrevistados (Figura 16), 40% estavam hospedados em hotéis de Fortaleza, 

ou seja, os visitantes, presentes também na maioria dos 23% que permaneceram 

em casa de amigos; 30% dos entrevistados estavam hospedados nos hotéis de 

Aquiraz. Os 7% que estão em casas alugadas é uma demanda de fortalezenses, em 

período de férias.  

 

                                                 
14 Classificar como ótima, boa, regular, ruim ou péssima. 
15 Padronizar as barracas, melhorar o acesso às praias, sinalizar as ruas, manter um serviço de 
vigilância sanitária, imprimir folhetos com orientações aos turistas, ampliar o número de eventos 
durante o ano e outras (explicitar). 
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HOSPEDAGEM

7%
23% 40%

30%

HOTEL - FORTALEZA HOTEL - AQUIRAZ

CASA DE AMIGOS CASA ALUGADA

 
Figura 16 – Meios de hospedagem mais utilizados pelos turistas entrevistados em Aquiraz. Organizado 

por: Michele de Sousa.  
      

 

No que tange ao planejamento da viagem (Figura 17), a maioria dos 

entrevistados, 84%, organizou a viagem por conta própria. Isto ocorre, no geral, 

porque as pessoas já conheciam o local (ver Figura 18), tanto que, dos entrevistados 

no Aquaville, alguns se declararam proprietários ou sócios16. Os 3% que 

responderam outros, podem ser classificados por conta própria também, porque a 

justificativa foi de que o processo ocorreu usando a internet. Apenas 13% 

planejaram a viagem por meio de agência de viagem. A maioria destas pessoas vem 

acompanhada pelos amigos ou família; do público dos resorts, a maior parte é de 

famílias, atraídas maciçamente pela praia e pelo sol, pela tranqüilidade e pelas 

atividades de lazer desenvolvidas nestas estruturas. No caso do hotel do complexo 

Beach Park, segundo a funcionária entrevistada neste empreendimento, o índice de 

retorno, principalmente de famílias com criança, é bastante alto e o parque 

certamente é o maior atrativo.  

 
 

                                                 
16 Neste empreendimento, pode-se ser proprietário de um apartamento, podendo os condôminos 
morar ou disponibilizá-los no hotel para serem alugados, podendo, desta maneira, fazer permuta de 
diárias em qualquer resort no mundo afiliado à mesma rede do Aquaville (RCI). Pode, ainda, quem 
não for proprietário, comprar diárias antecipadas para usá-las em qualquer das unidades afiliadas ao 
empreendimento (são 3.200 resorts em 33 países). No Beach Park Suítes Resort, também há 
proprietários que, quando não estão usufruindo do apartamento, o disponibilizam no hotel para ser 
alugado. 
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PLANEJAMENTO DA VIAGEM

13%

84%

3%

PACOTE/AGÊNCIA

CONTA PRÓPRIA

OUTROS

 
Figura 17 – Modo de planejamento da viagem dos turistas entrevistados em Aquiraz. Organizado por: 

Michele de Sousa.  
 

 

Todos os entrevistados viajaram para usufruir as férias e escolheram o 

destino porque já conheciam o local ou por indicação de amigos (esta é a demanda 

das pessoas hospedadas em Aquiraz). Dos 46% que citam propaganda/publicidade, 

a maioria é dos hospedados em Fortaleza que, geralmente, chegam ao Município 

trazidos de carro pelos amigos, taxistas ou vans fretadas. Verificou-se que, se há 

alguma propaganda, esta é realizada pelos próprios empreendimentos. Os maiores 

têm acordo com operadoras e fazem publicidade em revistas de publicação nacional. 

Além disso, tanto grandes quanto pequenos, tem sites na internet. Os proprietários 

estrangeiros procuram divulgar em seus países de origem (acordos com agências) 

ou ainda em workshops no Brasil, como faz o proprietário do Laguna Blu, da 

Prainha.  Os hotéis do Presídio e Iguape divulgam pacotes em jornais de Fortaleza 

para feriados e fins de semana. O Hotel Donana, teve uma iniciativa interessante, 

fez um cd com os atrativos turísticos de Aquiraz em inglês e português e oferece aos 

seus hóspedes, apostando que esta ação possa trazer mais pessoas indicadas por 

estes.  
 
Observando a Figura 18, os 8% que responderam outros correspondem a 

pessoas que vieram visitar amigos e que escolheram o destino pela internet. Um 

entrevistado que fez uso deste instrumento para realizar sua escolha, contou que 
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escolheu o Hotel Oceani porque viu pela internet que era um “hotel que ficava de 

frente pro mar, não precisava nem atravessar a rua, do jeito que [ele] queria”. 

 

INFLUÊNCIA NA ESCOLHA DO DESTINO

32%

14%
46%

8%

JÁ CONHECIA O LOCAL INDICAÇÃO DE AMIGOS

PROPAGANDA/PUBLICIDADE OUTROS

 
Figura 18 – Itens que influenciaram os turistas entrevistados em Aquiraz na escolha do destino. 

Organizado por: Michele de Sousa.  
 

Nos hotéis em que estão hospedados os turistas, são oferecidas opções de 

passeios, pelas empresas de receptivo. No primeiro semestre de 2005, foi 

inaugurada uma agência da CVC, em Aquiraz, com o objetivo de atender esta 

demanda, principalmente dos hotéis do Porto das Dunas. Sendo assim, 25% dizem 

que, durante a estada conheceram outras praias, como pode ser visto na Figura 19, 

realizando os passeios das empresas de receptivo ou dos bugueiros. Na maioria das 

vezes, estas outras praias são fora do Município de Aquiraz, como Morro Branco e 

Praia das Fontes (Beberibe).   

 
Ao serem perguntados se haviam conhecido o patrimônio histórico e o 

artesanato local, mesmo os que estão hospedados no Município de Aquiraz, 

respondiam que sim e faziam menção à cidade de Fortaleza. Luciana, a funcionária 

entrevistada no Hotel Vilamar, no Porto das Dunas, relatou que o estabelecimento 

disponibiliza uma van gratuitamente, se algum hóspede se interessar em visitar o 

patrimônio histórico-cultural de Aquiraz, porém eles não têm demonstrado esta 

vontade. Também segundo ela, eles mostram maior interesse pelos atrativos que 

possuem folders, onde podem ver o que estão indo conhecer, coisa que o 

patrimônio de Aquiraz não possui. Expôs ainda que, por este motivo e pela falta de 

infra-estrutura, não costuma indicar este local aos seus hóspedes. 
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No tocante aos gastos, a maioria dos entrevistados relatou que gasta entre 

R$ 50,00 e R$ 150,00 reais por dia. Alguns responderam valores maiores - entre R$ 

300,00 e R$ 700,00; considera-se que seja o gasto obtido com a família toda. Estes 

gastos são, principalmente, segundo os turistas, com alimentos e bebidas, mas 

alguns também citam despesa com transporte. Diante disso, no Porto das Dunas, 

perguntou-se aos turistas se eles haviam sido informados que o hotel era distante de 

Fortaleza e se este fato teria causado algum tipo de aborrecimento; a maioria, por já 

conhecer o local, sabia da distância e não se importava porque sua intenção era 

usufruir, exclusivamente, a praia local e sua tranqüilidade. Disseram que foram 

poucas vezes a Fortaleza, fazendo-o de táxi, revelando que, neste caso, a distância 

influenciava nos preços, porque a corrida ficava cara, R$ 100,00 ida e volta, se o 

motorista de táxi ficar aguardando e parar em alguns lugares para visita ou compras, 

mais R$ 10,00 por parada.    

 

Foi perguntado também qual classificação eles dariam a alguns itens que 

são de extrema importância para a atividade turística, podendo responder com as 

seguintes opções: péssima, regular, boa e excelente. Assim, pôde-se observar na 

Figura 19 que o item que obteve maior reprovação foram os preços. O atendimento 

ao turista obteve a melhor classificação. Outro item bem classificado foi a 

alimentação. Apesar de, no geral, todos os itens terem sido bem classificados, 

merecem atenção os mais de 30% (se somados a classificação regular e péssima) 

obtidos pelos itens infra-estrutura turística e limpeza. Destaca-se, ainda, que a 

porcentagem dos meios de hospedagem expostos na Figura 19, abrange apenas as 

pessoas hospedadas no Município de Aquiraz e este item obteve classificação muito 

positiva.  

 
Com exceção dessas perguntas, as pessoas citaram outros itens que 

consideraram deficientes, como ausência de maior divulgação, banco 24 horas, 

transportes, salva-vidas, lixeiras, opções de melhores restaurantes, sinalização e, 

ainda, melhorar as condições das vias de acesso às praias. Nos aspectos positivos, 

foram citados a beleza natural das praias, a tranqüilidade, a ausência de ambulantes 

e a simpatia das pessoas. 
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Figura 19 – Classificação atribuída pelos turistas entrevistados em Aquiraz para alguns itens importantes 
no cenário da atividade turística. Organizado por: Michele de Sousa.  

 

 

Perguntou-se, também, o que na opinião dos entrevistados poderia 

ocasionar melhoria da infra-estrutura e dos serviços turísticos. Foram dadas algumas 

sugestões de respostas que podem ser vistas na Figura 20. As pessoas poderiam 

optar por mais de uma ou, ainda, sugerir outras. As opiniões ficaram bem 

equilibradas. A sugestão mais rejeitada foi a do calçadão na praia, pois as pessoas 

diziam que tiraria a naturalidade do lugar. O posto de informações turísticas e a 

melhoria das vias de acesso foram os que tiveram maior aprovação dos 

entrevistados. Poucas pessoas acrescentaram mais alguma sugestão, mas 

apareceram respostas que sugeriam mais segurança, mais respeito à natureza e 

melhor atendimento. 
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Figura 20 – Opinião dos turistas entrevistados em Aquiraz a respeito do que poderia ocasionar melhoria 

da infra-estrutura e dos serviços turísticos. Organizado por: Michele de Sousa.  
  

 

De maneira geral, as pessoas que visitam Aquiraz têm boa impressão das 

localidades pesquisadas, apesar das deficiências citadas por elas. Deixaram 

registrada, porém, a idéia de que um lugar com aspectos naturais tão bonitos, o que 

a maioria deles busca, deveria ter melhor infra-estrutura e mais divulgação para que 

outras pessoas também pudessem conhecê-lo. Especialmente aqueles que 

retornam freqüentemente ao local há alguns anos, preocupam-se, particularmente, 

com a conservação da natureza (praia) que, apesar de ainda ser bela, para eles já 

não é mais a mesma.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

A política estadual de turismo, elaborada em 1995, apesar de pautada na 

descentralização administrativa, visava à interação dos agentes do turismo para 

incrementar a competitividade do setor e, conseqüentemente, o Estado do Ceará 

como destino turístico. Neste cenário, as administrações públicas municipais seriam 

agentes importantes. Esta descentralização esbarrou, entretanto, na maioria dos 

municípios, numa descontinuidade política e na administração do turismo, de forma 

precária e amadora.  

 

O Município de Aquiraz, até a década de 1960, era uma localidade 

essencialmente agrícola. A partir de 1970, passaram a ser incorporadas ali as 

práticas marítimas da modernidade, como o veraneio e o turismo, atividades que 

ocasionaram mudanças neste lugar, especialmente, as socioambientais.  

 

Diante da óptica desenvolvimentista do turismo, Aquiraz vem contemplando 

nos seus planos estratégicos (PAT, PPDU) a proposta de desenvolvimento da 

atividade turística no Município.  Estes planos, porém, a fim de garantir o maior 

aproveitamento do potencial desta atividade na localidade, no intuito de criar 

empregos e ofertar renda, não estão sendo efetivados. Percebeu-se em entrevista 

na Coordenação de Turismo do Município, no entanto, a intenção da atual gestão de 

modificar este quadro, especialmente porque Aquiraz foi a única localidade da costa 

leste do Estado a receber investimentos do PRODETUR II, e em virtude, também, da 

instalação, em breve, do vultoso empreendimento hoteleiro na Praia Bela. 

 

Percebem-se no Município, todavia, algumas questões como a deficiência 

na oferta de serviços públicos (por exemplo: educação, saneamento básico, 

abastecimento de água, entre outros) que devem ser consideradas e precisam ter a 

devida atenção para a melhoria da qualidade de vida da população e para o 

desenvolvimento da atividade turística, de maneira mais eficiente e que produza 

menos impactos negativos.  
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Aquiraz, como primeira localidade cearense a ser erigida vila, detém um 

patrimônio histórico-cultural expressivo, contudo necessitando de uma melhoria 

estrutural destes equipamentos e da criação de programações culturais que dêem 

vida a este centro histórico, tornando-o convidativo para os moradores e atrativo 

para os turistas, mais interessados no turismo de sol e praia. Sendo assim, é 

importante a articulação deste local com as demais localidades do Município, 

principalmente as litorâneas, alvo dos visitantes. Para isto, contribuiria a criação de 

linhas de transporte que integrassem estas localidades, não apenas para fins 

turísticos, mas também para facilitar o deslocamento dos moradores que buscam 

trabalho nos distritos mais afastados de suas residências. 

 

Ainda em relação ao aspecto cultural, a educação formal poderia contribuir 

para a propagação e valorização da história do Município entre as crianças e os 

jovens, colaborando, assim, com o fortalecimento deste aspecto nas comunidades e 

minimizando a propensão à perda de suas referências, com a construção do 

“espetáculo” para o turismo ou mediante o contato com os turistas e, principalmente, 

com os meios de comunicação de massa, poderosos veiculadores de informações 

produtoras de mudanças de comportamento. 

 

Foram percebidos alguns problemas de ordem social, econômica, ambiental 

e cultural nas localidades litorâneas de Aquiraz, tais como: segregação espacial dos 

habitantes locais, jovens sem qualificação para ocupar postos de trabalho, 

desemprego, redução do fluxo de turistas, artificialização da paisagem, 

contaminação dos recursos hídricos, desaparecimento progressivo das atividades 

tradicionais, vias em estado precário de tráfego, entre outros problemas. Entende-se 

que a atividade turística pode vir a exacerbá-los, mas não se consegue detectá-la 

como sendo a origem destes. Sendo o veraneio anterior ao turismo no Município, 

poderia ter contribuído mais expressivamente para incrementar estes problemas. Em 

alguns aspectos, como o ambiental, por exemplo, os próprios moradores são 

agentes que impactam o meio ambiente em que vivem quando desmatam o 

mangue, abrem o leito dos rios, praticam a pesca predatória, entre outras ações. 

Neste sentido, programas de educação ambiental são importantes para a 
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sensibilização, e conseqüente conscientização, a respeito da conservação dos bens 

naturais.  

 

É necessária também a criação de normas para a implementação de 

loteamentos, pelos incorporadores imobiliários, que exercem forte pressão sobre os 

recursos naturais e estruturais, quando negociam imóveis, sem, contudo, dotá-los 

com um mínimo de infra-estrutura, além de serem os grandes responsáveis pelas 

redefinições espaciais da localidade e expulsão das comunidades locais. 

 

Quanto à situação atual da atividade turística no Município, a presença de 

turistas se configura mais evidente na localidade do Porto das Dunas, mais 

especificamente, no Beach Park. Nas demais localidades, a presença do veraneio se 

apresenta mais fortemente e o “desaparecimento” progressivo de turistas nestas 

comunidades produz inquietação, especialmente nas pessoas que dependem 

economicamente deste fluxo, como, por exemplo, as rendeiras e os barraqueiros. A 

infra-estrutura cada vez mais precária de estradas e equipamentos turísticos, porém, 

tem levado os receptivos para outros municípios. Esta situação se reflete na 

carência de empregos, proporcionada, também, pela baixa escolaridade e 

qualificação profissional da população, resultando na ocupação de cargos com 

menores remunerações nos empreendimentos. A falta de perspectivas para os 

jovens já se reflete em problemas sociais, como o uso de drogas e a prostituição. 

 

A visão da atividade turística como estratégia de desenvolvimento, 

compartilhada por governos, populações, empresas etc., muitas vezes não atenta 

para o fato de que o turismo, sozinho, não pode trazer “desenvolvimento”, que se 

trata de um conceito bem mais amplo, e sim, crescimento econômico. Contando 

ainda o fato de que o turismo é uma atividade sazonal, seria interessante para 

Aquiraz a criação de um conselho que contasse com a representação dos vários 

agentes do Município (comunidades, agentes públicos, privados e o terceiro setor), 

com o objetivo de buscar opções para promover os diversos níveis de 

desenvolvimento, sejam eles econômicos, sociais, culturais etc., a fim de buscar 

outras atividades potenciais nas localidades que possam dar ao Município 
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vantagens competitivas, no intuito de diversificar sua oferta e melhorar a qualidade 

de vida dos habitantes. 

 

Para atingir melhorias que almejem contemplar as localidades de Aquiraz, 

como um todo, e as comunidades que nelas vivem, todavia, é preciso capacidade de 

organização social e efetiva participação popular nos processos de mudança no 

Município e, principalmente, vontade política para utilização dos instrumentos legais, 

como as políticas públicas e as leis, no sentido de promover um desenvolvimento 

social e econômico mais eqüitativo e justo, procurando ainda resguardar os recursos 

ambientais e culturais, na busca de um desenvolvimento local sustentável. 
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APÊNDICE A 
 

PRINCIPAIS MERCADOS EMISSORES PARA O CEARÁ VIA FORTALEZA 
 

                         ANO 
ORIGEM 

1996 
 

1997 1998 1999 2000 2001  META  
2002 

(%) * META  
2003 

(%) * 

NACIONAIS 733.038      914.710 1.218.379 1.296.850 1.387.281 1.458.178 1.820.000  24,81 2.025.000  38,87
Norte     80.634 105.192 146.205 145.247 159.537 189.563 218.400 236.925 
Nordeste     297.613 395.155 481.260 501.881 557.687 538.068 691.600 807.975 
Centro-Oeste      82.100 84.153 91.378 98.561 110.982 134.152 154.700 178.200 
Sudeste     248.500 292.707 423.996 497.990 474.450 517.653 655.200 704.700 
Sul     24.190 37.503 75.539 53.171 84.624 78.742 100.100 

 

99.225 

 

INTERNACIONAIS 40.209      55.290 79.149 91.640 120.633 172.894 180.000  4,11 225.000  30,14
TOTAL GERAL 773.247      970.000 1.297.528 1.388.490 1.507.914 1.631.072 2.000.000  22,62 2.250.000  37,95
% INTERNACIONAIS 5,20      5,70 6,09 6,59 7,99 10,60 9,00  - 10,00  -

   Fonte: SETUR/CE (ORGANIZADO POR: MICHELE DE SOUSA) 
   * Variação em relação a 2001. 

 
 

                         ANO 
ORIGEM 

2002 2003 2004  META  
2005 

(%) * META  
2006 

(%) * META  
2007 

(%) * 

NACIONAIS 1.446.927 1.356.539        1.534.544 1.700.000 10,79 1.970.000 28,38 2.125.000 38,48
Norte 225.721 174.994  196.422 209.100 252.160 280.500 
Nordeste 597.581 501.919     569.316 725.900 825.430 881.875
Centro-Oeste 114.307 116.662     131.971 124.100 157.600 174.250
Sudeste 448.547 481.571     544.763 538.900 620.550 669.375
Sul 60.171 81.392  92.073 102.000 

 

114.260 

 

119.000 

 
 
 

INTERNACIONAIS 182.495 194.318        249.810 300.000 20,10 330.000 32,10 375.000 50,12
TOTAL GERAL 1.629.422 1.550.857        1.784.354 2.000.000 12,10 2.300.000 25,00 2.500.000 40,15
% INTERNACIONAIS 11,20 12,53        14,00 15,00 - 14,35 - 15,00 -

           Fonte: SETUR/CE (ORGANIZADO POR: MICHELE DE SOUSA) 
        * Variação em relação a 2004. 
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ANEXO A  
 

O macro-zoneamento de uso do solo proposto para o Município de 

Aquiraz compõe-se de uma Zona de Desenvolvimento Urbano – ZDU, Zonas de 

Expansão Urbana – ZEU,  Zona de Transição – ZT e Zonas Especiais – ZE . 

 

A Zona de Desenvolvimento Urbano – ZDU é destinada à concentração 

das atividades eminentemente urbanas. Nesta zona, será intensificado o uso e a 

ocupação do solo observadas as características do meio ambiente, a capacidade 

do solo e as possibilidades da infra-estrutura instalada ou projetada. Corresponde 

à Área Central e adjacências, com infra-estrutura em parte do território, onde 

observa-se certa concentração de atividades habitacionais, institucionais, 

comerciais, industriais e de serviços. Nesta zona, o ordenamento urbanístico e as 

ações deverão objetivar a implantação de saneamento básico e um melhor 

aproveitamento da infra-estrutura e dos serviços urbanos, com a previsão da 

concentração de população e atividades  para a manutenção de sua importância, 

inclusive como Área Central, dentro do território municipal. 

 

As Zonas de Expansão Urbana – ZEU são destinadas ao crescimento e 

expansão das atividades urbanas. Compreende as áreas do Município 

consideradas urbanas, com grandes extensões de áreas loteadas, embora com 

carência de infra-estrutura mínima de abastecimento d’água, esgotamento 

sanitário, rede de energia e até de circulação e acessos.  As ZEUs estâo divididas 

em duas subzonas que estão numeradas somente para facilitar a sua localização 

cartográfica: ZEU 1 e  ZEU 2. 

 

As Zonas de Ocupação Rarefeita – ZOR destinam-se à ocupação com 

baixíssima densidade e são constituídas por áreas onde encontram-se presentes 

algumas extensas porções de áreas já loteadas, mas que ainda apresentam 

ocupações com características rurais - atividades agrícolas e pecuárias, além de 

sítios e chácaras de lazer. As Zonas de Ocupação Rarefeita - ZOR estão divididas 
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em sete subzonas com algumas especificidades, e numeradas para facilitar as 

respectivas localizações cartográficas: ZOR 1; ZOR 2; ZOR 3; ZOR 4; ZOR 5; 

ZOR 6 e ZOR 7. 

 

As Zonas de Uso Especial – ZE reúnem áreas específicas que, por suas 

peculiaridades de caráter social, urbanístico, ambiental, paisagística, histórico ou 

cultural, exigem tratamento diferenciado em relação às demais áreas, através de 

normas e padrões específicos. As áreas que compõem as Zonas de Usos 

Especiais delimitadas no Mapa são: 

• Áreas de Preservação Ambiental – APA - área que se caracterizam por 

componentes físico-ambientais e paisagísticas que a qualificam como 

non aedificandi, de acordo com a Lei Federal n° 4.771, de 15 de 

setembro de 1965, que dispõe sobre o Código Florestal; 

• Áreas de Proteção Urbana – APUR - compreendem áreas contíguas às 

Áreas de Preservação Ambiental, com função de proporcionar a 

transição entre estas e as áreas urbanizadas; 

• Área de Interesse Cultural – AIC - corresponde ao núcleo inicial da 

Cidade de Aquiraz, inserido na ZDU, com características de relevante 

valor histórico e artístico dignos de serem conservados e recuperados 

para a proteção da memória, do traçado urbano e da paisagem, para o 

desenvolvimento e valorização da cultura local, articulados ao 

desenvolvimento sócio-econômico da população; 

• Área de Interesse Turístico - AIT – são áreas localizadas na faixa 

litorânea do Município que, dadas suas especiais condições ambientais, 

apresentam potencial para exploração de atividades de turismo e lazer, 

além do uso habitacional; 

• Área Estratégica para Grandes Equipamentos - AEGE - área localizada 

á margem da BR-116 destinada, predominantemente, à implantação  de 

indústrias e equipamentos de médio e grande porte. 
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Algumas Áreas Especiais só poderão ser delimitadas em cartografia após 

levantamentos e estudos mais detalhados, quais sejam: 

• Áreas Estratégicas de Interesse Paisagístico - AEIP - são áreas 

localizadas ás margens dei importantes recursos hídricos do Município 

como o rio Pacoti,  a Lagoa Catu, a Lagoa Encantada e as lagoas de 

Barro Preto que, dadas suas especiais condições ambientais e 

paisagísticas, devem preservar baixa densidade populacional, com o 

uso predominante de habitação e equipamentos de lazer e turismo. 

• Áreas Estratégicas de Apoio Urbano - AEAU - áreas especiais para o 

desenvolvimento de concentrações urbanas que, historicamente, 

inserem-se no contexto municipal como espaços de referência urbana. 

Trata-se das sedes distritais de Camará, Caponga da Bernarda, 

Jacaúna, João de Castro, Justiniano de Serpa, Patacas e Tapera. 

 

Além das Áreas Especiais delimitadas em cartografia, outras áreas, como 

as descritas a seguir, podem ser criadas e delimitadas, posteriormente, pelo Poder 

Municipal conforme a necessidade: 

• Áreas Especiais de Interesse Social - AEIS - destinadas a projetos de 

urbanização de terrenos ou para construção de habitações, com 

necessidade de regularização fundiária ou não, nas modalidades de 

conjuntos ou de assentamentos para população de baixa renda. 

• Área Estratégica de Exploração Mineral - AEM - áreas de uso 

predominante de exploração mineral. 

• Área Institucional – AI – compreendem áreas onde as edificações ou 

conjunto de edificações abrigam atividades do grupo de uso 

institucional nos setores de administração, defesa (quartéis), 

segurança, saneamento, transportes (aeroportos), cultura, esporte, 

saúde, lazer, abastecimento e a atividades de educação 

(universidades). 

FONTE: PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE AQUIRAZ. 
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ANEXO B 
 

terça-feira, 23 de novembro de 2004 

  Mega-empreendimento turístico de Aquiraz lançado 
em solenidade em São Paulo 
  
A prefeita de Aquiraz, Ritelza Cabral, participa esta terça-feira, 23 de novembro, em São Paulo, de solenidade de 
lançamento do mega-empreendimento de empresários portugueses no município, distante 18 km de Fortaleza. 
Trata-se do projeto do Riviera Aquiraz Resort, um complexo cujo investimento previsto totaliza aproximadamente 
R$ 500 milhões. 

A solenidade contará com a presença do presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, além de representantes 
do empresariado português, responsável pela obra. Do Ceará, participarão integrantes do grupo empresarial M. Dias
Branco e do Governo do Estado. 

O projeto será realizado em duas fases. Na primeira fase está previsto um investimento de R$ 180 milhões, com a 
construção de 4 hotéis, 2 pousadas, Centro de Convenções, Centro de Treinamento, Heliporto, Restaurantes, Lojas 
Comerciais etc. Na segunda fase, o investimento direto previsto é de R$ 120 milhões, além de mais R$ 200 milhões 
com investimentos de terceiros 
relativos à construção dos Aldeamentos Turísticos e Moradias previstas no empreendimento. 

A solenidade contará com a presença do presidente Lula, além de representantes do empresariado português, 
responsável pela obra. Do Ceará, participarão integrantes do grupo empresarial M. Dias Branco, além do 
governador Lúcio Alcântara e de outros representantes do Governo do Estado. 

 
 

FONTE:  http://www.aquiraz.ce.gov.br/noticias_detalhes.asp?Cod=264  
 
              (ACESSO EM FEVEREIRO DE 2005). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aquiraz.ce.gov.br/noticias_detalhes.asp?Cod=264


 140

Couto (2002) citando o EIA/RIMA do Complexo Costa do Sauípe que advertia para 

os possíveis impactos que poderiam ser gerados em virtude de um súbito 

superpovoamento com a construção de empreendimentos do tipo resort, 

começando a partir da sua construção com a chegada das pessoas em buca de 

emprego na construção civil, situações que podem ocorrer também no município 

de Aquiraz. 

 

Impactos decorrentes do adensamento de pessoas no entorno da área do projeto: 

 

• Invasão de áreas de proteção rigorosa com a finalidade de fixação de 

residência; 

• Geração de conflitos entre os migrantes e a comunidade local; 

• Rápido crescimento da criminalidade; 

• Pressão sobre os recursos naturais - aumento da cata em áreas de 

mangue, acúmulo de lixo em áreas urbanas e de proteção rigorosa, 

aumento dos despejos de esgoto a céu aberto e nas áreas úmidas, rios e 

mar, intensificação do processo de contaminação dos lençóis freáticos 

devido à instalação de fossas próximas aos poços, a áreas úmidas ou de 

lençóis freáticos superficiais. Exploração predatória das florestas e animais 

silvestres; 

• Intensificação do processo de degradação da saúde da população e 

aumento da demanda por serviços médicos; 

• Aumento da demanda por serviços escolares; 

• Aumento da demanda por energia elétrica e eventual aumento do número 

de ligações irregulares na rede de distribuição (“gatos”); 

• Choque de culturas e alteração dos valores da população local; 

• Crescimento das redes de prostituição já existentes na área; 

• Comprometimento da qualidade de vida da população local. 
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ANEXO C 
 
 

PROJETO DE LEI QUE ACOMPANHA A MENSAGEM Nº 
6.736/04 - A 

  
  

Autoriza o Poder Executivo a 

contratar financiamento junto ao Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico 

e Social – BNDES, e dá outras 

providências. 

  
  
A ASSEMBLÉIA LEGISLAIVA DO ESTADO DO CEARÁ 
  
D E C R E T A: 
  
Art. 1°. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e 

garantir financiamento junto ao Banco Nacional do Desenvolvimento 
Econômico e Social - BNDES, até o valor de R$ 310.209.000,00 
(trezentos e dez milhões, duzentos e nove mil reais), observadas as 
disposições legais em vigor para a contratação de operações de crédito 
e as normas do BNDES. 

Parágrafo único. Os recursos resultantes do financiamento 
autorizado nesta Lei serão obrigatoriamente aplicados na execução dos 
projetos para “Aproveitamento do Potencial Hidroagrícola do Estado do 
Ceará”, “Implantação do Terminal de Múltiplo Uso do Porto do Pecém” e 
“Implantação de Infra-Estrutura para o Empreendimento Aquiraz Riviera 
Golf & Beach Vilas”, dentre outros empreendimentos voltados  para o 
Desenvolvimento Turístico do Estado do Ceará. 

Art. 2°. Para garantia do principal, encargos e acessórios da 
operação de crédito, de que trata esta Lei, fica o Poder Executivo 
autorizado a ceder e/ou vincular em garantia, em caráter irrevogável e 
irretratável, a modo pró-solvendo, as receitas e parcelas de quotas do 
Fundo de Participação dos Estados, do Imposto sobre Operações 
Relativas a Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, e 
do produto da arrecadação de outros impostos.  
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Parágrafo único. Como garantia adicional do principal, juros 
e outros encargos da operação de crédito, fica o Poder Executivo 
autorizado a oferecer os próprios bens a serem adquiridos com o 
financiamento, sendo assegurada a garantia fiduciária de tais bens. 

Art. 3°. Os recursos provenientes da operação de crédito, de 
que trata esta Lei, serão consignados como receita no orçamento ou em 
créditos adicionais. 

Art. 4°. O Poder Executivo consignará nos orçamentos anuais 
e plurianuais do Estado, dotações suficientes para amortização do 
principal, encargos e acessórios, resultantes das operações autorizadas 
por esta Lei, durante os prazos que vierem a ser estabelecidos nos 
contratos correspondentes. 

Art. 5°. O Poder Executivo poderá editar atos para a 
regulamentação da presente Lei. 

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7°. Revogam-se as disposições em contrário. 
PAÇO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

CEARÁ, em Fortaleza, aos  
  

 
FONTE:  http://www.al.ce.gov.br/legislativo/tramitando/body/6736a.htm
 
              (ACESSO EM FEVEREIRO DE 2005). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.al.ce.gov.br/legislativo/tramitando/body/6736a.htm
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EMENDA MODIFICATIVA N.º 01/2004 
AO PROJETO DE LEI N° 6736-A 

  
  

Modifica a redação do Parágrafo Único do 

Art. 1º do Projeto de Lei n° 6736-A. 

  
  

Art. 1º. O Parágrafo Único do Art. 1º passa a ter a seguinte redação: 
  
“Art. 1º - ......................................... 
Parágrafo Único – Os recursos, resultantes do financiamento autorizado nesta 
Lei, serão obrigatoriamente aplicados na execução dos projetos 
Aproveitamento do Potencial Hidroagrícola do Estado do Ceará, Implantação 
do Terminal de Múltiplo Uso do Porto do Pecém e implantação de Infra-
estrutura para o Empreendimento Aquiraz Riviera Golf & Beach Vilas, que 
pode ser, também, financiado através das PPP’s, dentre outros 
empreendimentos voltados para o desenvolvimento do turismo no Estado.”  
  
Sala das Sessões da Assembléia Legislativa do Estado do Ceará, em 23 de 

dezembro de 2004. 
  
  
  

DEPUTADO HEITOR FÉRRER 

  

JUSTIFICATIVA 

  
O Projeto Aquiraz Riviera Golf & Beach Vilas é um empreendimento privado e 

de interesse privado. A infra-estrutura necessária à sua implantação deveria ser 
financiada através das PPPs já que deve apresentar rentabilidade. Como os 
empréstimos do BNDES são em condições mais vantajosas, tais financiamentos 
deveriam ser, também, destinados aos investimentos sociais, como saneamento, em 
que o Estado tem um déficit elevado e não é atraente ao setor privado realizá-los em 
parceria com o Estado.  

 
 
 

FONTE: http://www.al.ce.gov.br/legislativo/tramitando/emendas/6736a.htm

 
              (ACESSO EM FEVEREIRO DE 2005). 

 
 
 

http://www.al.ce.gov.br/legislativo/tramitando/emendas/6736a.htm
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ANEXO D 

 

As dimensões e variáveis utilizadas para a composição do IDM, abrangem 

indicadores tais como: 

 

1. Fisiográficos, fundiários e agrícolas: precipitação pluviométrica, área utilizada 

com lavouras e pastagens, área explorável utilizada, área de imóveis produtivos, 

valor da produção agropecuária, valor da produção vegetal, valor da produção 

animal, produtores assistidos pela EMATERCE, consumo de energia rural e 

salinidade da água; 

 

2. Demográficos e econômicos: densidade demográfica, taxa de urbanização, 

produto interno bruto, receita orçamentária, consumo de energia elétrica da 

indústria e comércio, produto interno bruto do setor industrial, produto interno bruto 

do setor serviços, arrecadação de ICMS, rendimento médio dos chefes de 

domicílios e rendimento médio do emprego formal; 

 

3. De infra-estrutura de apoio: telefones instalados, agências de correio, tráfego 

postal, agências bancárias, total de veículos, veículos de carga, postos de 

combustível, coeficiente de proximidade, domicílios com energia elétrica, rede 

rodoviária total e rede rodoviária pavimentada; 

 

4. Sociais: taxa de escolarização no ensino fundamental, taxa de escolarização no 

ensino médio, taxa de aprovação no ensino fundamental, taxa de aprovação no 

ensino médio, taxa de repetência no ensino fundamental, taxa de evasão no 

ensino fundamental, taxa de promoção da 4ª para a 5ª série, escolas públicas com 

bibliotecas, salas de leitura e laboratórios de informática, equipamentos de 

informática, função docente no ensino fundamental com formação superior, função 

docente no ensino médio com formação superior, taxa de mortalidade infantil, taxa 
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de mortalidade por causas externas, razão de mortalidade materna, cobertura do 

Programa Saúde da Família, leitos hospitalares, médicos, abastecimento d’água, 

esgotamento sanitário e coleta de lixo. 

 

Após todo um processo de análise estatística das variáveis citadas, foram 

eliminadas aquelas consideradas redundantes e com pouco poder de explicação 

para a formação dos respectivos agrupamentos. As 29 variáveis selecionadas 

para compor os grupos de indicadores estão explicitadas no capítulo referente à 

metodologia do trabalho. 

 
FONTE: ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL – CEARÁ 2002 (IPECE). 
 
 

As dimensões e variáveis utilizadas para a composição do IDS-R, abrangem 

indicadores tais como: 

 

a) Educação 

• Taxa de escolarização no ensino fundamental; 

• Taxa de escolarização no ensino médio; e 

• Taxa de aprovação na 4ª série; 

 

b) Saúde 

• Taxa de mortalidade infantil; e 

• Taxa de internação por AVC. 

 

c) Condições de Moradia 

• Proporção de moradores de domicílios urbanos com abastecimento de 

água; e 

• Proporção de moradores de domicílios urbanos com esgotamento sanitário. 
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d) Emprego e renda 

• Consumo residencial médio de energia elétrica; 

• Índice de qualidade do emprego formal; e 

• Tamanho médio dos estabelecimentos. 

 

e) Desenvolvimento Rural 

• Valor bruto da produção agropecuária por estabelecimento rural; e 

• Proporção do consumo de energia elétrica no meio rural. 

 

Já o IDS-O é aferido através dos seguintes indicadores: 

 

a) Educação 

• Proporção de professores do ensino fundamental com grau de formação 

superior; 

• Proporção de professores do ensino médio com grau de formação superior; 

• Relação bibliotecas, salas de leitura e laboratórios de informática por escola 

pública; 

• Relação equipamentos de informática por escola pública. 

 

b) Saúde 

• Proporção de gestantes assistidas no 1º trimestre de gravidez; 

• Proporção de crianças menores de 2 anos acompanhadas; 

• Proporção da população coberta pelo Programa de Saúde da Família 

(PSF). 
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c) Condições de Moradia 

• Taxa de cobertura de abastecimento de água urbano; 

• Taxa de cobertura de esgotamento sanitário urbano. 

 

d) Emprego e renda 

• Relação de matrículas no ensino médio pela matrícula total; 

• Profissionais de saúde por mil habitantes; 

• Relação da malha rodoviária pavimentada pela área do município. 

 

e) Desenvolvimento rural 

• Valor médio do crédito rural; 

• Produtores assistidos por estabelecimento. 
 

 

 

Outros indicadores relevantes também deveriam fazer parte do IDS-R. Eles seriam 

os seguintes: rendimento dos alunos do ensino fundamental, rendimento dos 

alunos do ensino médio (educação) e a razão de mortalidade materna (saúde). Os 

dois primeiros não foram incluídos, pois, a SEDUC calculaos somente para alguns 

municípios cearenses. Já o último não foi contemplado, pois, é um indicador 

apropriado para municípios com pelo menos 80 mil habitantes (e grande parte dos 

municípios cearenses possui uma população inferior a este nível). 
 
 
FONTE: O DESAFIO DA CONSTRUÇÃO DE UMA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
OPERACIONAL: A EXPERIÊNCIA DO CEARÁ. 2004. (IPECE). 
 

 

 

 

 

 



 148

ANEXO E 

Programa Regional de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente –  
PRODEMA / UFC - Universidade Federal do Ceará  

 
TURISMO EM AQUIRAZ-CE: POLÍTICA, DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE 

 
Mestranda: Michele de Sousa, bacharel em turismo 

 
Orientador: Prof. Dr. Ahmad Saeed Khan, Depto. de Economia Agrícola da UFC 

 

HOTÉIS E POUSADAS 

 
 
1. Entrevistado:___________________________________Função:___________________ 

2. Nome do Estabelecimento:_________________________________________________ 

3. Categoria:  (    ) Hotel – Categoria:_____   (    )  Pousada    (    ) Albergue   (     ) Camping 

4. Origem do Proprietário: ____________________________________________________ 

5. Onde são feitas as compras para o abastecimento do estabelecimento? 

_______________________________________________________________________ 

6. Quantas pessoas mantêm empregadas durante todo o ano?_________________________ 

7. E na alta estação este número aumenta?________________Quanto?_________________ 

8. Qual a média salarial dos funcionários?________________________________________ 

9. Origem dos funcionários? Em porcentagem. 

Aquiraz:_______________     Fortaleza:_____________     

Outros:________________     Especificar:_____________________________________ 

10. Se a maior porcentagem for de Fortaleza, qual o motivo mais expressivo para este quadro? 

_______________________________________________________________________ 

11. Qual ação poderia ser desenvolvida e por quem para a mudança deste quadro? 

_______________________________________________________________________ 

12. Quais os cargos desempenhados por pessoas do município de Aquiraz? 

_______________________________________________________________________ 

13. Taxa de ocupação: 

Alta temporada: __________________  Baixa temporada: ________________ 

14. Qual o período mais utilizado? 

(    ) Semana     (    ) Fim de semana     (    ) Feriados      

(    ) Outros (especificar) :__________________________________________________ 
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15. Como os hóspedes tem conhecimento deste meio de hospedagem? 

(    ) Indicação de amigos     (    ) Internet     (    ) Já conhecia o hotel/pousada      

(    ) Agências de viagens     (    ) Propaganda/publicidade  

(    ) Outros (especificar) :__________________________________________________ 

16. Origem dos hóspedes mais freqüentes?  

Brasileiros:______________________________________________________________ 

Estrangeiros:____________________________________________________________ 

17. Tempo médio de permanência: 

- Alta temporada: ________________________________________________________ 

- Baixa temporada: _______________________________________________________ 

18. Identifica algum tipo de problema no município? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

19. Como classificaria a administração municipal do turismo? 

(   ) Ótima (   ) Boa (   ) Regular (   ) Ruim (   ) Péssima 

20. Tem percebido algum investimento na localidade diretamente relacionado ao turismo ou 

que traga benefícios a esta atividade?   (   ) Sim      (   ) Não     Se sim, quais? 

_______________________________________________________________________ 

21. Se não, teria alguma sugestão para melhorar a atividade turística? 

_______________________________________________________________________ 
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Programa Regional de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente –  
PRODEMA / UFC - Universidade Federal do Ceará  

 
TURISMO EM AQUIRAZ-CE: POLÍTICA, DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE 

 
Mestranda: Michele de Sousa, bacharel em turismo 

 
Orientador: Prof. Dr. Ahmad Saeed Khan, Depto. de Economia Agrícola da UFC 

 

BARRACAS DE PRAIA 

 
 
1. Identificação da barraca:_________________________________________________________ 

2. Nome:_______________________________________________________________________ 

3. Origem do proprietário:_________________________________________________________ 

4. Há quanto tempo existe a barraca? ________________________________________________ 

5. A barraca é própria?  (    ) Sim (    ) Não  

6. Onde são feitas as compras para o abastecimento da barraca? 

______________________________________________________________________________ 

7. Quantas pessoas mantêm empregadas durante todo o ano?_____________________________ 

8. Na alta estação esse número aumenta? (    ) Sim (    ) Não.     Se sim, quanto?  _________ 

9. Qual a média salarial dos funcionários?____________________________________________ 

10. Os funcionários são pessoas da própria comunidade? 

(    ) Sim          (    ) Não.    Se não, porque?  ___________________________________________ 

11. Como é feito? 

Abastecimento de água:___________________________________________________________ 

Esgotamento sanitário:____________________________________________________________ 

Coleta do lixo:__________________________________________________________________ 

12. O que o senhor(a) acha do turismo em Aquiraz?  

______________________________________________________________________________ 

13. Identifica algum problema ou benefício para o município? 

Benefícios:_____________________________________________________________________ 

Problemas:_____________________________________________________________________ 

14. Como classificaria a administração municipal do turismo? 

(   ) Ótima (   ) Boa (   ) Regular (   ) Ruim (   ) Péssima    
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15. Tem percebido algum investimento na localidade diretamente relacionado ao turismo ou que 

traga benefícios a esta atividade?   (   ) Sim      (   ) Não     Se sim, quais? 

______________________________________________________________________________ 

16. Se não, teria alguma sugestão para melhorar a atividade turística? 

(    ) Padronizar as barracas       (    ) Manter um serviço de vigilância sanitária 

(    ) Melhorar o acesso às praias          (    ) Imprimir folhetos com orientações  aos turistas     

(    ) Sinalizar as ruas         (    ) Ampliar o número de eventos durante o ano 

(    ) Outras:_____________________________________________________________________ 
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Programa Regional de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente –  
PRODEMA / UFC - Universidade Federal do Ceará  

 
TURISMO EM AQUIRAZ-CE: POLÍTICA, DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE 

 
Mestranda: Michele de Sousa, bacharel em turismo 

 
Orientador: Prof. Dr. Ahmad Saeed Khan, Depto. de Economia Agrícola da UFC 

 
TURISTAS 

  

1. Nome:________________________________________________________________  

2. Local de residência______________________________________________________ 

3. Meio de Transporte: (    ) Carro  (    ) Ônibus  (    ) Avião  

4. Hospedagem:   (    ) Hotel  (    ) Pousada  (    ) Casa de amigos 

     (    ) Casa alugada (    ) Outros:___________________________ 

5. Em relação ao planejamento da viagem, foi executada por: 

(    ) Pacote/Agência de viagem (    ) Conta própria (    ) Outros:_______________ 

6. Tempo de permanência: __________________________________________________ 

7. Número de pessoas que o acompanham: _____________________________________ 

8. Acompanhante(s) são: 

(    ) Pais      (    ) Esposa    (    ) Esposa e filhos     (    ) Amigos      

(    ) Outros (especificar)____________________________________________________ 

9. Motivo da viagem: 

(    ) Férias/Passeio       (    ) Negócios     (    ) Eventos          

(    ) Outros (especificar)____________________________________________________ 

10. Se o motivo foi férias/passeio, a escolha do destino foi feita por influência de: 

(    ) Já conhecia o local       (    ) Indicação de Amigos     (    ) Propaganda/Publicidade          

(    ) Outros (especificar)____________________________________________________ 
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11. Quais os principais atrativos para a visita ao município? 

________________________________________________________________________ 

12. O local escolhido atendeu as suas expectativas? (   ) Sim      (   ) Não. Se não, por que? 

________________________________________________________________________ 

13. Durante sua estadia: 

(    ) Permaneceu somente em um local               (    ) Realizou passeio de buggy             

(    ) Visitou o Patrimônio Histórico Cultural              (    ) Conheceu o artesanato local                            

(    ) Conheceu as outras praias do município. Quais?_____________________________ 

(    ) Outra atividade. Qual?__________________________________________________ 

14. Quanto em média o senhor gasta por dia? ___________________________________ 

      Em que serviços ou produtos?_____________________________________________ 

15. Como o senhor classificaria a cidade nos itens abaixo? 

Infra-estrutura turística?  (    ) Péssima   (    ) Regular  (    ) Boa    (    ) Excelente 

Atendimento ao turista?  (    ) Péssima   (    ) Regular  (    ) Boa    (    ) Excelente 

Atrativos turísticos?        (    ) Péssima   (    ) Regular  (    ) Boa    (    ) Excelente 

Limpeza?                         (    ) Péssima   (    ) Regular  (    ) Boa    (    ) Excelente 

Hospedagem?                  (    ) Péssima   (    ) Regular  (    ) Boa    (    ) Excelente 

Alimentação?                  (    ) Péssima   (    ) Regular  (    ) Boa    (    ) Excelente 

Preços?         (    ) Péssima   (    ) Regular  (    ) Boa    (    ) Excelente 

Opções de lazer?              (    ) Péssima   (    ) Regular  (    ) Boa    (    ) Excelente 

16. Com exceção dos itens acima, no período em que permaneceu no município, há algum 

item que considere: 

Deficiente:_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Positivo:_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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17. O que em sua opinião poderia ocasionar melhoria da infra-estrutura e dos serviços 

turísticos? 

(    ) Criar um posto de informações turísticas    (    ) Melhorar as condições das ruas                  

(    ) Construir um calçadão na orla       (    ) Melhorar a sinalização                    

(    ) Oferecer opções de lazer ao turista  Quais: __________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(    ) Outras: ______________________________________________________________ 
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Programa Regional de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente –  
PRODEMA / UFC - Universidade Federal do Ceará  

 
TURISMO EM AQUIRAZ-CE: POLÍTICA, DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE 

 
Mestranda: Michele de Sousa, bacharel em turismo 

 
Orientador: Prof. Dr. Ahmad Saeed Khan, Depto. de Economia Agrícola da UFC 

 

COMÉRCIO / RESTAURANTES E SIMILARES 

 

1. Identificação do comercio:_______________________________________________________ 

2. Nome:_______________________________________________________________________ 

3. Local de residência do proprietário:_______________________________________________ 

4. Onde são feitas as compras para o abastecimento do estabelecimento comercial? 

______________________________________________________________________________ 

5. Quantas pessoas mantêm empregadas durante todo o ano?_____________________________ 

6. Na alta estação esse número aumenta? (    ) Sim (    ) Não.     Se sim, quanto?  _________ 

7. Qual a média salarial dos funcionários?____________________________________________ 

8. Os funcionários são pessoas da própria comunidade? 

(    ) Sim          (    ) Não.    Se não, porque?  ___________________________________________ 

9. O que o senhor(a) acha do turismo em Aquiraz?  

______________________________________________________________________________ 

10. Identifica algum problema ou benefício para o município? 

Benefícios:_____________________________________________________________________ 

Problemas:_____________________________________________________________________ 

11. Como classificaria a administração municipal do turismo? 

(   ) Ótima (   ) Boa (   ) Regular (   ) Ruim (   ) Péssima    

12. Tem percebido algum investimento na localidade, nos últimos anos, diretamente relacionado ao 

turismo ou que traga benefícios a esta atividade?   (   ) Sim      (   ) Não     Se sim, quais? 

______________________________________________________________________________ 

13. Se não, o que acha que poderia ser feito para desenvolver o turismo local? 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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14. Considera que nos últimos anos tenha havido um aumento da quantidade de empregos no 

município? (   ) Sim   (   ) Não  Se sim, a que atribui este aumento? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 157

ENTREVISTAS 

 

. Com artesãos, pescadores, população nativa 

 

1. Nome:_____________________________________________________________________ 

2. Sexo:   (    )   Masculino     (    ) Feminino  3. Idade: ________________________ 

4. Escolaridade: _________________ 5. Tempo de moradia no local____________________ 

6. Profissão:__________________________________________________________________ 

7. Exerce outra atividade? (    ) Sim     (    ) Não      Qual?_______________________________ 

8. Renda familiar mensal:________________________________________________________ 

9. Quantas pessoa moram na sua casa?_________________10. Quantas trabalham?__________ 

11. Alguma trabalha em alguma atividade turística?___________________________________ 

12. Fora as pessoas da sua casa, conhece alguém próximo, família ou amigos, que trabalhem em 

alguma atividade turística? (   ) Sim   (   ) Não 

13. Acha que hoje existem mais possibilidades de emprego no município com o turismo?  

(   ) Sim   (   ) Não  Se sim, em que atividades?   

______________________________________________________________________________ 

14. O turismo beneficia sua atividade? (   ) Sim   (   ) Não  Se sim, de que maneira? 

______________________________________________________________________________ 

15. Quais as principais atividades produtivas desenvolvidas na comunidade? 

______________________________________________________________________________ 

16. Alguém desta comunidade recebeu treinamento relacionado ao turismo nos últimos anos?  
(   ) Sim   (   ) Não  Se sim, em que atividades?   

______________________________________________________________________________ 

17. Acha que o turismo traz algum problema para a comunidade? 

(   ) Sim   (   ) Não  Se sim, quais e quando começaram estes problemas?   

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

18. Acha que o turismo traz algo de positivo para a comunidade? 

(   ) Sim   (   ) Não  Se sim, o que seria?   

________________________________________________________________________________ 

19. O que pensa do turista? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



 158

20. Como classificaria a administração municipal do turismo? 

(   ) Ótima (   ) Boa (   ) Regular (   ) Ruim (   ) Péssima    

21. Considera que nos últimos anos tenha havido um aumento da quantidade de empregos no 

município? (   ) Sim   (   ) Não  Se sim, a que atribui este aumento? 

______________________________________________________________________________ 

22. Considera que nos últimos anos tenha havido um aumento da sua renda?  

(   ) Sim   (   ) Não  Se sim, a que atribui este aumento? 

______________________________________________________________________________ 

23. O que acha que poderia ser feito para melhorar e desenvolver o turismo local? 

 

24. Como é feito? 

Abastecimento de água:___________________________________________________________ 

Esgotamento sanitário:____________________________________________________________ 

Coleta do lixo:__________________________________________________________________ 

25. Sente falta de alguma coisa na comunidade? 

(   ) Transporte          (   ) Farmácia  (   ) Posto policial (   ) Associação de moradores  

(   ) Praça pública       (   ) Escola  (   ) Posto de saude (   )  Área pública de lazer              

(   ) Outros____________________________________________________________________ 

26. Quais os recursos naturais que o senhor utiliza? 

(   ) Manguezal     (   ) Mar     (   ) Rio     (   )  Lagoas     (   ) Outros_________________________ 

27. Nos últimos anos houve alguma transformação no meio ambiente? Nas paisagens?  Nas dunas? 

No mangue? No clima?    (    ) Sim    (    ) Não     Se  sim, quais? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

28. Artesãos – Como ficou a situação do artesanato nos últimos 9 anos?  

      Pescadores – Como ficou a situação da pesca artesanal local nos últimos 9 anos? 

      Como era antes e como é hoje? Porque? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

29. O que deseja que aconteça no município? O que acha que seria bom para o desenvolvimento da 

área e da comunidade? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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