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RESUMO 

 
 

Este trabalho discute a problemática socioambiental desencadeada pela 

atividade imobiliária e o conseqüente crescimento urbano na área de entorno 

da planície flúvio-marinha do rio Pacoti o qual ocorre por meio da implantação 

de condomínios, rede hoteleira e loteamentos. As comunidades que constituem 

o objeto de estudo desta pesquisa - Abreulândia, Mangabeira e Porto das 

Dunas - pertencem aos municípios de Fortaleza, Eusébio e Aquiraz 

respectivamente. O objetivo central desta pesquisa é analisar os impactos 

socioambientais originados das relações que os agentes imobiliários, o Estado 

e as comunidades locais estabelecem entre si e com o meio ambiente, dando 

ênfase às estratégias de resistência, constituídas e vivenciadas especialmente 

pelas comunidades tradicionais que habitam essa área. Para compreender a 

dinâmica cotidiana das comunidades em análise, foi necessária a efetiva 

participação da pesquisadora no dia-a-dia dessas comunidades, o que 

possibilitou o entendimento das atitudes, interesses, conflitos e a luta de 

classes que estabelecida entre os moradores dessas localidades. No trabalho 

foram utilizados depoimentos, fotografias, documentos oficiais e uma vasta 

literatura. A recuperação dos aspectos históricos foi fundamental para se 

compreender a maneira como ocorreu a ocupação desses espaços e permitiu 

apreender as mudanças de função desses lugares ao longo do tempo. 

Entende-se que os moradores originais estão vivendo em situação difícil, pois 

os recursos naturais que utilizam para sobrevivência estão se tornando cada 

vez mais escassos, conseqüência das constantes agressões que o meio 

ambiente sofre. O mercado imobiliário atuante nesses lugares faz com que o 

preço da terra se valorize, dificultando o acesso à moradia dos que pertencem 

a classes sociais menos favorecidas, o que origina o fenômeno da segregação 

socioespacial. É fundamental explicar tais processos, pois se faz necessário 

combinar o crescimento socioeconômico com a conservação dos recursos 

naturais e o direito de todos interagirem com a natureza na perspectiva do 

desenvolvimento sustentável.  
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ABSTRACT  

 

This work discusses the socioenvironmental problem unchained by the real 

estate activity and the consequent urban growth in around area of the fluvial-

sea plain of the river Pacoti which happens through the implantation of 

condominiums, hotel net and divisions into lots. The communities that constitute 

the object of study of this research - Abreulândia, Mangabeira and Porto das 

Dunas - they are localized in the municipal districts of Fortaleza, Eusébio and 

Aquiraz respectively. The central objective of this research is to analyze the 

socioenvironmental impacts originated of the relationships that the real estate 

agents, the State and the local communities establish amongst themselves and 

with the environment, giving emphasis to the resistance strategies, constituted 

and especially lived by the traditional communities that inhabit that area. To 

understand the communities' daily dynamics in analysis, it was necessary the 

researcher's effective participation in those communities' day by day, what 

made possible the understanding of the attitudes, interests, conflicts and the 

fight of classes that established among the residents of those places. In the 

work depositions, pictures, official documents and a vast literature were used. 

The recovery of the historical aspects was fundamental to understand the way 

as it happened the occupation of those spaces and it allowed to apprehend the 

changes of function of those places along the time. It understands that the 

original residents are living in difficult situation, because the nature resources 

that they use for survival are becoming more and more scarce, consequence of 

the constants aggressions that the environment suffers. The active real estate 

market in those places does with that the price of the earth is valued, hindering 

the access to the home of the ones that belongs to social classes less favored, 

what originates the phenomenon of the segregation socio-spatial. It is 

fundamental to explain such processes, because it is done necessary to 

combine the socioeconomic growth with the conservation of the nature 

resources and the right of all they interact with the nature in the perspective of 

the sustainable development. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 
 

             A zona costeira é um espaço estreito, rico e muito procurado em todo o 

mundo. A riqueza de seus ambientes provém dos recursos do mar e dos 

continentes por maio das planícies flúvio-marinhas e flúvio-lacustres. Outros 

elementos que concorrem para a procura pelo litoral são as condições 

climáticas mais amenas, bem como a beleza cênica de suas paisagens. O 

litoral exerce um verdadeiro fascínio sobre o homem. 

 

             A grande corrida aos espaços costeiros traz como conseqüências a 

forte concentração de usos e uma intensa ocupação humana, originam uma 

pressão enorme sobre os recursos naturais e promovem a ocorrência de 

conflitos socioespaciais, principalmente com relação às comunidades 

tradicionais diretamente afetadas.  

 

             O Estado do Ceará, pela riqueza de seus bens naturais, atrai para o 

seu litoral grandes empreendimentos turísticos, o que ocasiona intensa 

especulação imobiliária. Portanto é conhecido o fato de que a costa cearense 

está sendo alvo, há bastante tempo, do interesse especulativo e da infra-

estrutura montada para atender à atividade turística. Presencia-se o “ataque” 

indiscriminado e desordenado aos nossos recursos naturais litorâneos, aos 

espaços costeiros e às comunidades tradicionais. 

  

             Destaca-se atualmente, nesse processo, a área de entorno da planície 

flúvio-marinha do rio Pacoti, localizada na Região Metropolitana de Fortaleza. 

Esse espaço merece enfoque pela beleza paisagística e pela riqueza natural 

que a compõem. No fim dos anos 1970, iniciou-se a ocupação descomedida na 

região e esse fenômeno se prolonga ao curso dos anos, chegando à 

intensificação na atualidade. Esse ecossistema é afetado de forma significativa 

em razão do crescimento acelerado da população e do turismo local, o acarreta 

a degradação ambiental, contribuindo para a diminuição da qualidade de vida 

da população residente e afetando o meio ambiente. Os representantes da 
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nova organização socioespacial pertencem aos estratos sociais médio, alto e 

rico. Essa ocupação acontece por meio da implantação de condomínios de 

luxo, rede hoteleira e loteamentos imobiliários.  

 

             A manutenção do equilíbrio ambiental é fundamental para a qualidade 

de vida da população e, principalmente, para o sucesso do desenvolvimento 

econômico sustentável, conseqüentemente, para a diminuição das 

desigualdades sociais. A falta de ordenamento do uso dos recursos naturais e 

da ocupação do território, porém, leva à degradação ambiental e a perdas 

irreparáveis. Assim, é indispensável compreender e avaliar os impactos 

causados pelas intervenções humanas para que possamos intervir em tais 

processos e promover a combinação do crescimento socioeconômico, com a 

conservação dos recursos naturais e ambientais, bem como o direito de uma 

interação sustentável do homem com a natureza.  

 

             É importante analisar o que está ocorrendo no entorno do estuário do 

rio Pacoti, porque o futuro do ambiente e das comunidades tradicionais que 

tiram o sustento do rio mediante a pesca, coleta de ostras, captura de 

caranguejos, dentre outros recursos, está ameaçado pela especulação 

imobiliária e por outros interesses do capital.  A cada novo loteamento, é 

perceptível a mudança no aspecto paisagístico original. Ocorre também uma 

transformação na organização social dos moradores locais, que estão sendo 

segregados no ambiente onde vivem. Outro fator relevante é o fato de que o 

aumento das casas de veraneio, residências principais, empreendimentos 

turísticos e demais projetos de urbanização contribui para que a população 

nativa seja paulatinamente forçada a abandonar seu lugar de origem e, dessa 

forma, é descaracterizada - e até perdida - a identidade cultural do lugar. 

 

              Este trabalho não tem a pretensão de promover gratuitamente um 

discurso contra a expansão urbana, até porque esta é inevitável, em se 

tratando de uma região metropolitana, mas acreditamos que estudar tais temas 

e suas implicações socioambientais é imprescindível, para que tenhamos uma 

visão mais detalhada da realidade vivenciada no plano local e assim possamos 

orientar melhor a nova ordenação territorial, com o intuito de evitar ou amenizar 
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os impactos negativos ao meio ambiente e às populações que necessitam dele 

para garantir o sustento. 

 

             Configura objetivo principal da presente pesquisa analisar as 

transformações na dinâmica geoespacial e os impactos socioambientais 

causados pela especulação imobiliária na planície flúvio-marinha do Pacoti e 

nas áreas do seu entorno, as conseqüências destes para a comunidade 

ecológica desse geossistema, como também para os habitantes originais da 

região.  Para tanto, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: 

identificar os impactos socioambientais no geossistema; verificar possíveis 

mudanças na organização socioespacial dos habitantes originais do lugar; 

constatar se as atividades econômicas que estão se desenvolvendo na região 

se encontram de acordo com os princípios do desenvolvimento sustentável e 

se integram às populações locais; e analisar a qualidade da água usada pela 

comunidade mediante a avaliação das características físicas, químicas e 

microbiológicas.  

 

             Para o desenvolvimento do trabalho, adotamos uma postura de 

investigação pautada no levantamento de dados e informações em fontes já 

constituídas, porém a maior parte do conhecimento aqui apresentado resultou 

de um intenso e efetivo envolvimento nosso com a comunidade local e com 

todos os envolvidos no processo a que essa pesquisa se dedica explicar. 

 

             Complementam essa metodologia as atividades de levantamento 

bibliográfico e cartográfico, pesquisas de campo, documental, ex-posfacto e de 

laboratório para análise da água. As técnicas utilizadas para coleta de dados 

são: entrevista semi-estruturada e informal; aplicação de formulários por 

amostragem, tendo sido aplicados 60 desses instrumentos, 20 em cada uma 

das comunidades em estudo; observação in loco e análise de fotografias 

multitemporais. 

 

             No primeiro momento, recorremos ao levantamento de fontes 

bibliográficas, o que possibilitou reconhecer a ausência de publicações 

científicas que contemplem a abordagem pretensa nesse trabalho. Verificamos 
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a existência de bibliografia a respeito da área, porém todos são estudos 

voltados para a análise dos aspectos físicos privilegiando a descrição e 

enumeração dos impactos produzidos. Isso deixou claro que seria necessário 

erigir a base do estudo a partir do contato com os sujeitos responsáveis pela 

constituição histórica do lugar. Portanto, a pesquisa de campo e o contato 

pessoal com as comunidades locais foram elementos norteadores desta 

investigação. A partir das informações colhidas, buscamos na literatura 

referenciais que permitissem a averiguação de que os acontecimentos locais 

são reflexos de uma dinâmica socioeconômica e ambiental ocorrentes em todo 

o Mundo. 

              

             Sobre o trabalho de campo para identificar a evolução das primeiras 

comunidades e determinar a ocupação dos lugares examinados, elegemos a 

pesquisa ex-posfacto. Esse tipo de busca científica consiste em reconstituir a 

realidade a partir de depoimentos pessoais de quem viveu determinado 

acontecimento, ou seja, permite conhecer a realidade anterior e posterior a um 

marco, seja ele qual for, na evolução de um evento. Devemos dizer, por 

oportuno, que foram realizadas entrevistas informais com o intuito de 

apreender o maior número de informações possíveis. Optamos por esse tipo de 

técnica porque esta enseja maior liberdade entre o investigador e o sujeito 

pesquisado. As entrevistas, realizadas no período de 2003 a 2004, constituem 

a base empírica em que se apóia a primeira parte do presente relatório de 

pesquisa. Foram colhidos depoimentos de moradores originais, dentre eles 

líderes de associações comunitárias, pescadores, agricultores e outras 

pessoas inqueridas.  Não houve preocupação quanto à representatividade 

estatística, no entanto, os inquéritos realizados compõem considerável acervo 

de depoimentos sobre a evolução da ocupação populacional na área sob 

exame. 

 

             Entre os instrumentos necessários à realização constam: minigravador, 

máquina fotográfica digital, fotos aéreas em escala de 1:10000 e de satélites 

imagem íconos 1:10000, computador, impressora, programas de computador, 

tais como Microsoft Word, Arc View, Autocad Map, e material de laboratório 

para coleta e análise das amostras de água. 
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            A caracterização das propriedades físicas, químicas e microbiológicas 

das águas subterrâneas usadas pela população obedeceu às normas e 

parâmetros de qualidade determinados pela legislação pertinente -Resolução 

CONAMA 020/86 e pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria 36/GM, de 

19 de janeiro de 1990.   

                           

             O presente relatório de pesquisa apresenta uma estrutura composta de 

cinco capítulos, cujas abordagens procuram, de forma interdisciplinar, 

apresentar, questionar e compreender a real face da urbanização do espaço 

em estudo. O primeiro capítulo consta da introdução. O segundo tópico refere-

se à caracterização da área, localização, acessibilidade, componentes 

geoambientais, a pesquisa sobre o histórico de ocupação e o histórico evolutivo 

dessa ocupação ao longo do tempo.  

 

            Já no modulo seguinte, apresentamos a discussão acerca da paisagem 

como mercadoria e recurso da especulação. Discutimos a valorização do lugar 

a partir da exploração da abundância e beleza de seus bens ambientais. Esta 

parte aborda, também, o interesse imobiliário, a valorização do preço da terra e 

as implicações da expansão urbana na área em estudo tais como: crescimento 

desigual e desordenado, a formação de territorialidades, e a questão da infra-

estrutura não como política social, mas como interesse econômico.  

 
             Dando seqüência à discussão, no quarto seguimento discorremos a 

respeito da problemática urbana na produção do espaço e analisamos as 

implicações político-econômica e social entre os sujeitos envolvidos no 

processo. Debatemos, ainda, a cerca do crescimento populacional na área e 

suas repercussões no meio ambiente. No crescendo de tais discussões, 

destacamos a pressão sobre os recursos naturais especialmente sobre a água 

subterrânea, fonte de abastecimento das comunidades e os impactos 

provenientes desse fenômeno.  Também são contemplados o do uso e 

ocupação, bem como as interferências no meio natural e social da área em 

pesquisa, alcançando referências à sustentabilidade. São, ainda, identificados 

os fatores que levaram à necessidade da criação de uma APA na área bem 
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como, no remate do capítulo, o contexto atual em que se encontra a Unidade 

de Conservação em foco. 

 

             O quinto capítulo cuida da relação entre as comunidades originais e os 

incorporadores imobiliários. Aqui, estabelecemos um quadro sobre a realidade 

em que estão inseridos os moradores locais, os conflitos de acesso aos 

espaços públicos, e, principalmente, o que mudou na vida deles com a nova 

realidade vivenciada. Aborda, ainda, o imaginário popular a respeito da 

urbanização em suas localidades e mostra as perspectivas para o futuro, 

recente ou mais remoto, tanto no aspecto real (o que se tem planejado) como 

no imaginário (o que os moradores pensam). Traz, por fim uma abordagem 

sobre a relação entre os habitantes locais e o meio ambiente.   

 

             Na esperança de contribuir com a produção do conhecimento sobre 

nosso litoral, especialmente sobre nossa Região Metropolitana, bem como 

ajudar nas tomadas de decisões e na elaboração de políticas públicas voltadas 

ao atendimento das necessidades da nossa gente apresentamos na seqüência 

o resultado desses anos de pesquisa e dedicação ao tema, sempre na 

expectativa, também, de que outros pesquisadores se interessem e imprimam 

a necessária continuidade solicitada pelo presente estudo. 
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 2 A CONQUISTA E OCUPAÇÃO DA PLANÍCIE  

2.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 
Figura 01 – Mapa de localização da área em estudo. 

 
              O rio Pacoti, no Ceará, nasce no maciço de Baturité, percorre uma 

trajetória de 150 quilômetros até desaguar no oceano Atlântico, litoral leste do 

Estado. Este rio é atualmente o recurso hídrico mais importante para o 
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abastecimento da Região Metropolitana de Fortaleza, pois em seu curso foi 

construído o sistema Pacoti-Riachão-Gavião, reservatórios cujo objetivo é a 

captação de água para a região e, em especial, para a Capital cearense. 

 

              A planície flúvio-marinha desse rio marca o limite de três municípios 

da região metropolitana: Fortaleza, Eusébio e Aquiraz. As principais 

comunidades situadas na área de influência do estuário integram o recorte 

espacial escolhido para o desenvolvimento desta pesquisa - Abreulândia 

(Fortaleza), Porto das Dunas (Aquiraz) e Mangabeira (Eusébio). O acesso à 

região pode ser feito partindo de Fortaleza pela CE 040 e depois pela CE 025 

ou pelos sistemas viários municipais de Aquiraz e Eusébio. 

 

             Por se tratar de um ambiente composto por ecossistemas 

diversificados, complexos e frágeis, inspira cuidados quanto à instalação de 

atividades que possam prejudicar sua dinâmica natural. Esses ecossistemas 

são fundamentais para a manutenção do equilíbrio ambiental e a qualidade de 

vida da população, especialmente a residente no local. Dentre os componentes 

do meio físico, destacam-se a planície litorânea, com sua faixa praial e campo 

de dunas, a planície flúvio-marinha e seu  manguezal e os tabuleiros pré-

litorâneos, onde se evidencia a presença de um inselberg de origem vulcânica. 

 

             A planície litorânea é um ambiente de condições instáveis e, portanto, 

vulnerável aos impactos das atividades de expansão urbana. Seus principais 

componentes morfológicos são praia, pós-praia, e campo de dunas. No litoral 

em análise, a faixa praial apresenta-se alongada e em alguns trechos observa-

se a presença de beach rocks, aflorando ao longo da zona de estirâncio e 

arrebentação, estruturas que podem ser vistas na praia da Abreulândia e 

servem como proteção contra a erosão marinha.       

       

             As dunas, por sua vez, desempenham um papel fundamental na 

dinâmica ambiental. Entre as inúmeras funções que desenvolvem, são 

consideradas excelentes aqüíferos e, portanto, destacam-se no suprimento de 

água potável para a população do Porto das Dunas e Abreulândia. 
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Observamos a ocorrência, nestas duas localidades, dos tipos dunares descritos 

por Lima, Moraes e Souza (2000:51): 
As dunas móveis não têm qualquer revestimento vegetal. Por essa 
razão, o trânsito das areias é livre e se processa de modo 
contínuo[...] As dunas semi-fixas têm uma cobertura vegetal esparsa, 
em tufos e com a dispersão de plantas herbáceas dispostas 
descontinuamente sobre a superfície. As vezes, é comum também a 
ocorrência de  uma certa dispersão de espécies de porte arbustivo 
ou mesmo arbóreo, parcialmente enterradas pelo fluxo das 
sedimentos[...] As dunas fixas por serem de geração mais antiga, 
encontram-se colonizadas por cobertura vegetal de porte arbóreo 
relativamente denso e se dispõem à retaguarda das dunas móveis.  
 
 

             Esse ecossistema, porém, está sendo ocupado indiscriminadamente, 

pois, recentemente, foi implantado um loteamento sobre o cordão dunar e os 

projetos imobiliários já estão sendo instalados. Essa atitude pode trazer 

conseqüências irreparáveis ao meio ambiente e à sociedade. 

 

             A planície flúvio-marinha compreende o litoral pertencente a Fortaleza 

e Aquiraz e se forma no encontro do rio Pacoti com o oceano Atlântico, entre 

as praias da Abreulândia e Porto das Dunas. Lima, Moraes e Souza (op.cit. 75) 

consideram esses ambientes como sendo: 
Faixas de terras perpendiculares à linha de costa, em estuários com 
sedimentos de fino calibre, de origem fluvial e marinha, com solos 
lodosos, negros, profundos, parcial ou permanentemente submersos; 
o humos alcalino  que se desenvolve é objetos de intensas 
fermentações, permitindo a fixação dos mangues até onde os efeitos 
da salinidade se façam sentir.  

 

             É importante reforçar a noção de que as planícies flúvio-marinhas são  

ecossistemas instáveis com alta vulnerabilidade à ocupação desordenada de 

qualquer espécie. São ambientes de acesso e uso restrito, protegidos por leis, 

em razão da sua importância para o equilíbrio ecológico.   
 

             O manguezal do rio Pacoti está entre os principais da Região 

Metropolitana de Fortaleza. De acordo com Miranda, Martins e Soares 

(1988:11), a zona estuarina do Pacoti apresenta uma área estimada em 158 

hectares de manguezal. Apesar de serem ecologicamente frágeis, esses 

ecossistemas são dotados de uma riqueza biológica extraordinária e de 

funções importantes para os ambientes marinho e fluvial, influindo 

decisivamente na fertilidade e produtividade desses ecossítios. Com efeito, 
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precisam ser resguardados e protegidos das ações predatória como assegura 

Brandão (1998:38-39): 
Os mangues são ecossistemas formados, principalmente nas áreas 
estuarinas ou de planícies flúvio-marinhas, que se caracterizam pela 
mistura de água doce e água salgada[...] Constituem ecossistemas 
complexos e frágeis que desempenham importantes funções 
ambientais tanto do ponto de vista físico quanto biológico e são 
susceptíveis a profundas alterações em suas características, quando 
submetidos à ocupação e exploração dos seus recursos[...] 
Funcionam como filtros naturais retendo sedimentos e substâncias 
poluidoras. Fornecem ainda, ao longo dos rios, proteção contra as 
enchentes, diminuindo a força das inundações. 

 

             Os manguezais funcionam, ainda, como sistemas abertos, recebendo 

nutrientes através dos rios e fornecendo às águas costeiras grandes 

quantidades de matéria orgânica em decomposição. Esses detritos são 

metabolizados pela flora e fauna microbianas, indo servir de base ao elo 

externo da cadeia alimentar responsável pela atividade pesqueira. 
 

               Considerados pela legislação como áreas intocáveis, os manguezais 

cearenses estão sendo alvo de intensa destruição ao longo do litoral. Nem 

mesmo o fato de estarem entre os ecossistemas mais produtivos do Planeta os 

livra da degradação.  

 

             Segundo Schaeffer-Novellli, esse processo de degradação foi “pouco 

avassalador” no período 1500-1900, muito embora, já em junho de 1760, um 

“alvará com força de lei” do rei de Portugal proibisse o corte das árvores de 

mangue para lenha, prevendo multa de 50 mil réis e cadeia de três meses para 

os infratores, “dobrando-se as condenações e o tempo de prisão pelas 

reincidências”. Já naquela época, o tanino contido na casca dessas árvores era 

muito procurado pela indústria de calçados para curtume de couro. (adaptado 

de NOVELLLI, 1993:33). 

 

             Na perspectiva de Lacerda, (1996: 54):  
A destruição dos manguezais intensificou-se, contudo, a partir de 
1900, muito embora, até o início dos anos 70 o aumento da pressão 
tenha sido representado basicamente pelo uso tradicional do 
mangue. Era a sobrepesca, a extração da madeira para a construção 
de habitações de baixa renda, postes, ancoradouros, dormentes, 
além da utilização pela indústria de couros e lenha para olarias e 
padarias e extração de lenha para a indústria do carvão, por suas 
propriedades similares ao carvão vegetal. 
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             A partir de 1959, O manguezal do rio Pacoti passou a ser alvo de 

intensa degradação. Inicialmente, foram devastados diversos hectares para a 

instalação de salinas que, com o tempo, foram desativadas mas o impacto 

ambiental produzido persiste até hoje, no que diz respeito à recuperação do 

mangue, pois a vegetação ainda não conseguiu se restabelecer 

completamente, sendo possível ver as marcas dos tanques onde se 

desenvolvia a exploração do sal.  

 

             Com o aumento da população ao redor da planície flúvio-marinha, a 

pressão de exploração dos recursos do estuário passou a intensificar-se 

gradativamente. A madeira do mangue tornou-se importante combustível, 

áreas foram desmatadas para dar lugar a construções. O lixo jogado pelos 

moradores, pessoas que procuram lazer e outros que fazem o transporte de 

entulhos por meio de caçambas e carroças, está cada vez mais presente no 

ecossistema, ocasionando poluição e trazendo riscos à dinâmica da vida 

estuarina.  

 

             Lima, Morais e Souza acreditam que há possibilidade de se recuperar 

a vegetação de mangue desmatada, ao relatarem que: 
Mesmo os mangues devastados para fins de exploração salineira ou 
de outras atividades, como próximo aos estuários de rios, devem ser 
passíveis de uma política de recuperação. Isso equivale a tratar de 
reflorestamento. Para que o reflorestamento seja viável e bem 
sucedido, é fundamental que sejam consideradas as condições de 
germinação, do tempo de maturação, a biodiversidade e enfim a 
possibilidade de reconstituir o ecossistema com suas características 
cada vez mais próximas das condições originais. (op. cit. :54).            

               

             Os tabuleiros pré-litorâneos constituem a maior representatividade na 

região em estudo, abrangendo, especialmente, a comunidade de Mangabeira. 

É possível visualizar, porém, sua presença no Porto das Dunas, onde fica 

evidente a presença de falésias mortas. Nessa localidade a falésia foi 

totalmente ocupada no processo de urbanização, de modo que sua presença 

só pode ser evidenciada pelo desnível do terreno, pois apenas uma pequena e 

discreta parte de sua borda pode ser visualizada, como mostra a figura a 

seguir. 
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Figura 02 – Falésia Porto das Dunas. Foto – Nubelia Moreira da Silva.  Março/2004 

 

             Com relação à morfologia dessa unidade paisagística, Carvalho, 

Coutinho, Morais (1994,57) argumentam que 
Tabuleiros Pré-Litorâneos formam uma paisagem de disposição 
ligeiramente plana com altitudes variando entre 15 a 30 metros, 
exibindo uma suave inclinação de aproximadamente 5° em direção 
ao ma, onde, as vezes, constituem parte das falésias. A superfície 
destes tabuleiros é constantemente recortada pela instalação de 
cursos fluviais e lagoas.  
 

             São ambientes mais estáveis e receptivos à ocupação. Esse processo, 

entretanto, precisa ser acompanhado de um planejamento adequado, a fim de 

que essa unidade ambiental não seja exaurida em suas potencialidades e 

capacidade de suporte. 

 

             Outra unidade de relevo merece destaque - uma elevação de rochas 

vulcânicas localizada próximo à foz do rio Pacoti no limite entre Eusébio e 

Fortaleza.  Conhecido popularmente como serrote Cararu, essa forma de 

relevo é na verdade um inselberg constituído de rochas vulcânicas alcalinas, 

classificadas como fonólitos. Essa unidade é explorada economicamente para 

a retirada de material que vai abastecer a indústria da construção civil da 

Região Metropolitana de Fortaleza. 
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Figura 03- Serrote Cararu  face Leste - Foto: Nubelia Moreira da Silva. Março/2004 

 

             A degradação ambiental nessa unidade chegou a níveis irreversíveis, e 

em entrevista concedida ao Jornal Diário do Nordeste de 04 de setembro de 

2000, o assessor da Coordenadoria de Saneamento da SDU – Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano do Ceará, Nilo Cesarano, declarou “o morro teve que 

ficar fora da APA porque a degradação na área não tem mais volta”. A 

concessão de exploração do elevado pertence á empresa mineradora Ki-Brita. 

 

 
Foto 04 – Serrote Cararu face oeste – Foto – Nubelia Moreira da Silva. Março/2004 
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2.2 Formação das primeiras comunidades – resgate histórico 
 

             As condições ambientais favoráveis evidenciadas pela oferta de água 

em abundância, clima ameno, terras férteis, dentre outros bens naturais 

indispensáveis à garantia da sobrevivência e essenciais ao desenvolvimento 

das atividades socioeconômicas, estimulam a ocupação humana nas margens 

dos rios. No plano global, isto ocorre desde o surgimento das primeiras 

comunidades humanas, passando pelas grandes civilizações até as metrópoles 

modernas. Atualmente as planícies flúvio-marinhas e suas áreas de influência 

recebem  enorme pressão ambiental, resultante da ocupação intensa desses 

espaços, especialmente por se tratarem de ambientes costeiros. 

 

 A presença humana no perímetro de influência da planície flúvio-marinha 

do rio Pacoti remonta ao período em que a Coroa Portuguesa iniciou o 

processo de ocupação e colonização do litoral cearense no século XVII. Silva 

(1992:22) relata que tal fato teve início em 1603, quando os lusos construíram 

o Forte de São Tiago, na barra do rio Ceará. A partir desse acontecimento, os 

colonizadores, visando garantir seus interesses políticos e econômicos, 

iniciaram a tomada das terras pertencentes à população nativa. Pinheiro 

(2002:21) esclarece que 
O processo de invasão e anexação da Capitania do Ceará ao projeto 
colonial português só se efetivou no final do século XVII e início do 
XVIII, após mais de 150 anos da conquista do litoral pernambucano, 
em grande parte devido à resistência dos povos nativos. 

 

 De acordo com Dantas (2002), o Ceará encontrava-se praticamente todo 

habitado por indígenas. Para o autor, a anexação da zona costeira cearense  

baseou-se na presença marcante dos nativos e na atividade desenvolvida por 

eles - a pesca. O autor levanta a discussão sobre essa atividade e justifica ter 

sido a exploração pesqueira a responsável pela ocupação e fixação de 

comunidades litorâneas nortear o plano de ocupação e, conseqüentemente, de 

defesa do nosso litoral.  

 

 Apesar da escassez de informações, encontramos alguns relatos 

evidenciando que a área em estudo integrava o território de comunidades 
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indígenas destacando-se os Potiguaras e os Paiacus (ou Baiacus), ambas 

nômades. O mapa representado na figura 05 contém informações quanto à 

distribuição e localização das tribos indígenas no território cearense a época da 

colonização.  Tais informações demonstram que, de fato, os índios aos quais 

nos referimos anteriormente habitavam as regiões próximas a nossa área de 

estudo e, por isso, sua presença ali pode ser perfeitamente aceita como 

possível.  
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Figura 05 – Carta de Localização das Comunidades Indígenas do Ceará. 

                                                               
Fonte : CORDEIRO (1989). 

Organizado por : Eustógio Dantas. 
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             Freitas (1999) expõe que os Potiguaras cuja origem etnológica é do 

Rio Grande do Norte, habitavam em 1603 a região de Messejana (atual Distrito 

de Fortaleza), um lugar bastante próximo da barra do Pacoti. Os Potiguaras, 

como tribo amiga dos colonizadores, tornaram-se alvo das incursões de guerra 

da tribo Paiacu. Esta nação indígena figura na história como a que mais 

bravamente resistiu à usurpação de suas terras. Por serem guerreiros fortes e 

destemidos, esses nativos logo que perceberam a real intenção dos 

exploradores, organizaram a resistência à cobiça e ganância do colonizador 

europeu. 

 

 Respaldando a premissa de que os Paiacus e outros grupos indígenas 

incluíam as áreas no entorno da barra do Pacoti em seus domínios, Studart 

Filho (1965:164) relata:  
Os baiacus senhoriavam a faixa costeira que, compreendendo as 
bacias inferiores do Açu e baixo Jaguaribe, se estendia às 
proximidades do Rio Choro. Em suas expedições de guerra e de 
saque, para o lado poente, chegavam, porém, até perto de Fortaleza 
de Nossa Senhora d’Assunção onde vinham acometer os nativos 
mansos que ali residiam á sombra da proteção dos lusitanos. 
 
 

 Diante do exposto, e considerando que os Paiacus defendiam suas 

terras bravamente, e o fato de em suas campanhas de defesa chegarem à 

região do Forte de Nossa Senhora d’Assunção, é muito provável que essa faixa 

do litoral leste realmente fazia parte do seu espaço de migração e de provisão 

de caça, e pesca, principalmente.  

 

Outra forte evidência da presença desses indígenas na área do baixo 

Pacoti está ligada a um fato histórico ocorrido em 1666, quando, segundo 

Studart Filho (op. cit: 165), dissidentes Paiacus, reunidos no sítio Precabura, 

organizaram um ataque à aldeia da Parangaba em busca de mantimentos e 

por esta tratar-se de uma aldeia amiga dos portugueses. 

 

 Portanto, desde o princípio, a luta pela posse da terra e das riquezas 

naturais que ela abriga faz parte da história de ocupação da planície flúvio- 

marinha do rio Pacoti e suas áreas de influência. A região está sendo ao longo 
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do tempo palco e cenário de intensas disputas nas quais o enredo principal se 

constitui na posse, ocupação e exploração da terra. 

 

 Os habitantes originais sucumbem à força dos exploradores 

portugueses. Fica uma lacuna na história, depois desses relatos, por quase 

três séculos, pois não há registros sobre o povoamento da área em estudo. À 

medida que os colonos se fixavam em solo cearense, contudo, as disputas se 

acirravam perdurando durante os séculos XVIII e XIX. Porto Alegre (1994:35) 

chama atenção para o fato de que, nas últimas décadas dos anos de 1800, “há 

referências à invasão de terras e conflitos entre moradores e índios, que 

indicam que os índios não deixaram de resistir à usurpação nem o Estado 

deixou de intervir, principalmente a nível local e contra os interesses dos 

índios”. 

 

             Recentemente, quando do início das obras da ponte sobre o rio Cocó, 

ligando a praia do Caça e Pesca à praia da Sabiaguaba, foi encontrado um 

sítio arqueológico contendo peças que foram identificadas como pertencentes a 

um povo indígena. A pressa das autoridades para iniciar a construção, porém, 

dificultou o trabalho dos pesquisadores.  Como não foi dado o tempo 

necessário à realização detalhada dos estudos, não foi possível explorar a área 

do sítio adequadamente e, assim, uma parte da História dos povos que 

habitaram essa região em passado remoto não nos pôde ser revelada. 
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2.3  Comunidades originais: ocupação e sobrevivência na planície 
 
 
             Um dos lugares mais belos da costa cearense é a área de entorno da 

planície flúvio-marinha do rio Pacoti, onde a ocupação urbana se intensificou a 

partir do fim dos anos 1970, com a construção de estradas. Anterior a esse 

período, o acesso a essas localidades era muito difícil, pois não havia um 

sistema viário e de transporte que promovesse a integração das comunidades 

aos outros bairros de Fortaleza. Assim, a área permanecia pouco habitada, 

pois apenas algumas famílias de pescadores e agricultores residiam ali. A 

dificuldade de acesso era um entrave a uma ocupação maior. Com a 

implantação da estrada que leva à  Abreulândia e, posteriormente, a que vai 

para o Porto das Dunas, a expansão urbana veio ocorrendo ao longo dos anos, 

conseqüentemente, integrando Mangabeira.    

 

             No Ceará, a litoralização - processo de valorização do litoral e busca 

desse espaço pelos investimentos voltados para o turismo -  teve início em 

Fortaleza, tendo se expandido a partir da Capital para outras localidades 

praianas em municípios vizinhos. Ainda há duas praias fortalezenses, porém,  

que só agora estão sendo incorporadas ao processo de expansão do capital 

turístico e imobiliário: Sabiaguaba, na foz do rio Cocó, e Abreulândia, na foz do 

rio Pacoti.   

 

             Essa forma de ocupação do espaço tem produzido ao longo do tempo 

transformações no modo de vida das comunidades tradicionais litorâneas. A 

partir dos anos 1980 do século XX, com a decisão do governo cearense de 

investir no desenvolvimento do turismo no Estado, e com a criação do 

PRODETUR – CE (Programa de Desenvolvimento do Turismo no Estado do 

Ceará), as terras litorâneas passaram a ser incorporadas aos projetos turísticos 

e imobiliários em detrimento dos direitos das populações de pescadores e 

agricultores residentes nesses espaços. A partir de então, inúmeras 

comunidades têm se mobilizado para terem o direito de reconhecimento de 

posse da terra onde viveram seus ancestrais e onde vivem hoje e para terem a 

garantia de que continuarão vivendo na (e da) terra onde nasceram. Muitos 
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povoados, no entanto, não tiveram a mesma sorte e foram destruídos em 

conseqüência do poder econômico de grupos incorporadores (como o caso da 

comunidade que habitava o atual Porto das Dunas) e é o que provavelmente 

acontecerá também com a comunidade de pescadores da Abreulândia.  

 

             Em relação à Mangabeira, o principal modelo de ocupação 

caracterizava-se, até recentemente, pela presença, basicamente, de sítios 

onde se praticavam a exploração de atividades agrícolas e pecuárias bem 

como o extrativismo do coco. Aos poucos, os sítios estão sendo vendidos para 

a implantação de loteamentos e construção de condomínios residenciais. Esse 

processo impõem uma mudança rápida na forma de uso e ocupação do lugar e 

concorre para descaracterização espacial tradicional da área. 

 

             A seguir apresentamos o resgate histórico do povoamento das três 

comunidades focalizadas a partir da visão dos moradores originais. No decorrer 

dos relatos, é claramente perceptível o grau de importância que o rio Pacoti e 

sua planície flúvio-marinha desempenharam na vida dessas comunidades ao 

longo do tempo, como provedores dos recursos indispensáveis à 

sobrevivência, portanto, mar, rio e mangue foram decisivos para a ocupação do 

lugar. 

 
                                   
2.3.1 Abreulândia: território dos contrastes 

 

             Abreulândia significa “Terra dos Abreus” a substituição do nome do 

povoado ocorreu quando a primeira família de sobrenome Abreu se fixou no 

lugar anos 1970. Essa família incorporou uma vasta quantidade de terras na 

comunidade e, posteriormente, passou a negociá-las com os moradores que 

iam chegando. Como se tratava da família mais rica do lugar, surgiu a idéia de 

substituir o nome da então Barra do Pacoti para Abreulândia. 

 

             Comparando os relatos dos moradores mais antigos, o povoamento 

dessa localidade é mais recente do que o do Porto das Dunas e de 

Mangabeira. Somente em 1921, a primeira família se estabeleceu na área. 
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Quem conta essa história é Ana Jardilina Góis dos Santos, filha mais nova de 

Jardilina Góis dos Santos, primeira moradora da Barra do Pacoti hoje 

denominada Abreulândia 
Quando minha mãe era solteira, ela e os meus tios vinham para a 
barra do Pacoti pescar e caçar. Aqui onde moramos hoje, eles 
plantavam e criavam cabra, ovelha e gado. Naquela época eles 
moravam na Precabura. Quando minha mãe casou em 1921, ela 
veio morar aqui com meu pai. Eles foram os primeiros moradores 
dessa praia. 
 

             Com o tempo, os irmãos de Jardilina Góis vieram morar junto com ela. 

Cada um cercou um pedaço de terra e construiu sua casa. Assim estava 

constituído o início do povoamento nessa comunidade. O dia-a-dia dos 

moradores era caçar, pescar e plantar. Como forma de conseguir moeda para 

suprir outras necessidades, a produção, especialmente hortaliças, era vendida 

no Mercado São Sebastião, como relata Ana: “Na noite de colheita, ninguém 

dormia, terminava de amarrar a verdura, minha mãe saia com os animais 

carregados para dar tempo chegar no Mercado. Quando vendia tudo, fazia as 

compras e vinha embora”. 

 

             Já em 1958, quando a pescadora Raimunda Guiomar de Abreu se 

mudou com os pais para Abreulândia, a comunidade já abrigava várias famílias 

migrantes de outras regiões de Fortaleza, Aquiraz e outros municípios. Ela 

lembra que “quem chegasse construía sua casa e ia ficando, morava o tempo 

que quisesse”. O lugar era considerado por todos como uma dádiva. Raimunda 

Guiomar, que até hoje vive do que o mar, o rio e o manguezal lhe oferecem, 

comenta: 
Aqui foi onde eu vim mudar minha vida. Os anos que morei nos 
outros lugares, não achei vantagem. Foi aqui onde eu mudei de vida, 
eu, meus pais e meus irmãos. Quando chegamos aqui, fomos pescar 
no rio e nas lagoas que eram muitas, tinha lagoa tão funda que só 
atravessava nadando. Agora ninguém mais ver pois foram aterradas 
para fazer esse monte de casas que a gente ver agora. 

 

             No início, a comunidade era muito carente, não havia sequer um serviço 

de comércio. Os moradores tinham que vir fazer suas compras em Lagoa 

Redonda e em Messejana. Para isso, tinham que enfrentar a travessia da lagoa 

da Precabura, de canoa. Esse era o único meio de conseguir prestações de 

serviços. 
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             Em 1959, foi inaugurada a primeira atividade salineira no estuário do 

rio Pacoti. Essa atividade foi a primeira fonte de renda para os moradores 

locais, segundo dona Raimunda. Alguns anos depois, a salina foi desativada 

com a alegação de ser pouco produtiva, deixando no estuário suas marcas que 

persistem até hoje: onde o mangue foi cortado, continua desmatado e ainda é 

possível ver as delimitações dos tanques. O manguezal luta lentamente para 

se recompor dessa agressão. 

 

             Somente com a instalação da COFECO – Colônia de Férias da 

COELCE  e da Colônia de Férias 11 de Julho dos Empregados da 

TELECEARÁ (atual TELEMAR), ambas na década de 1970, é que se deu a 

construção da primeira estrada e da ponte que na verdade foi construída como 

barragem de transposição da lagoa da Precabura, facilitando assim a vida dos 

residentes na praia e o acesso de outras pessoas ao lugar. A terraplanagem da 

estrada teve de ser feita por sobre as dunas. Raimundo Abreu, morador há 

mais de trinta anos na Abreulândia, foi o primeiro presidente da COFECO, 

responsável pela escolha do terreno e construção do equipamento. Ele conta: 

“Fizemos a estrada em cima dos morros procurando os locais mais fáceis de 

aplainar até chegar onde hoje é o portão. A estrada foi construída em função 

da COFECO e inicialmente era só piçarra”. 

 

             Raimundo Abreu esclarece que quando chegou à Abreulândia, no final 

dos anos 1960, havia uma pequena colônia de pescadores vivendo do mar e 

do rio. Estelinha Abreu traduz a Barra do Pacoti nesse período “Não tinha uma 

casa de tijolo, era só casa de taipa, morro, mangue e jia”.  Para ela, recém-

chegada da Aldeota, aquela situação era uma experiência nova. Não demorou 

muito, ela mesma começou a organizar a comunidade.    

              

             Por se tratar de uma comunidade carente, a maioria das pessoas vive 

da exploração dos recursos oferecidos pela natureza; pescam peixes e 

camarões, coletam ostras e caranguejos. Todos trabalham por encomenda, 

vendem o que conseguem nas barracas da praia e na Sabiaguaba, aos 

moradores locais e aos visitantes da comunidade. Dona Esmeraldina conta que 
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onde é hoje o Alphaville era uma mata fechada onde a comunidade ia catar 

lenha pra cozinhar. Agora diz ela: 
“[...] acabou-se, a gente tem que queimar a madeira seca do mangue 
e só a que tiver no chão porque o IBAMA proibiu cortar o mangue. 
Algumas pessoas obedecem a ordem e a maioria nem liga. Ta tudo 
mais difícil, não pode mais fazer carvão, e a lenha ta cada vez mais 
escassa e difícil de conseguir”. (sic). 
 

             Caminhando sobre as dunas, é possível visualizar cercas demarcando 

extensas áreas dunares. Existe ainda um vasto campo de muricizal, só 

encontrado nas dunas da Abreulândia.  

 

             Toda a ocupação residencial da Abreulândia foi feita sobre terrenos da 

União. A maioria dos moradores não tem situação regularizada junto à 

Delegacia do Patrimônio da União, principalmente os barraqueiros da praia.  

De acordo com os moradores, atualmente, ainda ocorre invasão de terras na 

localidade. Dona Ana Jardilina estranha ao ver os terrenos ao redor de sua 

casa serem demarcados por cercas. Ela diz não entender, pois não conhece os 

donos, não sabe quem vende nem quem compra. Até o cantinho ande ela mora 

com os filhos está sob questão. A empresa que comprou a Colônia de Férias 

11 de Julho pressiona para que ela saia do terreno, afirmando que a terra havia 

sido incorporada ao terreno da Colônia no momento da regularização junto à 

Delegacia do Patrimônio da União. Indefesa diante da ameaça ela só pode 

contar com a ajuda da comunidade que se organiza para defendê-la. 

 

 

2.3.2  Mangabeira: lugar em transformação 

 

             Assim é denominada em razão de uma árvore de mesmo nome e que 

era abundante na região. Segundo Raimundo Nicolau Soares, havia nas matas 

da localidade essa espécie vegetal em abundância e, quando as pessoas iam 

pescar ou caçar nessa área, costumavam dizer que estavam indo para as 

mangabeiras e foi assim que o nome ficou na memória as pessoas. 

  

             Nascido em 1925, Raimundo Nicolau lembra que, nessa época, 

moravam em Mangabeira poucas famílias. Os precursores do povoamento, 
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inicialmente, tomaram posse das terras “porque não existia proprietário e essa 

região era muito boa pra viver; água a vontade, solo bom pra plantação, tudo o 

que plantar aqui vinga. Tinha muita caça e ainda tinha o rio que até hoje 

sustenta a maioria das famílias da comunidade”. 

 

             Por se tratar de um lugar privilegiado para o desenvolvimento de 

atividades que dão suporte à vida, Mangabeira logo atraiu a curiosidade de 

muita gente e cada vez mais pessoas procuravam fixar moradia no local. Os 

terrenos, porém, já tinham donos e os primeiros habitantes já haviam 

demarcado todos os espaços. Assim, o acesso à terra passou a ser feito por 

meio de doação.  Quem ia chegando sempre ganhava um pedaço de terra para 

começar a nova vida, um bom espaço para a construção da casa e de um 

quintal amplo para plantar e criar animais.  

 

             Nicolau conheceu bem a paisagem do lugar onde nasceu, 

especialmente na primeira metade do século XX: 
Isso aqui era uma mata enorme de pau-ferro, catingueira, moita-de-
cipó e cajueiro. Só passava mesmo as caças do mato. Ninguém 
passava por aqui porque nem caminho tinha. A mata era do meu avô 
Manuel Caetano. Todos esses terrenos da lagoa da Precabura até o 
rio eram dele. As pessoas chegavam e pediam um pedaço de chão 
para morar e ele foi dando e o povo foi se apossando. Então ele foi 
perdendo as terras dele. Hoje, a nossa família só tem o canto da 
casa pra morar. Se alguém quer fazer uma casa, agora tem que 
comprar o terreno. Naquele tempo não era assim. 

 

             Assim como nas outras duas comunidades, os moradores de 

Mangabeira sofreram muito com a dificuldade de acesso aos demais lugares. 

João Mendes lembra que “só se podia sair da localidade a pé ou a cavalo, pois 

os caminhos eram cheios de areia e não dava pra passar carros ou 

caminhões”. Os habitantes tinham uma relação de comércio muito forte com 

Messejana porque se tornava mais perto do que ir para Aquiraz ou ao centro 

de Fortaleza. A maior parte da produção agrícola, entretanto, era levada no 

lombo de animais para ser vendida no mercado São Sebastião.  

 

             O acesso a essas localidades era feito pela lagoa da Precabura que 

tinha que ser transposta de canoa ou quando a maré do rio Cocó estivesse 

baixa. Viviam em harmonia com as leis da natureza; o ritmo das marés ditava o 
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ritmo da vida nessa comunidade.  De acordo com Raimundo Nicolau, a estrada 

do Fio, principal via de interligação de Mangabeira a outras localidades, até o 

final da década de 1950, era apenas um caminho cheio de sulcos e areal. Era 

por essa trilha que os moradores tinham acesso a Aquiraz e a Messejana, onde 

podiam vender parte dos produtos produzidos e comprar o que era necessário. 

Naquela época, se alguém ficava doente, precisava ir até Messejana para ser 

medicado na própria farmácia. Conseguir uma consulta médica era raridade. 

Hoje, o Sr. Nicolau, aos 79 anos, comemora: “É uma alegria ver Mangabeira 

quase uma cidade. As dificuldades ficaram pra trás”. 

 

             Rita Helita Damasceno de Abreu, moradora de Mangabeira desde 

1948 lembra que nesse período no lugar onde hoje é o centro do Distrito só 

havia duas casas e a igreja. A energia era provida por motor ligado no início da 

noite e desligado às dez horas. À noite, a diversão da comunidade era reunir-

se na casa de um desses moradores para ouvir o único rádio existente na 

comunidade. Rita diz que em 1950 só havia na Mangabeira 13 eleitores que 

votavam em Aquiraz, município ao qual o Distrito pertencia. Evidencia-se desse 

modo a pequena quantidade de famílias que residiam na localidade.  

 

             O reconhecimento da posse da terra era passado de geração para 

geração, através da oralidade. Isso pode ser constatado pelo depoimento de 

Rita, ao esclarecer que a compra de terrenos era feita só na força da palavra, 

não se podia passar escritura porque ninguém tinha os títulos de posse 

documentados. “Depois é que foi regularizada a situação através do 

usucapião”. Atualmente quando os filhos casam, constroem suas casas no 

quintal das casas dos pais por não haver mais a prática de doação de terras e 

não existir terrenos grandes e “livres” como no passado.   

 

             Somente em 1958, as coisas começaram a mudar, melhorando a vida 

da população. Numa manobra política liderada por gestores de Fortaleza, por 

meio do então vereador Ximenes e com o apoio do prefeito em exercício na 

Capital, Acrísio Moreira da Rocha, a comunidade conseguiu uma verba para 

terraplanar a estrada do Fio. Foi uma manobra política porque os gestores de 

Fortaleza não tinham autoridade para interferir no território de Aquiraz, nem o 



 38

poderiam fazer com o dinheiro público dos fortalezenses. Assim, estabeleceu-

se que a verba seria para fazer uma estrada em Lagoa Redonda (bairro da 

Capital) e desviaram para Mangabeira. Só assim a comunidade pôde ver o 

lugar iniciar o crescimento populacional. 

 

             Hoje, a cada dia, aumenta mais a população de Mangabeira. São 

pessoas que buscam um lugar tranqüilo para viver e com a comodidade de 

estar bem perto de Fortaleza. Ainda existe uma dificuldade de transporte por 

falta de investimento público no transporte coletivo. Há ônibus saindo de 

Fortaleza para a localidade porém os intervalos entre as viagens são enormes 

e a população desenvolve uma prática comum para driblar a situação: a 

carona. 

 

             O sentimento de pertencer a esse lugar é muito forte entre os 

moradores. Todos gostam de residir aí. No depoimento de uma moradora, 

Vitória Silva de Sousa, percebem-se claramente a evolução do lugar e as 

transformações sociais ocorridas ao longo do tempo. 
Adoro morar em Mangabeira, Nasci e me criei aqui. Antigamente só 
tinha uma escola, não tinha estradas, nem luz, telefone e o 
transporte era um problema. Hoje tem tudo. Uma coisa que mudou 
muito foi a violência, as casas não tinham muro, não havia assaltos 
ou assassinatos. Lembro que a gente dormia de portas abertas, não 
tinha ninguém pra mexer com a gente. Nas noites de novena do 
nosso padroeiro, a gente ficava até de madrugada e não acontecia 
nenhuma briga. Andávamos tarde da noite pelos caminhos e não 
víamos nada que pudesse causar medo. Não existe mais a 
tranqüilidade de antigamente. Hoje vivo de portão fechado com 
medo da violência. É um preço muito alto que estamos pagando com 
o aumento da população, desses loteamentos e o acesso facilitado à 
nossa localidade. 
 

 

             As mudanças ocorridas no espaço geográfico e nas relações sociais 

vivenciadas no passado e no presente se evidenciam na organização do 

espaço e ditam as características do lugar. O que presenciamos hoje nas 

comunidades em estudo é fruto das relações de produção e da dinâmica social 

instalada e desenvolvida ao longo do tempo. A paisagem desses locais é 

marcada pela forte presença do passado e é fato que a mediação desta com a 

paisagem construída no presente determina a forma de organização 

socioespacial no futuro.         
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2.3.3  Porto Das Dunas: invasão do “paraíso” 
 

             Quando ainda era ocupado por famílias de pescadores, o Porto das 

Dunas chamava-se Barra do Pacoti. As origens desses grupos familiares 

provinha de Aquiraz e outros municípios do Estado segundo o relato dos 

antigos habitantes da ex-comunidade. 

 

             O povoado era simples como qualquer vila de pescadores. As casas 

eram todas feitas com madeira do mangue e cobertas com palhas de coqueiro. 

O sentimento de posse da terra valia pelo tempo que a família ocupava o 

espaço e passava de pai para filho. Assim como em Abreulândia, os terrenos à 

beira-mar foram apossados pelos moradores que plantavam coqueiros para 

demarcar seu chão. 

 

             A dificuldade de acesso era um entrave para a comunidade. Distante 

da sede de Aquiraz, município ao qual pertence essa área, os moradores 

tinham que suprir suas necessidades básicas, principalmente comprar 

alimentos e outros utensílios na vizinha comunidade de Mangabeira. Segundo 

Rita Helita Damasceno de Abreu, a canoa era o meio de atravessar o rio. As 

famílias mais pobres que não podiam ter uma canoa improvisavam balsas com 

troncos de bananeira e quem não tinha nenhum desses instrumentos 

indispensáveis naquela época pegava emprestado dos outros. A solidariedade 

era um sentimento muito forte entre os integrantes do grupo social.  

 

            Paulo Horácio de Brito, atual morador da Prainha do Aquiraz, lembra:  
A vida na Barra era boa. Nós pescava no mar e no rio e plantava nos 
quintais de casa mandioca , feijão, milho e batata. Criava gado, 
galinha, porco, cabra e ovelha. A fartura era grande. Em toda a costa 
do Aquiraz, o lugar que dava mais peixe era na barra do Pacoti. Era 
um ponto de pesca da melhor qualidade. Ali era onde se pescava os 
peixes maiores e de toda a espécie. O porto das jangadas era onde 
é hoje o Beach Park. Hoje é proibido botar barco em frente aqueles 
hotéis. (sic). 

 

             Nos anos 1970, iniciou-se o processo de compra e apropriação das 

terras dos pescadores. O sentimento que até hoje essas pessoas têm é o de 

que foram iludidas, pressionadas a deixar seu lugar de origem e onde viviam 
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com dignidade. De acordo com Sr. Paulo, “eles chegaram lá, aí iludiram os 

pescadores e compraram suas propriedades, por um pouquinho de dinheiro 

eles venderam suas casas e terras e se mudaram para outros lugares”. 

 

             Maria Alves Santos Silva nasceu e se criou na Barra do Pacoti. Seu pai 

nasceu na mesma localidade assim como seus avô e bisavô. Assim é possível 

ter uma idéia do quanto o povoamento desse lugar é antigo. Ela lembra, 

saudosa: “Lá era a riqueza, hoje ninguém pode criar que é tudo murado e as 

pessoas roubam o que é dos outros. Lá na Barra, todo mundo conhecia as 

coisas dos outros e respeitava”. Criada na bela paisagem da foz do rio Pacoti, 

dona Maria relata como era o lugar: 
Onde hoje é as casas do Porto das Dunas era cheio de lagoas. 
Tinha lagoa que parecia piscina, aterraram tudo pra fazer as casas. 
Tinha a lagoa do canal, a água era possível ver uma agulha no 
fundo. Hoje aterraram tudo, arrancaram os coqueiros. Sempre que 
vou lá tenho pena, sinto saudade.  
 

             Com relação à saída dos pescadores, ela conta que as primeiras 

famílias foram para o Iguape e para a praia do Barro Preto e, ainda hoje, 

alguns vivem por lá. Outros foram para a Prainha e as últimas famílias foram 

para Mangabeira. A família de dona Maria foi a última a sair da barra do Pacoti. 

Eles mudaram-se para Mangabeira em 1977. “Se todos tivessem resistido, não 

teríamos saído de lá”, diz ela. 

 

             Dantas (op.cit,78) apresenta uma discussão interessante que reforça a 

fala dos antigos moradores do Porto das Dunas e retrata bem o processo que 

se deu no lugar relativamente à ocupação e transformação da área da 

comunidade de pescadores em espaço para veranistas e turistas. O autor 

esclarece:  
A modificação da estrutura da propriedade da terra é obtida mercê 
da ação dos empreendedores imobiliários, responsáveis por pressão 
exercida sobre as zonas de praia, ao comprarem ou tomarem posse 
de grandes extensões de terra nesta zona, para disponibiliza-las 
como loteamentos aos veranistas. A construção de infra-estrutura 
torna-se possível com a chegada dos veranistas, que começam a 
pressionar o poder público, no intuito de dotar os recém-criados 
loteamentos de condições mínimas de ocupação. 

 

             Os anos em que se deu a posse da Barra do Pacoti pelo novo dono, 

foram muito difíceis para a comunidade. Segundo o depoimento de dona Maria 
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Alves, as pessoas eram forçadas a entregar suas casas por um preço irrisório 

sob alegação de que “a terra onde moravam não era deles, já tinha dono”. 

Houve ameaças, intrigas, resistência, incêndios de casebres e cercas e 

violências física e psicológica. “Não sei como alguém compra morro” - 

questiona dona Maria e acrescenta: “João Gentil tomou conta desses morros 

todos sem dar um centavo a ninguém”. De acordo com os relatos de quem 

vivenciou o momento histórico em  contexto, percebe-se claramente a 

caracterização de  um processo de grilagem.  Considera-se grilagem a 

apropriação por meios ilegais de terras públicas ou apossadas por particulares. 

Geralmente os grileiros se beneficiam ao se apropriarem de instrumentos 

legais, ou seja, registro em cartório das terras que pretendem tornar sua 

propriedade. Naquela época, os pescadores não tinham o registro legal da 

terra e isso facilitou o processo de apropriação pelo incorporador.  

 

             Assis Abreu, esposo de dona Maria, resistiu bravamente, enquanto 

pôde. Sofreu ameaças, mas dizia sempre “Essa terra foi dos meus avós e 

depois do meu pai que deixou para mim, como é que agora aparece um outro 

dono? Aqui ninguém roubou ou matou, então deixa eles virem fazer o que 

querem”. Dona Maria recorda o quanto sofreu enquanto enfrentou essa 

situação. No casebre onde moravam, recebiam freqüentemente a visita de 

policiais averiguando denúncias falsas feitas pelo interessado em comprar seu 

espaço e foram ameaçados de despejo várias vezes sob alegação de morarem 

no que era alheio. Assim, percebendo que não poderia mais enfrentar tais 

ameaças, desamparado ante a situação posta, eles entregaram por pouco o 

seu cantinho.  

 

             Sem forças diante do poderio econômico e político que os pressionava, 

sem o apoio do Estado ou da Prefeitura de Aquiraz, os moradores perderam 

tudo e iniciaram a total retirada do seu lugar de origem e de sobrevivência, 

passando a enfrentar adversidades de toda espécie.  

 

             Depois de consolidada a posse do novo dono, foi construída a ponte 

sobre o rio Pacoti. Segundo consta nos relatos orais das pessoas que 

vivenciaram esse episódio, a instalação desta deu-se com recursos próprios do 
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incorporador. Foi a partir do estabelecimento dessa primeira infra-estrutura, 

incluindo a estrada transformada posteriormente na CE 025, que se iniciou o 

loteamento, com a rápida ocupação pela atividade de veraneio na área.  

 

             A figura 06 (pág,43) mostra o projeto original do empreendimento 

imobiliário Porto das Dunas, que desconsidera as características morfológicas 

do terreno, estabelecendo a implantação de ruas e lotes na área total do 

estuário, sobre as lagoas que havia em grande quantidade na área e em cima 

das dunas. O projeto desconsidera ainda o direito de propriedade de uma 

proprietária fundiária dona de uma área de 40 hectares situada próximo à foz 

do Pacoti e que, até o momento, não foi negociada com os incorporadores 

atuantes na região. Segundo o Sr. Chico, pessoa responsável por garantir a 

proteção dessa gleba, a disputa por essa área foi intensa, chegando inclusive à 

Instância Federal do Poder Judiciário, que deferiu ganho de causa para a atual 

proprietária.  
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3 BENS AMBIENTAIS: “MERCADORIA” RENTÁVEL 
 

3.1 A valorização e a comercialização da paisagem 

 

             A planície flúvio-marinha, como geossistema encravado numa área 

litorânea, insere-se no âmbito da problemática socioeconômica, espacial e 

ambiental instalada nos ambientes costeiros em virtude da diversidade de 

atividades e da multiplicidade de interesses, na maioria das vezes divergentes, 

que pleiteiam o litoral. 

 

             A corrida à zona litorânea traz como conseqüências forte concentração 

de usos e intensa ocupação humana que produzem uma pressão enorme 

sobre os recursos naturais e ambientais, propiciando a ocorrência de conflitos 

socioespaciais, principalmente entre os especuladores e as comunidades 

tradicionais, as mais afetadas pela disputa instalada para a apropriação e 

ocupação das terras. Com relação ao meio ambiente, este sofre a ação de 

atividades impactantes, na medida em que ocorrem desmatamentos, 

aterramento de corpos hídricos ou, como é o caso da área em estudo, a 

ocupação de campos de dunas por loteamentos residenciais e 

empreendimentos imobiliários de toda  sorte.  

 

             Nessa perspectiva, Macedo (2002:190), apresenta argumentos que 

justificam o interesse da sociedade pelos ambientes litorâneos e discute os 

elementos que concorrem para a disseminação desses valores e como as 

indústrias imobiliária e turística se apropriam desses mecanismos para 

incrementa seus negócios. 
Nas áreas litorâneas, o mar é para todos a principal atração 
paisagística, para ele se voltando a atenção das massas, do 
mercado imobiliário – que tira partido desse interesse e cria e 
oferece produtos de consumo – e do Poder Público, eu investe na 
adequação urbanística mínima de suas áreas costeiras, de modo a 
delas extrair dividendos. O sonho, a imagem corrente do 
inconsciente coletivo [...] são explorados a larga por uma indústria 
turística/hoteleira/imobiliária. Os produtos, imóveis habitacionais em 
geral, ou a estada em hotéis/pousadas e resorts (estes últimos, 
produtos introduzidos no mercado somente nos últimos anos do 
século XX), constituem-se  objetos fundamentais para os quais são 
direcionados às diversas formas de urbanização, expressas em 
loteamentos, arruamentos e condomínios nos quais são assentados 
hotéis, casas e prédios de apartamentos.  
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             Ricardo Ouriques argumenta em sua obra, A Produção do Turismo: 

Fetichismo e Dependência (2004:61), que “somente quando as relações 

capitalistas se instalam é que os rios, as montanhas, as praias e as dunas 

passam a ser apropriadas economicamente”. O autor expressa ainda a idéia de 

que o discurso assumido pelos empreendedores do turismo situa esses 

elementos naturais como sendo “dádivas da natureza” e que são postos à 

disposição das pessoas para “serem exploradas turisticamente”.  

 

             Esse é também o discurso dos agentes promotores do mercado 

imobiliário na região do baixo Pacoti.  As imobiliárias se beneficiam dos 

recursos ambientais para lucrar ainda mais com a venda de seus projetos. A 

paisagem transformada em mercadoria passa a ser utilizada como expressão 

da dominação do capital sobre o ambiente e como instrumento de 

sensibilização dos consumidores para que estes se acham estimulados em 

querer consumir e morar no espaço que lhes é oferecido. A paisagem passa a 

ser consumida esteticamente e esse fator agrega valor ao preço da terra. 

 

              Nesse sentido, os anúncios comerciais oferecendo lotes no Porto das 

Dunas argumentam: “Venha morar no Porto das Dunas... natureza privilegiada 

e longe de poluição”.  Outro descreve: “Parece o paraíso, mas é a sua casa”. 

Ou ainda: “Senhor empresário, este terreno apresenta a melhor vista do Porto 

das Dunas excelente para a construção de hotel, restaurante ou pousada” 

(comercial exposto em placa no local). O curioso é que, ao serem vendidos os 

lotes e ao  iniciarem-se as construções, a paisagem antes vendida como 

elemento agregado ao espaço de morada começa a ser transformada 

significativamente e em pouco  tempo o elemento natureza vendido nos 

anúncios não corresponde mais ao que foi oferecido. 

 

             Esse argumento está presente no marketing de comercialização dos 

empreendimentos imobiliários nessa localidade desde a sua criação. Vejamos 

a publicidade que circulava nos meios de comunicação no início dos anos 

1980. 
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Terrenos ou chácaras no Porto das Dunas, um cenário dignificante 
de beleza natural. Rio navegável. Dunas brancas. Ruas abertas etc. 
Vizinho a Mangabeira este é o roteiro de maior valorização 
imobiliária de Fortaleza. Faça o melhor negócio do ano aplicando 
hoje neste local. Amanhã será interligado à Praia do Futuro. 
Investimento garantido. (Classificados O Povo: 03-06-83). 

 

             A possibilidade de lucro com a comercialização da terra, a vontade de 

morar bem em um lugar belo, com uma qualidade de vida ambiental 

privilegiada e ainda tranqüilo, transformou a área em estudo, especialmente 

Porto das Dunas e Mangabeira, em lugares do desejo. Esse desejo é 

alimentado por todos os sujeitos envolvidos no processo da expansão urbana 

local, de um lado os incorporadores, agentes imobiliários, construtores e 

demais envolvidos que vêem nessa área um campo fértil para os seus 

negócios, lucro garantido e certeza de mercado favorável aos seus interesses 

especulativos; do outro, os consumidores que almejam esse espaço pois têm a 

garantia  de morar bem e ter a satisfação de  suas necessidades garantida pela 

proximidade do grande centro que é Fortaleza. Dizer hoje que mora no Porto 

das Dunas é uma questão de status e sinônimo  pertença a uma classe mais 

abastada. Morar em Mangabeira é ter o privilégio de acesso a um clima 

agradável, estar sempre em contato com muito verde e estar próximo da área 

mais valorizada da região.  

 

             Já a Abreulândia apresenta muitos contrastes sociais, porém é cada 

vez mais presente a formação de uma classe social privilegiada que está sendo 

atraída para o lugar em razão de entre outras vantagens, o preço da terra que 

ainda é inferior ao do Porto das Dunas. É necessário dizer, no entanto, que 

essa comunidade já se encontra inserida entre os espaços de desejo de uma 

parcela da população fortalezense e tem atraído muitos estrangeiros com o 

objetivo de fixar residência ou desenvolver negócios de pousada, restaurantes 

e barracas de praia. Os incorporadores imobiliários já estão se preparando 

para realizar negócios nessa localidade em virtude da construção da ponte 

sobre o rio Cocó, que vai ligar essa comunidade ao resto do litoral de 

Fortaleza. A partir de agora, assistiremos ao processo à ocupação desenfreada 

também nessa praia. 
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             Como já citado, a beleza paisagística natural dessa região, situou 

essas localidades no centro das atenções dos agentes promotores e 

construtores dos espaços urbanos. Quando nos referimos ao potencial natural, 

é importante diferenciar dois componentes ambientais que de forma 

diferenciada são incorporados pelo capital na ânsia de geração de lucro - os 

recursos naturais e os bens ambientais.                

 

             Moraes (1999:14) esclarece a diferença entre recursos naturais e 

recursos ambientais. De acordo com o autor, os primeiros, correspondem a 

”produtos” que se incorporam às atividades econômicas e são passíveis de ser 

quantificados, ou seja, de ter seus estoques definidos e, portanto, o valor 

destes é estabelecido de acordo com o mercado. Já os recursos ambientais 

são condições, não produtos, não se medem pelo estoque. Dentre eles, estão 

a beleza cênica, a balneabilidade das praias, o silêncio, o ar puro etc. Como 

estabelecer preço para essas condições? Major (2002:45) comenta que 
É muito difícil atribuir valor a qualquer coisa que seja natural. O valor 
de uma árvore, não é somente o valor da madeira, mas precisamos 
considerar a sua função na natureza, como parte do ecossistema, 
uma vez que ela alimenta muitos animais, produz oxigênio para a 
atmosfera, atua contra a erosão, a poluição e faz parte da paisagem. 
A valorização de um ecossistema é mais complicada e mais difícil. 
  

             É difícil mensurar valores, mas essas características peculiares a cada 

lugar são incorporadas ao valor dos lotes comercializados, valorizando ainda 

mais esses espaços. 

 

             Macedo chama a atenção para o fato de que qualquer projeto que vise 

à intervenção sobre o espaço deve respeitar, no mínimo, as questões 

diretamente relacionadas à paisagem do lugar onde se pretende agir. O autor 

atribui às paisagens e aos lugares três tipos de qualidades fundamentais e 

imprescindíveis de serem observadas no processo de ocupação humana:  
“Ambiental que mede as possibilidades de vida e sobrevida de todos 
os seres vivos e comunidades; Funcional que expressa o grau de 
eficiência do lugar no tocante ao funcionamento da sociedade 
humana; Estética representada por valores com características 
puramente sociais, que cad comunidade em um momento do tempo, 
atribui a algum lugar”. (2002: 185). 
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             Verificam-se claramente o desrespeito e a desconsideração dessas 

características na ocupação das localidades em análise. Os projetos de 

loteamento são feitos sem nenhum critério de obediência às qualidades e 

potencialidades ambientais do lugar. Após a área adquirida, é comum o 

profissional responsável pela elaboração dos loteamentos traçar os lotes em 

linhas retas, muitas vezes sem o conhecimento do lugar, e por isso suprimem a 

possibilidade de elaboração de um projeto que seja adequado ao espaço e 

agrida menos o meio ambiente. Isso tudo em virtude da fome voraz de lucros 

que invade a mentalidade dos incorporadores fundiários. 

 

             Para Macedo (op cit; 185 e 186), toda ocupação, desenho e projeto de 

um espaço deve responder ou ao menos considerar alguns pressupostos 

básicos no processo de ocupação de um lugar de forma a respeitar suas 

características paisagísticas e culturais. Entre esses pressupostos, destacam-

se: 

 

a- “as características funcionais do suporte físico, tanto do solo como do 

subsolo, suas redes de drenagem, os aqüíferos e suas suscetibilidades 

perante a ação antrópica”.  

 

             Com relação a essa variável, há total desrespeito na ocupação da área 

em estudo. O lençol freático encontra-se totalmente poluído, as características 

topográficas dos terrenos não são respeitadas, optando-se sempre pela 

terraplanagem, os recursos hídricos foram todos destruídos, aterrados para dar 

lugar às construções, e as matas ciliares do rio Pacoti e seus meandros não 

foram poupadas especialmente na margem que fica em Mangabeira. 

 

b- “as características climáticas do lugar e as diferentes formas e 

possibilidades de adaptação das comunidades de seres vivos a essas 

características”.  

 

             Nesse caso, o desmatamento indiscriminado das matas de tabuleiro, a 

impermeabilização do solo, a construção de vias asfaltadas e o uso do 

concreto na construção dos equipamentos imobiliários, bem como o início da 
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verticalização, já presente na área do Porto das Dunas, podem interferir nas 

condições climáticas a médio e longo prazo. Por enquanto, não é visível esse 

tipo de impacto. 

 

c- “as características dos ecossistemas existentes – suas formas principais 

de vida e o valor que estes possuem dentro do contexto do lugar e do 

país e o seu potencial de aproveitamento em termos de recursos para a 

sociedade humana”.  

 

             Dentro dessa perspectiva, ressalte-se a agressão sem precedentes 

que a planície flúvio-marinha, a planície litorânea, as dunas e o tabuleiro pré-

litorâneo vêm sofrendo ao longo das últimas décadas de ocupação 

desenfreada e não planejada. Para completar o quadro, em dezembro de 2004, 

foi autorizada a implantação de uma fazenda de camarão do grupo Nomar – 

Nordeste Maricultura Ltda, no perímetro da APA, na margem esquerda do rio 

Pacoti, numa área localizada a montante das comunidades em estudo, 

especificamente na localidade de Tupuiú no terreno onde havia uma salina da 

extinta Companhia Exportadora de Sal. É desnecessário falar dos terríveis 

impactos que essa atividade causará ao ecossistema e às comunidades 

humanas que dele dependem pra sobreviver. 

 

d- “os valores sociais e portanto culturais atribuídos ao local e suas 

implicações na sobrevivência das diferentes formas de vida existentes e 

nas formas de comportamento social”. 

 

             Mais uma vez percebe-se o grau de influência da nova realidade que 

se instala nas comunidades em foco. Muitos moradores locais, especialmente 

os jovens influenciados pelo contexto de mudanças sociais ocorridos na área, 

estão deixando de praticar as atividades tradicionais que durante muito tempo 

garantiram a sobrevivência das famílias que residem nessas comunidades - 

especialmente Mangabeira e Abreulândia, já que a ocupação do Porto das 

Dunas excluiu totalmente a comunidade tradicional que residia no lugar. A 

agricultura e a pesca hoje só são praticadas por homens e mulheres adultos e 

de terceira idade. Além do mais, o processo de segregação social e residencial 
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exclui os moradores antigos do convívio com os novos habitantes, em razão da 

distância social, cultural e econômica que os separa.  

 

             Por fim, destacamos o fator mais relevante a ser observado na 

ocupação em um lugar: 

 

e- “as características dos elementos componentes da estrutura morfológica 

da paisagem, quer seja o suporte físico  ou a vegetação, as diferentes 

formas de ocupação humana [...] e tanto maior será o valor paisagístico 

deste ou daquele lugar ou conjunto na medida em que este seja único 

ou especial em relação  a um todo qualquer, seja o país, um estado, um  

setor ou um  pequeno segmento do território. Esse tipo de estrutura 

também deve ser avaliado de acordo com os padrões culturais vigentes, 

que são entretanto, extremamente variáveis na sociedade, no espaço e 

no tempo”. 

 

             Assim concluímos que não é lícito apropriar-se de um lugar sem 

considerar todas as variáveis, especialmente as ambientais, que caracterizam 

suas paisagens, e culturais, que refletem a forma como os grupos humanos 

preexistentes interagem com esse ambiente. Respeitar e considerar tais 

informações representam a fórmula para o desenvolvimento urbano 

ambientalmente sustentável e socialmente inclusivo. A postura de crescimento 

urbano adotada nas comunidades do baixo Pacoti não condiz com esse 

referencial e, portanto, é possível pensar num futuro de graves conflitos e de 

problemas ambientais sérios na área. 

 

             Nessa perspectiva, se faz necessário pensar as questões sociais e 

ambientais como aspectos relevantes que devem ser considerados no 

desenvolvimento urbano e na forma como a sociedade ocupa os lugares. A 

apropriação do espaço para as mais diversas atividades compromete, em 

muitos casos, a dinâmica ambiental e promove a segregação de grupos 

sociais. Com a realidade de degradação do meio ambiente vivenciada nas 

últimas décadas, tornou-se indispensável analisar e explicar tais processos, 

uma vez que é necessário combinar o crescimento socioeconômico com a 
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conservação dos recursos naturais e o direito de todos interagirem com a 

natureza na expectativa do desenvolvimento sustentável. 

 

 

3.2  A atividade imobiliária e a incorporação do sítio local 

 

             Em que contexto, a área em questão se insere no âmbito da 

valorização gerada pelo capital imobiliário e turístico? A partir de quando o 

baixo Pacoti desperta a atenção dos empreendedores imobiliários? Que 

processos contribuíram para a rápida valorização da terra no local? Responder 

a essas e a outras questões torna-se fundamental para o entendimento do que 

ocorre hoje em termos de especulação imobiliária e urbanização acelerada nas 

comunidades em análise. 

 

             Para compreendermos como a área em estudo entra no circuito da 

valorização imobiliária e passa a ser o lugar do desejo de veranistas e turistas, 

é necessário (re)visitar o contexto em que se deu a litoralização no Ceará.  

 

             Inicialmente a incorporação do litoral pela  atividade de veraneio e 

turística ocorreu em Fortaleza. De acordo com Dantas (2002), o século XX 

marca a transformação no modo como a sociedade cearense, em especial a 

fortalezense, vê e ocupa os espaços praianos. Há uma visível mudança nas 

relações socioeconômicas estabelecidas à beira-mar. Estas mudanças são 

evidenciadas pela troca de valores e significados do litoral. Até o fim século XIX 

lugar de vivência das classes menos favorecidas, já nas primeiras décadas do 

século XX, o litoral passou a ser almejado pelas elites que iam se aproximando 

e incorporando esse espaço, originalmente cenário das atividades portuárias e 

lugar de moradia de comunidades pobres, transformado, então, em espaço de 

lazer e habitação para as classes economicamente favorecidas. A partir desse 

momento, os pobres passam a ser considerados indesejáveis nessas áreas.  
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             A maneira pela qual as classes abastadas de Fortaleza passam a ver o 

litoral inaugura a urbanização das “zonas de praia e se expande na totalidade 

dos espaços litorâneos cearenses, com o veraneio”. (DANTAS, op cit: 48) 

 

             Analisando a forma de incorporação do litoral do Ceará a partir da 

prática do veraneio e do turismo, Dantas situa a Capital como o marco inicial 

desse processo: 

A instauração de novas práticas marítimas, em Fortaleza, a situa no 
epicentro do fenômeno de valorização do espaço litorâneo, 
adquirindo lugar central na análise ora proposta. Portanto pode-se 
falar de uma cidade litorânea [...] que orienta dois movimentos 
característicos de valorização das zonas de praia: o primeiro, em 
escala local, após 1920-1930, incorpora as zonas de praia de 
Fortaleza como espaço de lazer e de veraneio. O segundo, em 
escala mais ampla, após 1970, representa a ampliação a partir de 
Fortaleza, das novas práticas marítimas, especificamente com o 
veraneio, o qual afeta a totalidade dos espaços litorâneos do Ceará. 
(op. Cit:48)  
 

 

             A década de 1970 configura-se como o marco temporal da valorização 

das áreas costeiras dos municípios cearenses. Foi nesse período que as praias 

da Abreulândia e Porto das Dunas passaram a ser incorporadas pelo veraneio 

através das segundas residências e pela instalação de equipamentos de lazer, 

como os clubes dos funcionais da COELCE e da extinta TELECEARÁ, na 

primeira e na segunda por meio de loteamentos residenciais. 

 

             A apropriação desses espaços pelas classes ricas e médias tornou-se 

possível em virtude da instalação de infra-estrutura mínima, energia elétrica e 

vias de acesso. Segundo Dantas (op.cit), já nos anos 1970, Fortaleza havia 

perdido a tranqüilidade antes vivenciada; além disso, suas praias encontravam-

se poluídas. Então as classes privilegiadas partiram para a conquista de 

lugares mais calmos e ainda sem poluição. Para o autor, o carro se tornou o 

meio que permitiu o deslocamento às praias mais afastadas da Capital e 

conclui:  

Aproveitando-se da frágil infra-estrutura desenvolvida para garantir o 
transporte de produtos procedentes das comunidades litorâneas, o 
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veraneio ocupa, inicialmente as praias vizinhas de Fortaleza, 
notadamente a do Icaraí e Cumbuco, em Caucaia, e a praia do 
Iguape, em Aquiraz. 

 

             É relevante destacar o fato de que, nesse mesmo contexto, encontra-

se a ocupação das praias e comunidades em análise, inicialmente, pelos 

veranistas e suas segundas residências, e posteriormente, pela estrutura 

voltada a atender o turismo. Os moradores locais residentes na Abreulândia e 

Mangabeira foram paulatinamente incorporados como mão–de-obra prestadora 

de serviços: caseiros, empregados domésticos em geral, pedreiros, serventes, 

porteiros, eletricistas, encanadores, jardineiros dentre outras funções.  

Atualmente, há poucas segundas residências na área, em razão dos 

investimentos estatais, especialmente em infra-estrutura viária. As casas foram 

transformadas em residências permanentes, o que contribuiu para reduzir a 

oferta de emprego, já que os caseiros foram sendo dispensados.       

 

             Criada desde 1973, a Região Metropolitana de Fortaleza vem ao longo 

dos anos experimentando intensa expansão urbana, partindo da Capital em 

direção aos municípios fronteiriços. Para Bernal (2004:117), 

A extrapolação urbana da capital para além dos seus limites oficiais 
se apresenta como resultado das ações do mercado imobiliário, que 
vem realizando loteamentos nos municípios periféricos limítrofes, 
dirigidos à população de menor poder aquisitivo que não consegue 
competir com os preços dos produtores imobiliários da capital. Fato 
semelhante vem ocorrendo com as faixas litorâneas dos municípios 
de Caucaia e Aquiraz, com loteamentos dirigidos à demanda por 
segunda moradia de lazer. 

 

             Smith apud Bernal (op.cit) identifica quatro vertentes de crescimento 

urbano da RMF. O eixo territorial objeto da presente pesquisa insere-se, de 

acordo com esse auto,r no quarto vetor de expansão que se direciona para a 

porção leste, englobando aí os municípios de Eusébio e Aquiraz.  
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O quarto vetor de expansão metropolitana situa-se na parte leste de 
Fortaleza em direção aos municípios de Eusébio e Aquiraz. Esta é 
uma área quem, por situar-se fora dos processos onde se vêm 
intensificando os investimentos industriais de maior envergadura, 
apresenta vantagens como eixo estruturante do turismo e de 
expansão da função moradia, dentro de melhores condições 
ambientais e paisagísticas da RMF. Por este motivo o eixo oferece 
perspectivas de atração para a classe média, observando-se um 
processo de substituição da segunda moradia de lazer pala moradia 
principal nos territórios de Aquiraz e Eusébio”. (idem:120) 
 

              Estudar e revelar a realidade ora atuante na área pesquisada faz-se 

necessário pelo fato de ser essa parcela da Região Metropolitana de Fortaleza 

a que tem atraído um contingente populacional significativo nos últimos anos e 

por ser uma região onde os investimentos de capital (turístico, imobiliário e 

estatal) têm se concentrado bastante. A mistura de interesses diversificados faz 

com que essa área configure um espaço predestinado a conflitos sociais e de 

uso do solo. Fortaleza possui Plano Diretor, porém a área da Abreulândia 

cresce desordenadamente e sem fiscalização alguma. Em Aquiraz e Eusébio, 

apesar de terem sido contemplados com a elaboração de Planos Diretores de 

Desenvolvimento Urbano – PROURB, pela Secretaria de Infra-estrutura do 

Estado do Ceará – SEINFRA, as leis que regulamentam o uso e ocupação do 

solo por meio de zoneamento ainda não foram postas efetivamente em prática 

nesses municípios. 

 

3.2.1  Agentes produtores e consumidores do espaço 

 

             No cenário de (re)produção e (re)construção dos espaços, interagem 

vários sujeitos sociais, e dessa interação resulta um processo onde podem ser 

identificados interesses econômicos divergentes e conflitos sociais. A disputa 

travada entre esses sujeitos interfere diretamente e às vezes negativamente 

nas relações sociais entre os grupos que disputam o acesso ao espaço. De 

acordo com Borja citado em Ramires e Freitas (1995:50), tais conflitos podem 

ocorrer entre a população local e a gentes dominantes do processo de 

ocupação, como o Estado ou os incorporadores, entre os agentes imobiliários e 

o Estado, e uma terceira versão de conflitos pode originar-se entre os próprios 
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agentes imobiliários cujo propósito é simplesmente a obtenção de lucros cada 

vez maiores.  

 

             Roberto Lobato Corrêa em sua obra O Espaço Urbano (1989), 

argumenta que os conflitos que emergem dessas relações tendem a ser 

resolvidos de forma a favorecer os proprietários dos meios de produção, ou 

seja, os grandes incorporadores imobiliários, pois são eles que participam e 

comandam as decisões políticas e econômicas. O autor deixa claro que não 

existem apenas conflitos entre os agentes, mas também interesses em comum 

que os unem, como a apropriação de uma renda proveniente dos múltiplos 

usos da terra.  

 

             Corrêa (idem:11) relata sobre os resultados oriundos das ações do que 

ele chama de “agentes” produtores e consumidores dos espaços em áreas 

urbanas: 

O espaço urbano capitalista – fragmentado, articulado, reflexo, 
condicionante social, cheio de símbolos e campo de lutas – é um 
produto social, resultado de ações acumulativas através do tempo e 
engendradas por agentes que produzem e consumem espaço. São 
agentes sociais concretos e não um mercado invisível ou processos 
aleatórios atuando sobre um espaço abstrato. A ação destes agentes 
é complexa, derivando da dinâmica de acumulação do capital, das 
necessidades mutáveis de reprodução das relações de produção, e 
dos conflitos de classe que dela emergem. 

              

             Inúmeros estudiosos já identificaram os principais sujeitos envolvidos 

na produção e construção do espaço urbano. A preocupação em compreender 

as relações entre tais agentes e o uso do solo, bem como a modelagem 

urbana, acentuou-se a partir da década de 70 do século XX. Segundo Ramires 

e Freitas (op;cit) nos anos 1970, incontáveis trabalhos foram publicados 

abordando tal questão em diversas partes do Mundo. Dentre eles, destacam-se 

nomes como Capel, em 1972, Harvey, em 1973, Form e Clichevsky, ambos 

com publicações em 1975, e, aqui no Brasil, Bahiana, em 1978. A partir do 

trabalho de tais autores, surgiram outros estudiosos, mas todos partem do 

mesmo consenso; a disputa pela apropriação do espaço urbano pelo capital 
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financeiro e imobiliário por meio de seus agentes, que são os responsáveis por 

essa dinâmica urbano-espacial. 

 

             Corrêa (idem:12) elege como os agentes diretamente envolvidos nesse 

processo: “ os proprietários dos meios de produção, sobretudo os grandes 

industriais; os proprietários fundiários; os promotores imobiliários; o Estado e 

os grupos sociais excluídos”. Cada um desses sujeitos age de forma 

diferenciada no processo de expansão urbana. 

       

             Quem são e como atuam cada um desses agentes em nossa área de 

estudo? Em primeiro lugar é preciso recorrer à literatura especializada para 

identificarmos a função de cada um deles nessa problemática.  

 

Quadro 01 - Agentes produtores e consumidores do espaço e suas ações. 

Agentes Função desempenhada 

Proprietários dos meios 

de produção 

Necessitam de terrenos amplos e baratos que 

satisfaçam requisitos locacionais pertinentes às 

atividades de suas empresas  

Proprietários fundiários Atuam no sentido de obter a maior renda fundiária 

de suas propriedades, interessando-se em que 

estas tenham uso comercial ou residencial de 

status. Estão interessados na expansão da cidade e 

priorizam o valor de troca da terra e não o valor de 

uso 

Promotores imobiliários: 

incorporador; agente 

financeiro, corretores 

imobiliários e 

construtoras. 

Adquirem terrenos e investem na produção de 

imóveis, sejam populares ou de luxo. Dessa forma, 

maximizam os lucros com o uso da terra. Entre 

suas ações estão: incorporação, financiamento, 

estudo de viabilidade técnica da obra, construção 

ou produção física do imóvel e comercialização ou 
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transformação do capital-mercadoria em capital-

dinheiro, agora acrescido de lucro 

Estado Atua na organização espacial da cidade. Dispõe de 

terras públicas como reservas fundiárias para 

serem negociadas e usadas no futuro ou 

negociadas com os outros agentes. Implanta 

serviços públicos. Elabora leis que orientam a 

produção do espaço urbano. Sua ação é marcada 

pelos conflitos de interesses e alianças dos 

diferentes membros da sociedade, dentre muitas 

outras funções 

Grupos sociais excluídos Tornam-se agentes modeladores do espaço na 

medida em que produzem as favelas em terrenos 

públicos ou privados invadidos. Produzem o próprio 

espaço, na maioria dos casos independentemente e 

a despeito dos outros agentes 

População local Tem pouco poder na ocupação que está ocorrendo 

na área em estudo. Uma significativa parcela dessa 

população especialmente em Mangabeira possui 

sítios e está se desfazendo deles fomentando assim 

o mercado de terras no lugar. 

Fonte: Corrêa (1989; 13 a 31) Adaptação e elaboração:  Nubelia Moreira da Silva. 

             

              Na área do baixo Pacoti, os sujeitos integrantes desse processo 

interagem de forma a organizar a nova configuração urbana na região. É 

notória a escassez de terrenos nas áreas nobres de Fortaleza e mesmo os que 

ainda estão disponíveis são supervalorizados e o preço do metro quadrado é 

altíssimo chegando a custar entre R$ 1.200,00 a R$ 1.500,00, de acordo com 

Armando Cavalcante, em matéria publicada no Diário do Nordeste, em 4 de 

julho de 2004. Esses fatos desestimulam os empreendedores imobiliários do 

segmento da construção de condomínios horizontais, tipo de moradia, que está 

sendo bastante procurado por parte dos consumidores, a realizarem seus 
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investimentos em áreas nobres da Capital voltando-se para a procura de outros 

espaços.  

 

             A valorização do preço do metro quadrado na região em estudo 

aumentou significativamente nos últimos anos e continua em franca 

valorização. Especialmente após a instalação do empreendimento Alphaville, 

em Mangabeira, o valor dos terrenos nas três localidades chegaram em muitos 

casos a se exacerbar como é o caso do preço dos lotes no Loteamento River 

Park, em Mangabeira. No lançamento do empreendimento, em 1995, um lote 

de 500m² era vendido  em média por R$ 1.000,00. Atualmente o lote não sai 

por menos de R$ 10.000,00, segundo informações do corretor imobiliário 

responsável pela venda dos terrenos; ele ressalta, ainda, que os terrenos 

nessa localidade não estão sendo vendidos por menos de R$ 30,00 o m². Na 

Abreulândia o m² está sendo negociado hoje a R$ 52,00 e No Porto das Dunas 

o valor chega a R$ 120,00. (Ver quadro 02). 

          

             Para se notar a valorização do solo nessa região, foram comparados 

os valores máximos obtidos por metro quadrado ao longo dos últimos 10 anos. 

Como referência, foram usados valores mais significativos, já que na atividade 

imobiliária existe uma lógica de valorização e o preço do m² da terra numa 

mesma área varia de acordo com a localização do terreno, dentre outros 

aspectos. 

  

Quadro 02 - Valorização do m² no baixo Pacoti nos últimos dez anos. 

 

Fonte: Classificados do Jornal O Povo 1995 e 2005. 

Elaboração: Nubelia Moreira da Silva 

 

Localidade 1995  2005 Valorização 

Porto das Dunas R$ 8,00  R$ 120,00  1500% 

Abreulândia R$ 5,00  R$ 52,00  1040% 

Mangabeira R$ 2,50  R$ 30,00  1200 % 
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             Todas essas tendências expostas estimulam e impulsionam a ação dos 

agentes imobiliários na área contemplada por esta pesquisa. Porto das Dunas 

e Mangabeira são os lugares onde a atuação dessas pessoas, é mais evidente, 

em virtude da existência de um mercado de terras bem mais significativo do 

que em Abreulândia. Em pesquisa realizada em campo e nos instrumentos de 

ofertas de imóveis, como os classificados de jornais, nas três localidades, 

atuam basicamente os mesmo agentes incorporadores e promotores 

imobiliários.  

 

Quadro 03- Agentes atuantes na formação espacial urbana no baixo 
Pacoti             

Onde atuam? Agentes 

P. 
Dunas 

Mangb. Abreul 

Quem são? 

População 

local 

      X         X       X Moradores originais, agricultores, 

pescadores, comerciantes, donos 

de sítios e chácaras 

Proprietários 

dos meios 

de produção 

       X         X       X Gráfica Nacional; Isofarma; 

Mineradora Ki Brita, North 

Segurança, Beach Park,  donos 

de hotéis e demais prestadores 

de serviços 

Proprietários 

fundiários 

       X        X       X João Gentil Júnior; Luís Nunes; 

Construtora Colméia; Mark Ortog 

(holandês); Bel Beato (italiano); 

Andréa (Húngara) Jordan 

(italiano) Jaime Leitão; Reata 

Empreendimentos; Grupo Edson 

Queiroz,  Alphaville Urbanismo e 

Franci Vasconcelos, M. Dias 

Branco, dentre outros 
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Promotores 

imobiliários: 

incorporador; 

agente 

financeiro, 

corretores 

imobiliários e 

construtoras 

      X        X        X Adão Martins, Ângela Farias, 

Luciano Cavalcante; Imóveis Era; 

Edmar Nunes; César Rego; JG 

Empreendimentos; Mikatys 

Empreendimentos Imobiliários; 

Gerson Freire; Aluísio Ximenes; A 

Predial; Bismarque Imóveis; 

Imóveis Real Estate; Imóveis 

Ética; Artur de Castro Imóveis. 

Construtoras: Bel Beato; Colméia; 

Cameron; Reata e Palmitur Ltda, 

Caltechhouse. Agentes 

financeiros: Estado, BID e bancos 

Internacionais, onde os grupos 

estrangeiros captam recursos 

Estado      X     X      X Governo do Estado do Ceará; 

Prefeituras Municipais de 

Fortaleza, Eusébio e Aquiraz 

Grupos 

sociais 

excluídos 

        X     X Favela Beco da Bomba, 

(Abreulândia), favela Inferninho 

(Mangabeira), e favela Povoado 

do Morro (Abreulândia) 

Fonte: Pesquisa de Campo e Entrevistas. 

Elaboração: Nubelia Moreira da Silva 

 

             Observa-se a presença de corretores imobiliários estrangeiros 

especialmente portugueses, que em conjunto com os corretores locais, formam 

uma espécie de bolsa de corretores. Essas pessoas identificam os terrenos 

disponíveis e voltam aos seus países com o objetivo de encontrar grupos de 

empresários interessados em investir em equipamentos turísticos, sejam hotéis 

ou resorts.  Outra função do corretor estrangeiro é trazer os futuros investidores 

para conhecer o terreno e as possibilidades de uso do espaço. Quando o grupo 

resolve fechar negócio, começa então a busca por agentes financeiros, em 
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geral bancos privados internacionais. A preferência de tais grupos é por 

terrenos livres de construções e que não possuam nenhum tipo de questão 

jurídica. 

 

             Entre os principais grupos empresariais estrangeiros que têm interesse 

em adquirir terrenos na Abreulândia e no Porto das Dunas, em decorrência da 

localização litorânea, estão portugueses, espanhóis, italianos, judeus, 

americanos e holandeses. Mangabeira não se configura, ainda, como área de 

interesse dessa categoria de investidores. 

 

             O Estado também tem contrapartida nesse processo, pois facilita as 

transformações territoriais comandadas pelo interesse especulativo dos 

grandes incorporadores. Villaça (1986:98) chama a atenção para duas 

situações características dessa intervenção. Primeiro 
[...] o Estado em primeiro lugar, faz nas regiões onde se concentram 
as camadas de mais alta renda, enormes investimentos em infra-
estrutura urbana, especialmente no sistema viário, ao mesmo tempo 
em que abre frentes pioneiras para o capital imobiliário.  
 

             Como exposto pelo autor cabe ao Estado a função de realizar grandes 

investimentos em infra-estrutura básica em benefício da sociedade, garantindo 

o direito de acesso a uma melhor qualidade de vida. Nesse contexto, a 

presença do Estado em seus variados níveis é insuficiente e pouco eficaz.  

 

             Seguindo uma tendência geral, os agentes incorporadores e 

empreendedores de loteamentos na área assumem um comportamento 

inadequado diante da constituição das novas feições espaciais. Especialmente 

estes últimos adquirem os terrenos e os transformam em loteamentos sem 

qualquer infra-estrutura. A população que adquire esses lotes inicia uma luta 

buscando junto ao Poder público e às empresas privadas prestadoras desses 

serviços a instalação de equipamentos básicos como água, luz e telefone. A 

ausência de qualquer forma de tratamento de esgoto e a falta de orientação e 

fiscalização quanto aos equipamentos que ajudem a combater a poluição, 
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especialmente a hídrica superficial ou subterrânea, é um problema sério para o 

meio ambiente e para a própria comunidade. 

 

             Um dos mecanismos que o Estado utiliza para atuar como investidor 

em infra-estrutura é o PRODETUR.  Esse programa, criado em 1991, constitui 

um esforço de órgãos federais e estaduais para a concessão de empréstimos 

destinados a suprir as carências estruturais básicas dos municípios 

contemplados com os projetos advindos desse plano de desenvolvimento.  

O PRODETUR abrange cinco subprogramas: político-institucional, 
gestão, infra-estrutura, equipamentos e serviços, promoção e 
divulgação, e pólo e corredores turísticos. As ações do Programa 
estão direcionadas para infra-estrutura aeroportuária, rodoviária, 
hidroviária, saneamento básico, energia, telecomunicações, 
recuperação do patrimônio histórico, equipamentos e serviços, 
estudos e projetos, marketing e desenvolvimento de recursos 
humanos. (BERNAL, 2004:74) 
 

             Com a liberação dos recursos financeiros do PRODETUR II, que 

contempla o litoral leste com a implantação de saneamento básico e 

abastecimento de água tratada, as localidades de Abreulândia e Porto das 

Dunas serão beneficiadas já Mangabeira ficará de fora, pois Eusébio não é 

considerado um município litorâneo. O problema de infra-estrutura local será 

analisado posteriormente. 

 

             O outro comportamento característico, segundo Villaça, é que “O 

Estado transfere suas próprias instalações para a mesma direção de 

crescimento da classe dominante, mostrando claramente através do espaço 

urbano, seu grau de captura por essa classe" (op.cit, 101). 

 

             Com relação à segunda reflexão, é possível verificar a presença do 

poder do Estado traduzido pelas suas instalações administrativas que nas 

últimas décadas, foram transferidas para a área leste da Cidade de Fortaleza, e 

de certa  maneira tem concentrado investimentos nessa área. Acompanhando 

essa tendência o setor de serviços, especialmente comercial e bancário, 

também  se concentra nessa região, especificamente no corredor da avenida 
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Washington Soares. Tais mudanças foram influenciadas pelo deslocamento 

das classes média e alta para esse setor da Cidade e, conseqüentemente, das 

áreas fronteiriças como a que ora examinamos. Em contrapartida, a melhoria 

na prestação de serviços permite a substituição das segundas residências por 

moradias permanentes. 

 

3.3 Infra-estrutura, necessidade urgente 

        

             A instalação de equipamentos infra-estruturais configura-se como um 

fator estimulante da expansão urbana. Observa-se, com relação a essa 

questão na região do baixo Pacoti, que é um comportamento do Estado não 

privilegiar as comunidades carentes da área, mas a sua atuação está voltada a 

atender os interesses e necessidades do capital turístico e imobiliário e, mesmo   

sendo ineficaz, a tendência é o favorecimento desses setores. 

 

             Apesar e ser considerada uma área em franca expansão urbana, um 

problema relevante se impõe às populações dessas três localidades: a 

precariedade da infra-estrutura. Esse fato leva a crer que tal expansão ocorre 

de maneira desordenada, sem planejamento, apoiada apenas nos interesses 

do mercado imobiliário.  

 

             Uma comunidade urbana necessita de uma série de aparatos infra-

estruturais que possam permitir melhor mobilidade espacial, garantindo rapidez 

no deslocamento, especialmente à parcela da população desprovida de meios 

de transporte particular, acesso à comunicação, à segurança, à saúde e ao 

lazer. 

 

             Nesse contexto, nem mesmo Porto das Dunas que, entre as três 

localidades é a que congrega uma população economicamente privilegiada, 

dispõe desses equipamentos básicos. Como o poder aquisitivo, entretanto,  

determina o grau de exposição das classes sociais aos problemas originados a 
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partir do desprovimento de certas necessidades, as comunidades que mais 

sofrem com esse problema são Abreulândia e Mangabeira.  

 

             No quesito infra-estrutura de transporte, a região é servida por três 

principais vias de circulação, pavimentadas com asfalto e em bom estado de 

conservação: avenida Manuel Maviguier, CE – 025 e estrada da Mangabeira. 

Uma parcela dessas vias é pavimentada com calçamento e há significativa 

quantidade de ruas especialmente em Abreulândia e Mangabeira, sem 

pavimentação. 

 

             Com relação ao transporte, duas empresas dão cobertura ao 

transporte coletivo de passageiros. As empresas VEGA e TERRA LUZ 

exploram a linha urbana de ônibus da Abreulândia com, veículos circulando em 

intervalos de meia hora, e a empresa São Benedito cobre a linha Mangabeira – 

Eusébio – Fortaleza, disponibilizando para a comunidade apenas cinco 

horários diários o que dificulta a mobilidade e a rapidez no deslocamento. A 

deficiência na exploração desse serviço e a demanda abriram espaço para a 

entrada, nesse mercado, do transporte alternativo, que facilitou o deslocamento 

diário da população.  

 

             Porto das Dunas não é servido de ônibus interurbano, mas a 

necessidade de acesso ao local, especialmente pelas pessoas que trabalham 

aí, trabalhadores esses que em sua maioria residem em Fortaleza, fez surgiu 

uma cooperativa de transporte alternativo em atividade desde 2003.  Os 

veículos realizam viagens em intervalos de meia hora, ligando Porto das Dunas 

à avenida Washington Soares. É preciso haver melhor investimento nesse 

setor para dar o mínimo de conforto e qualidade no deslocamento dessas 

populações. 

 

             No que concerne à comunicação, há cobertura em toda a área, no 

entanto, é visível a deficiência na telefonia pública, ou seja, existem nas três 
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localidades poucos telefones públicos ou os chamados telefones comunitários, 

que servem à população carente que não pode pagar pela cobertura desse 

serviço em suas casas. Mesmo no Porto das Dunas, onde todos têm telefones 

em casa, há necessidade de mais “orelhões”, pois existe no bairro uma 

demanda constituída por trabalhadores flutuantes que precisam usar esses 

serviços, dentre outros grupos.   

 

             A segurança provavelmente é um dos mais graves problemas 

enfrentados por essa comunidades. Em todas elas, foram instalados 

equipamentos da Polícia Militar denominados  GPMs – Grupo de Policiamento 

Militar, mas, atualmente, se encontram todos desativados. Nos GPMs, ficavam 

diariamente duplas de policiais militares que se revezavam, de forma que 

essas unidades estivessem sempre funcionando. Esse projeto foi abandonado 

pela Secretaria de Segurança Pública do Estado e a segurança da área passou 

a ser feita por uma viatura equipada com três policiais. Depois dessa 

substituição, o índice de criminalidade aumentou, na visão dos moradores que 

se sentem mais inseguros agora. 

 

             A saúde é outra deficiência. Há apenas um posto de saúde 

funcionando na comunidade de Mangabeira, que conta ainda com um agente 

de saúde e com uma equipe do Programa da Saúde da Família – PSF. A 

população de Abreulândia é atendida no posto de saúde do bairro vizinho - 

Lagoa Redonda. Também conta com o trabalho de agentes de saúde, mas não 

tem acesso ao PSF. Não existe unidade de saúde em Porto das Dunas. Essa 

população, mais abastada do que as demais, se utiliza de outros mecanismos 

de atendimento médico-hospitalar. 

 

             Outro agravante à questão da saúde é a ausência de saneamento 

básico, algo inexistente na região. Até o momento, nenhuma das comunidades 

foi contemplada com essa infra-estrutura. Abreulândia e Porto das Dunas 

também não possuem sistema de abastecimento de água potável. Mangabeira 

teve parte de sua população contemplada com esse serviço no segundo 
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semestre de 2004. De acordo com os próprios usuários, no entanto, o sistema 

não funciona como deveria. Há constante falha no abastecimento e as pessoas 

precisam recorrer aos poços e chafarizes públicos. A coleta de lixo também é 

ineficiente, já que não cobre todas as áreas das comunidades de Abreulândia e 

Mangabeira. No capítulo posterior, analisaremos com maior profundidade 

esses pontos. 

 

             No que concerne ao lazer, há total carência de espaços públicos 

destinados a essa prática, tão necessária aos cidadãos. Só há uma praça 

pública em Mangabeira e, mesmo assim, não é utilizada porque não oferece 

estrutura que possibilite o seu uso. Não é arborizada, não tem jardins e tem 

apenas dois bancos. Existe também nessa comunidade um ginásio 

poliesportivo, mas não é aberto constantemente ao público e, em geral, é 

usado apenas pelos alunos da rede municipal de ensino. Esses equipamentos 

são insuficientes e ineficientes na garantia do direito ao lazer da população. 

Diante da falta de opções e equipamentos urbanos de lazer, as comunidades 

recorrem aos bens naturais, buscam na praia e no rio seus espaços para 

diversão e entretenimento, em especial nos finais de semanas. 

              

             O Poder público precisa urgentemente criar políticas que resolvam ou 

amenizem os problemas vividos por essas comunidades, caso contrário, as 

conseqüências deles advindas dos mesmos tendem a piorar o nível de vida 

dessas populações, em especial as mais carentes, além de agravar os 

problemas ambientais. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 67

4 A (RE)PRODUÇÃO  DO ESPAÇO E  O MEIO AMBIENTE EM QUESTÃO 
 

4.1 A problemática urbana e o meio ambiente 
 

 

             As últimas décadas do século XX e os anos de início do século XXI 

foram marcados pelo agravamento dos problemas ambientais, em parte 

gerados pelo crescimento urbano nos diversos países. Esse processo 

desencadeou o interesse de inúmeros estudiosos pela busca da compreensão 

do fenômeno do crescimento das cidades e dos impactos nos ambientes 

naturais, nas paisagens urbanas e no cotidiano dos citadinos. Sabemos que as 

cidades, especialmente as regiões metropolitanas, são palcos do que se 

convencionou chamar crise urbana, que afeta diretamente a sobrevivência de 

seus moradores. Essa crise se reflete na ausência de condições básicas 

essenciais à moradia digna, transporte eficiente e adequado, acesso a 

trabalho, lazer, saúde, segurança e, principalmente, à infra-estrutura de 

saneamento básico. Todos esses elementos promotores dessa crise urbana 

estão imbricados nas relações da sociedade com a natureza e em suas 

múltiplas atividades, sejam elas socioambientais ou político-econômicas. 

 

             De acordo com a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, esta crise de sobrevivência “está relacionada com o 

desenvolvimento desigual, a pobreza e o aumento populacional, os quais 

impõem pressões sem precedentes sobre as terras, águas, florestas e outros 

recursos naturais”. (1988:XIV). 

 

             É necessário ressaltar que esse fenômeno produz um problema 

gravíssimo: a segregação socioespacial, resultado do modelo de 

desenvolvimento econômico adotado em quase todo o mundo e que se reflete 

especialmente nas desigualdades sociais por ser altamente concentrador de 

riqueza. A enorme diferença entre classes sociais é responsável pelo 

agravamento dos atuais problemas sociais e por que não dizer dos problemas 

ambientais. 
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             Souza.M.S. (2002,41) chama atenção para a problemática ambiental 

presente nos centros urbanos. A autora destaca alguns dos principais 

elementos responsáveis por essa questão nas cidades, especialmente nas 

áreas de expansão urbana como a que estamos analisando. Para a 

pesquisadora, 
Os graves problemas de emprego e renda, de habitação, de infra-
estrutura urbana e de equipamentos de consumo coletivo, entre 
outros, vêm agravando a questão socioambiental na cidade, 
marcada por processos de fragmentação e segregação espaciais. 
Nesse contexto, salienta-se o saneamento básico fundamental para 
um meio ambiente social e ecologicamente equilibrado. 

 

             É por privilegiar o aspecto econômico em detrimento da feição social e 

ambiental que o homem, ao longo de sua história vem modificando sua relação 

com a natureza, assumindo diante dela uma postura de verdadeiro predador 

dos bens ambientais. Em nome do “progresso”, traduzido pelo desenvolvimento 

econômico e não pelo desenvolvimento social, movido pelo pensamento 

equivocado de que este último é conseqüência do primeiro, e baseando-se na 

concepção de que o desenvolvimento social acontece por meio do acesso ao 

consumo, é que a sociedade expõe os bens naturais a riscos de esgotamento. 

Essa atitude compromete o meio ambiente e ameaça o próprio homem, 

especialmente os mais pobres, na medida em que esse modelo excludente se 

assemelha ao efeito “bola de neve”, aumenta a concentração de renda, a 

pobreza e o consumo dos recursos naturais.  

 

              Buarque (1993:133) argumenta que “torna-se impossível incorporar de 

forma eficiente o problema do meio ambiente na análise econômica, face a um 

paradigma em que a queda do consumo é vista como retrocesso”. Numa visão 

que privilegia o consumo como mecanismo de medida de padrão e qualidade 

de vida, realmente é impossível aceitar como avanço social e ambiental a 

diminuição ou o controle do consumismo. 

 

             Souza. M. L. (2000:113) entende que a degradação ambiental vai 

muito além da destruição de ecossistemas naturais, pois para ele, essa 

situação envolve a sociedade desde suas causas às suas conseqüências. E 

lembra: 
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O comando do processo de degradação é prerrogativa de alguns 
indivíduos e grupos, que os ganhos com esse processo não são 
uniformemente repartidos e que os impactos sociais negativos dessa 
degradação não incidem com a mesma intensidade sobre toda a 
população. 

 

 

             Tanto no plano global como local, toda a sociedade sofre as 

conseqüências da degradação ambiental, porém os menos favorecidos 

economicamente compõem a parcela da população mais prejudicada em 

relação aos  efeitos negativos gerados pelas agressões ao meio ambiente, bem 

como pelo interesse especulativo que vê como possibilidade de geração e 

acúmulo de riqueza a exploração dos bens ambientais. Souza. M. L. (idem. 

113) considera que, na perspectiva da interação entre natureza e sociedade, 
[...] a degradação ambiental é entendida como o solapamento da 
qualidade de vida de uma coletividade na esteira dos impactos 
negativos exercidos sobre o ambiente por fenômenos ligados à 
dinâmica e á “lógica” do modelo civilizatório e do modo de produção 
capitalista.  

 
 

             Reforçando a idéia de que nem todos sofrem imediatamente ao efeitos 

nefastos dos impactos ambientais, o mesmo autor (ibidem: 115) esclarece que 
[...] muito diferenciada será a capacidade de os indivíduos, uma vez 
gerado um impacto negativo (por exemplo, poluição atmosférica ou 
hídrica), colocarem-se a salvo dos efeitos deletérios daí decorrentes, 
afastando-se de sua fonte. A mobilidade, que é basicamente função 
do poder aquisitivo, leva a eu normalmente, os que mais ganham 
com uma atividade que exerce um impacto ambiental negativo sejam 
igualmente os que, ao menos de modo direto e a curto e médio 
prazos, menos sofram com os prejuízos ambientais da atividade em 
questão. A repartição entre ganhos e riscos é extremamente 
desigual.  

 
 

             Com o crescimento populacional, a pressão sobre os recursos naturais 

aumenta e desse fato advêm os problemas ambientais graves e que afetam 

diretamente a sociedade local.   

 

             De acordo com Carvalho, Coutinho, Morais (op.cit, 56), a ocupação 

desordenada dos espaços é um dos fatores determinantes da degradação das 

condições ambientais em áreas litorâneas. Para os autores, 
O processo de especulação imobiliária, praticado ao longo do litoral 
cearense, desprovido de planejamento adequado, vem formando 
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núcleos habitacionais desordenados, onde ocorre toda sorte de 
depredações, indo desde a ocupação indevida de dunas, falésias e 
bermas, contaminação e mau uso das águas subterrâneas e 
superficiais[...] 
  

             A questão da água subterrânea é bastante relevante na área em 

estudo, já que, até o momento as populações residentes nas três localidades 

em análise não tiveram acesso a rede de esgotamento sanitário, nem mesmo 

ao sistema de abastecimento de água tratada. Portanto a água do lençol 

freático é responsável pelo suprimento das necessidades de consumo desse 

recurso sendo extraída de poços profundos, chafarizes e cacimbas do tipo 

“Amazonas”.  

 

             Em função das deficiências de infra-estrutura e de serviços básicos, 

são graves os problemas de saneamento ambiental que repercutem em toda a 

área. É urgente a necessidade de se estabelecer um programa de saneamento 

básico para as comunidades em análise, objetivando dotá-la de rede de esgoto 

e de drenagem, abastecimento regular de água potável, além de definir metas 

para a solução do problema dos resíduos sólidos, que é um outro caso sério na 

área. 

 

             Souza. M. S. (ibidem, 44) considera o saneamento básico como sendo 
Um conjunto de ações que o homem estabelece para manter ou 
alterar o ambiente, no sentido de controlar doenças, promovendo 
saúde, conforto e bem-estar. Incorpora, pois, políticas de 
abastecimento d’água, esgotamento sanitário, sistemas de 
drenagem, coleta e tratamento dos resíduos sólidos. Reflete e 
condiciona diretamente a qualidade de vida determinada 
historicamente através de políticas públicas envolvendo aspectos 
socioeconômicos e culturais e mantendo uma interface com as 
políticas de saúde, meio ambiente e desenvolvimento urbano.     

 

             A importância de um bom programa de saneamento básico vai muito 

além do fornecimento dos serviços primários de abastecimento de água 

tratada, coleta e tratamento de águas servidas e resíduos sólidos.  Referindo-

se à importância do saneamento básico, Souza. M. S. (idem: 44) analisa: 
O saneamento básico deve ser incluído, pois, no conjunto dos 

indicares de qualidade de vida. Além de cuidar da água, esgoto e 

resíduos sólidos, o saneamento básico envolve, também, ações 

referentes à recuperação de mananciais e de reservatórios d’água 
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poluídos, eliminando-se as fontes contaminadoras, à drenagem 

pluvial por meio de galerias fechadas ou a céu aberto, a implantação 

e a manutenção de parques urbanos e aos problemas da sub-

habitação. 

 

             Nesse contexto, a área em estudo insere-se em uma realidade de 

carência onde faltam atitudes positivas por parte dos sujeitos envolvidos no 

processo de (re)produção e (re)construção desse espaço no sentido de haver 

uma maior preocupação com a qualidade ambiental desse lugar, ainda tão rico 

em natureza mas extremamente ameaçado pela cobiça do próprio homem que, 

na ânsia de consumir suas qualidades ambientais, se esquece-se de se 

preocupar com a sua conservação, ameaçando dessa  maneira o bem-estar da 

própria sociedade que aí vive. Não se pode esquecer de que a natureza é um 

sistema e, portanto, a degradação ambiental nessa área será sentida em grau 

mais amplo em outros ecossistemas e repercutirá na sociedade como um todo. 

 

 

4.2  Atividades antrópicas e os impactos ambientais no baixo Pacoti 
 

 “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo 
e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. (BRASIL, 
1988:51).   

              
             Apesar de haver na própria natureza tensores naturais que produzem 

impactos ambientais - como a deriva litorânea, a ação dos ventos etc., - os 

problemas ambientais são em sua maioria resultado da forma como a 

sociedade produz o espaço geográfico que, para Rodrigues (1998), é a base 

da vida em todas as instâncias de existência e relações, não havendo, 

portanto, separação entre natureza e sociedade. Nessa relação, que às vezes 

se manifesta pela dominação e em outras pela dependência, o homem, ao 

interagir com outros homens e com o meio ambiente, aparece como o principal 

agente causador ou indutor de ações cujas conseqüências resultam em 

desequilíbrios ambientais, em sua maioria irreversíveis.   
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             Analisando a relação sociedade e natureza e os problemas ambientais 

ocasionados a partir desta, Rodrigues (idem: 14) ressalta: 
Os problemas ecológicos parecem, à primeira vista, referir-se 

apenas às relações/natureza e não às relações dos homens entre si. 

É preciso, assim, ter cuidado para não ocultar a existência e as 

contradições de classes sociais para compreender a problemática 

ambiental em sua complexidade, pois os problemas ambientais 

dizem respeito às formas como o homem em sociedade se apropria 

da natureza. 

 

             Antes de expor as principais agressões ambientais, é importante 

conceituar impacto ambiental. A Resolução 01/86 do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente – CONAMA, considera impacto ambiental qualquer alteração 

das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por 

qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, 

direta ou indiretamente, afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da 

população; as atividades sociais e econômicas; a biota; as condições estéticas 

e sanitárias do meio ambiente; a qualidade dos recursos ambientais. 

 

             No baixo Pacoti, os principais impactos ambientais produzidos a partir 

de ações antrópicas estão relacionadas à forma de ocupação sem critérios, ao 

desenvolvimento de atividades econômicas degradantes, à ineficiência de infra-

estrutura, bem como à falta de maior conscientização da população. Destacam-

se aqui os impactos recorrentes na área de entorno da APA do Pacoti (os 

impactos na APA estão identificados e analisados no item posterior). 

 

             O desmatamento ocorre em grande escala em conseqüência da 

implantação de inúmeros loteamentos ou quaisquer outros projetos imobiliários. 

A ação causa perda de espécies da flora e fauna. Faz aumentar a erosão e 

acelera o carreamento de sedimentos que se acumulam nos leitos dos corpos 

hídricos.
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Figura 07- Desmatamento no Tabuleiro Pré-litorâneo - Mangabeira. Foto – Nubelia Moreira da 

Silva. Abril/2005. 

 

             A retirada de areia causa a descaracterização da paisagem, modifica a 

drenagem superficial; desmonta dunas e deixa no ambiente conseqüências 

irreparáveis - como a cratera visualizada na figura 08. Sem medidas de 

contenção, a erosão nas margens do fosso ameaça a segurança das pessoas 

que residem próximo ao local. O desmonte de dunas destrói uma parte 

fundamental do ecossistema. 

 Figura 08-Cratera deixada pela exploração de areia - Abreulândia. Foto – Nubelia Moreira da 

Silva. Abril/2005 

             

             Outra ameaça ao meio ambiente e às próprias comunidades é a 

presença de pontos de lixo espalhados por toda a área, como mostra afigura 

09. Nesses locais, é possível identificar todo tipo de resíduos, inclusive rejeitos 

de construções. Esse material exposto no ambiente chega até os recursos 
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hídricos superficiais, degradando a qualidade de suas águas. Outro problema é 

o chorume, que se infiltra no terreno e contamina o solo e o lençol freático, 

contribuindo para a proliferação de animais nocivos à saúde humana, alem de 

degradar a paisagem. Falta uma política de limpeza urbana eficiente e maior 

conscientização das pessoas. 

Figura 09 – Ponto de lixo – Porto das Dunas. Foto – Nubelia Moreira da Silva. Abril/2005 

 

       A construção sobre o ambiente de dunas causa alteração do curso 

natural dos sedimentos; acarreta a impermeabilização da superfície dunar, o 

que traz conseqüências negativas na recarga do lençol freático, além de poluir 

o aqüífero dunar pelo lançamento de esgotos domésticos e materiais das 

fossas, podendo inclusive atingir o estuário, e provocando também a 

artificialização da paisagem. (Ver figura 10). 
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Figura 10 – Construção sobre as dunas – Porto das Dunas. Foto – Nubelia Moreira da Silva. 

Maio/2005. 

 

            O Aterramento dos bens hídricos para dar lugar à expansão urbana 

(figura11) ocasiona a perda dos recursos hídricos, descaracteriza a paisagem 

original e principalmente causa transformações na dinâmica da rede hídrica, 

acelerando o processo de contaminação da água subterrânea. 

 

Figura 11 – Aterramento de lagoas formadas a partir da topografia do terreno - Abreulândia      
Foto- Nubelia Moreira da Silva. Agosto/2004 
 
 
             A introdução do processo de verticalização na paisagem do baixo 

Pacoti, como mostra a figura 12, ocasiona impacto visual na paisagem, já que 

as construções verticais contrastam com o ambiente em seu entorno, 
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ensejando sobrecarga no lançamento de águas servidas no ambiente, além de 

modificar os fluxos de matérias e energia, e se o processo se intensificar, pode 

estimular a ocorrência de microclímas. 

Figura 12 – Verticalização – Porto das Dunas. Foto – Nubelia Moreira da Silva. 

Maio/2005 

 

             A construção de equipamentos às margens do rio, desrespeitando 

o espaço natural necessário à dinâmica das águas, leva, na maioria das vezes, 

à  tomada de atitudes negativas em relação ao meio ambiente.  Em 

conseqüência do desmatamento da mata ciliar e devido à dinâmica natural do 

deslocamento da foz do rio, o empreendimento construído às margens passou 

a ser ameaçado pela erosão na foz do Pacoti. Na tentativa de solucionar o 

problema, foram empregados materiais inadequados para conter o avanço da 

erosão fluvial que ameaça a segurança do equipamento. Sem técnica nenhuma 

e com total desconhecimento dos métodos adequados de contenção de 

processos erosivos, as pessoas jogam aterro, material de concreto (como 

postes), no local afetado como retrata a figura 13. Além de não resolver o 

problema, o agrava e põe em risco a segurança das pessoas que usufruem o 

rio para fazer e trabalho. 
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Figura 13 – Processo erosivo – Foz do Pacoti. Foto - Nubelia Moreira da Silva. Agosto/2004 

 

             São muitas as ameaças ao patrimônio ecológico dessa área e somente 

com a realização de fiscalizações efetivas, campanhas de conscientização e 

orientação, investimento eficiente em educação, e aplicação das leis que 

regulam o uso e ocupação do solo, será possível amenizar as alterações 

ambientais que de uma maneira ou de outra retornam à sociedade em forma 

de problemas sociais, muitas vezes sérios.    

 

 

4.3 A Área de Proteção Ambiental do rio Pacoti em contexto 
 

             As áreas protegidas constituem um instrumento de conservação e 

proteção dos bens naturais adotado em todas as partes do mundo. 

 

             Buscando a sustentabilidade e o equilíbrio nas relações da sociedade 

com o meio ambiente e objetivando um desenvolvimento socioeconômico 

harmonioso foram criadas as APAs que se traduzem em áreas de proteção 

ambiental. Essas unidades de conservação foram instituídas pela lei federal nº 

9985/2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – 

SNUC. A APA pode ser decretada nas esferas federal, estadual e municipal. 

 

             As APAs se diferenciam das demais unidades de conservação por 

configurarem uma proposta que dispensa as desapropriações de propriedades 
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em seu perímetro e pelo seu objetivo, que é preservar a vida silvestre 

combinando com as atividades socioeconômicas de uma área. As atividades aí 

desenvolvidas, entretanto, obedecem a restrições de uso imposta pelo comitê 

gestor a que a unidade está subordinada. 

 

             Para facilitar a compreensão de alguns termos utilizados nesta parte do 

trabalho, é importante esclarecer seus significados. Elegemos aqui as 

definições a seguir aclaradas:  

 

1 - áreas de proteção ambiental “São unidades de conservação inseridas no 

grupo de uso sustentável destinadas a proteger e conservar a qualidade 

ambiental e os sistemas naturais nelas existentes, visando à melhoria da 

qualidade de vida da população local e também à proteção dos ecossistemas 

regionais”. (BRASIL, 1988:51); 

 

2- preservação - “Ação de proteger, contra a destruição e qualquer forma de 

dano ou degradação, um ecossistema, uma área geográfica definida ou 

espécies animais e vegetais ameaçadas de extinção, adotando-se as medidas 

preventivas legalmente necessárias e as medidas de vigilância adequadas”. 

(MOTA, 1995: III);  

 

3- conservação - “Utilização racional de um recurso qualquer de modo a se 

obter um rendimento considerado bom, garantindo-se, entretanto, sua 

renovação ou sua auto-sustentação. Uso apropriado do meio ambiente dentro 

dos limites capazes de manter sua qualidade e seu equilíbrio, em níveis 

aceitáveis” (MOTA, op. cit. III). 

 

             Em face da diversidade, importância e fragilidade dos ecossistemas 

que compõem o entorno do rio Pacoti, já citados, a sociedade civil, 

organizações não governamentais e o Poder Público, preocupados com o 

acelerado processo de degradação ambiental, promoveram intensos debates 

sobre essa questão, o que levou à criação da Área de Proteção Ambiental do 

Rio Pacoti, mediante o Decreto Estadual 25.778, de 15 de fevereiro de 2000, 
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“objetivando preservar e orientar as atividades socioeconômicas nesse 

ambiente”. (DOE – 17.02.2000).  

 

             É fato que a idéia de transformar o estuário do Pacoti em APA advém 

de interesses diversos. Não se pode crer que esta unidade de conservação 

tenha sido criada pelo simples propósito de proteger o ecossistema estuarino. 

Há, no mínimo, por trás desse ato a exigência do Banco Mundial que sugere, 

ou melhor, impõe como condição à liberação de financiamentos para projetos e 

investimentos turísticos a preservação de áreas com significativo potencial 

ambiental. Como essa área está inserida na porção do litoral leste e 

conseqüentemente é parte integrante da estratégia de incentivo à atividade 

turística no Estado por intermédio do projeto PRODETUR-CE, o Estado lançou 

mão desse artifício para garantir interesses próprios e de empresários 

estimulados a ampliar seus negócios e demais interessados em investir na 

área. 

 

            É inegável, a importância, no entanto, da criação da APA do Pacoti, 

uma vez que pode ajudar na conservação dos recursos naturais indispensáveis 

não só à dinâmica e ao equilíbrio do ambiente fluvial, estuarino e marinho como 

também pode garantir a continuidade da exploração desses recursos 

indispensáveis à sobrevivência de inúmeras famílias que residem na APA e em 

seu entorno. 

 

             Entre as atividades proibidas na APA do Pacoti, estão:  

 

1  implantação ou ampliação de quaisquer tipos de construção civil sem o 

devido licenciamento ambiental;  

 

2 supressão de vegetação e uso do fogo sem a autorização da SEMACE;  

 

3 atividades que possam poluir ou degradar os recursos hídricos abrangidos 

pela APA, como também o despejo de efluentes, resíduos ou detritos capazes 

de provocar danos ao meio ambiente;  
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4 intervenção em áreas de preservação permanente, como margens do rio 

Pacoti e demais recursos hídricos, além das dunas e do ecossistema 

manguezal, dentre outros; e 

 

5 demais atividades danosas previstas na legislação ambiental (SEMACE, 

2003). 

 

             Apesar dessas proibições, observam-se na Área de Proteção 

Ambiental do Rio Pacoti, práticas abusivas e que desrespeitam totalmente as 

recomendações da SEMACE. Com relação à supressão da vegetação, esta 

ocorre indiscriminadamente. O mangue é cortado para dar lugar a campos de 

futebol, para servir de combustível, para fazer peças de artesanato, e para dar 

lugar a construções, especialmente de barracas e bares, que insistem em 

enfrentar a lei e que nem são submetidos a quaisquer pressões legais. É 

importante ressaltar que algumas das atividades que produzem impactos 

negativos no estuário devem-se ao fato de que uma parcela significativa da 

população que reside no seu entorno pertence a classes sociais menos 

favorecidas e depende da exploração dos recursos estuarinos para a garantia 

de satisfação de algumas necessidades de  lazer, combustível indispensável às 

atividades domésticas ou suprimento de renda. No que concerne à poluição, é 

praticamente impossível detê-la, pois as comunidades inseridas nos limites da 

APA não possuem saneamento básico e a coleta de lixo é deficiente,em 

particular nos novos loteamentos. É possível ver o lixo acumulado nas matas 

ciliares e no manguezal, como também no leito do rio e dos seus meandros.  

 

             Como expresso anteriormente, a intervenção antrópica nas margens 

do rio é visível e cresce a cada dia. A população ribeirinha que sobrevive da 

utilização direta dos recursos naturais da APA sente-se impotente ante o 

ataque ao rio, ao manguezal e às dunas, uma vez que as denúncias levam 

meses para serem averiguadas pelos órgãos competentes.  Existe loteamento 

onde é possível pescar no rio do quintal de casa. Empresários desmatam o 

mangue para a implantação de bares e churrascarias. Os visitantes de final de 

semana deixam todo o lixo produzido às margens do Pacoti e colocam em risco 
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a segurança do ecossistema na medida em que usam fogo para preparar 

alimentos. Essas atitudes podem ser vistas nas imagens 14 e 15. 

 

Figura 14 – Desmatamento do mangue para instalação de equipamentos de lazer. Aqui 
percebe-se o uso de aterro e areia de dunas para conter o ressurgimento da vegetação.  
Foto - Nubelia Moreira da Silva. Maio/2005 
 

Figura 15 – Fogo no mangue. Na imagem, é possível visualizar lixo jogado entre a 
vegetação e o uso de fogo tendo como combustível a madeira das árvores.  Foto – 
Nubelia Moreira da Silva. Maio/2005 
 

Assim é possível compreender que os principais problemas ambientais 

da APA são decorrentes da ação humana, e, de acordo com Ceará (2000), 
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estão sendo ocasionados pela especulação imobiliária, com a construção de 

casas de veraneio, condomínios fechados e empreendimentos hoteleiros, 

disposição de resíduos sólidos nas margens do manancial, ocupação pelas 

residências na área de preservação permanente do rio e o tráfego de veículos 

sobre as dunas.  

 

Não é só o tráfego de veículos o único problema evidenciado no 

ambiente dunar, mas o principal deles é a construção civil. Uma área 

significativa de dunas da APA foi transformada no loteamento Porto das Dunas. 

Por ser um ambiente de alta porosidade, e como o loteamento não oferece 

infra-estrutura de tratamento e esgotamento sanitário, e por não haver 

fiscalização para que os proprietários façam as fossas e consumidores 

sépticos, toda a produção de esgoto doméstico penetra o solo e com o tempo 

pode chegar até o lençol freático e ao ambiente do estuário, prejudicando 

assim não só as pessoas que usam água subterrânea mas também todo o 

ecossistema.  

Figura 16 – Loteamento sobre as dunas – Porto das Dunas. Foto – Nubelia Moreira da 

Silva. Maio/2005 

 

Um dos principais impactos ocasionados por essa ocupação já pode 

ser sentido pelos que ali construíram suas casas: o problema de bypass 

(deslocamento de sedimentos por ação eólica). Os moradores reclamam da 

invasão de areia em suas propriedades, o que se tornou um incômodo 
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constante. Outro problema é a dificuldade em se obter água, pois o lençol 

freático encontra-se muito longe da superfície, portanto, os poços cavados 

sobre o ambiente dunar não têm menos de 100 metros de profundidade. Além 

de o custo ser muito alto, não é raro acontecer de a água apresentar gosto 

salobro em razão da proximidade com o estuário. Por essa razão, a maior parte 

das casas construídas encontra-se à venda. Para o meio ambiente, a ocupação 

de um campo de dunas móveis provoca sérias mudanças em sua dinâmica 

natural. Alguns pesquisadores defendem a idéia de estabilização desse tipo de 

dunas pela urbanização devido ao fato de que estas, avançando sobre o 

estuário, o destruiriam. Também é consenso entre os pesquisadores a idéia de 

que o rio Pacoti deslocou sua foz ao longo do tempo e a dinâmica dunar foi 

responsável por isso. Agora, o espaço de migração do leito do rio está ocupado 

por grandes empreendimentos, o que provavelmente, acarretará problemas 

socioambientais sérios. Sendo assim, a estabilização das dunas móveis 

poderia retardar o aterramento da margem direita do estuário e, 

conseqüentemente, o assoreamento do rio, já que este se encontra barrado em 

seu curso natural e a energia de deslocamento das águas não está sendo 

suficiente para carrear os sedimentos até a faixa praial. 

 

Há também uma duna denominada popularmente de “Morro Cai 

N’Água”,  nome proveniente do fato de as pessoas utilizarem o espaço da duna 

como acesso á margem direita do rio Pacoti na altura da ponte. Sem 

consciência de que estão contribuindo para o assoreamento do rio, as pessoas 

se divertem livremente, subindo e descendo a duna para se jogar na água. O 

ato de caminhar e correr sobre os sedimentos livres acelera o deslocamento do 

material em direção ao leito fluvial, sendo visível essa interferência, pois o leito 

do rio nessa região está muito raso, sendo possível visualiza-lo como na figura 

17. 
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Figura 17 – Morro Cai N’Água. Uma duna móvel que se desloca em direção ao leito do 
rio. O assoreamento do rio é visível na imagem. Ao fundo, tem –se a visão do 
desmatamento na mata de tabuleiro para dar lugar ao Alphaville Fortaleza. Foto: 
Nubelia Moreira da Silva. Agosto/2004 

 
 

             Outro detalhe importante é o fato de que a maior parte das pessoas 

que moram nas comunidades no entorno da APA não sabe que ali é uma área 

de proteção e muito menos sabem o significado dessa unidade de 

conservação. Até o momento, não foi realizado nenhum trabalho de 

conscientização da população  nem dos visitantes. Isso dificulta ainda mais o 

processo de fiscalização e acompanhamento das atividades desenvolvidas na 

APA. Sem o apoio da comunidade, fica impossível gerir essa área protegida. 

 

A figura 18 (pág, 87) é a representação gráfica da APA do Rio Pacoti, 

disponível para consulta na SEMACE. Muitas críticas foram feitas à 

demarcação desse polígono. Dentre as principais configuram-se: a não-

correspondência entre as coordenadas geográficas limitantes da área e a real 

demarcação do polígono, portanto, a imagem não condiz com a área real da 

Área de Proteção. Um exemplo disso é a presença do serrote Cararu na 

imagem. De acordo com a SEMACE, essa unidade de relevo não foi inserida 

na APA porque apresenta níveis de degradação irreversíveis.  

 

             Outro questionamento diz respeito à demarcação e apresentação de 

coordenadas geográficas que limitem as chamadas áreas especiais de 
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conservação dentro da APA, de acordo com o Decreto 25.778, de 15/02/2000, 

de criação da Unidade de Conservação tais áreas são: Zona de Proteção 

Integral; Zona de Uso Sustentável e Área Especial de Conservação, sendo esta 

última destinada a proteger especialmente a mata nativa de tabuleiro.  
A Área Especial de Conservação, pelas peculiaridades do 
ecossistema que abriga, será regulamentada por Instrução 
Normativa específica que disporá sobre o uso do solo e as atividades 
econômicas permitidas em seu interior, obedecendo as seguintes 
diretrizes: 
a) Proteção da mata nativa de tabuleiro existente;  
b) Estabelecimento de uma faixa de transição entre a área de 
preservação permanente e a área passível de ocupação;  
c) Uso voltado preferencialmente para empreendimentos de turismo, 
lazer, educação, cultura e pesquisa”;  (CEARÁ , 2000). 
 

             Segundo Souza.  (2003;3) “a mencionada Área Especial de 

Conservação, coincide com a área ocupada pelo empreendimento denominado 

Alphaville Fortaleza”.  
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 A área onde foi instalado o projeto Alphaville foi alvo de intenso 

desmatamento em 2002, ano em que se iniciou a construção do 

empreendimento. Foram suprimidos 1.188.200m² de área verde de vegetação 

de tabuleiro. A mata, como os moradores da Abreulândia e da Mangabeira a 

chamavam, servia ao fornecimento de lenha para combustível, coleta de frutos 

e como área de caça, uma vez que abrigava uma rica fauna terrestre que 

servia de alimentação às famílias carentes residentes próximo ao local.  

 

Esse processo de desmatamento ocorrido dentro da APA, 

especificamente na Área Especial de Conservação, foi possível pelo fato de o 

Grupo Alphaville Urbanismo ter conseguido a concessão da área antes mesmo 

da instituição da Área de Preservação. Por direito adquirido, o grupo 

empresarial pôde colocar em prática o projeto, mesmo causando essa grave 

agressão ambiental. No relatório de impacto ambiental disponível à consulta 

pública na Biblioteca da SEAMCE, lê-se que o projeto paisagístico do 

condomínio deveria manter parte da vegetação original e utilizar-se de plantas 

nativas para a arborização de ruas e avenidas do condomínio. Não foi isso o 

que aconteceu, pois, em questão de dias, toda a área verde foi colocada 

abaixo, deixando o terreno livre de qualquer espécie. 

 

Também é possível verificar o intenso processo de urbanização na 

margem esquerda do rio, na localidade de Mangabeira. O Loteamento RIVER 

PARK suprimiu inclusive a vegetação da área de proteção permanente, como 

se vê na figura 17. Os lotes chegam à margem do rio e de alguns de seus 

meandros. De acordo com a legislação ambiental e tendo parte de suas terras 

dentro da APA o proprietário do empreendimento não poderia realizar tamanho 

impacto ambiental. Outra vez, há espaço para burlar a lei e, por ter direito 

adquirido, pelo  fato de ter registrado o empreendimento antes da origem da 

APA, foi possível que isso acontecesse e o responsável ficasse sem punição. 

 

Em 2004, foi formado o Conselho de Gestão da APA. O curioso é que 

nenhum representante da comunidade foi convidado. Esse fato é um equívoco, 

pois ninguém melhor para contribuir com a gestão da Unidade do que as 

pessoas que vivenciam cotidianamente os problemas na área. Só assim 
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teríamos uma gestão democrática e com maiores chances de sucesso. Vale 

lembrar que, até o presente momento, primeiro semestre de 2005, o Conselho 

não se reuniu e o plano de manejo da APA ainda não foi desenvolvido, porém a 

SEMACE já desenvolve atividades de fiscalização esporádicas na unidade de 

conservação.  

 

 
4.4 A questão da água subterrânea: aproveitamento do aqüífero e 
qualidade de suas águas 
 

 
              De acordo com Vesentini e Vlach (2002:168), “as águas subterrâneas 

representam cerca de um terço do volume total das águas continentais”. Essas 

águas são muito importantes, pois elas alimentam os recursos hídricos 

superficiais (rios e lagos). Em muitos lugares, o lençol de água subterrâneo é 

também responsável pelo abastecimento humano e de outras atividades, como 

a prática de irrigação. 

              
             O abastecimento d’água nas comunidades localizadas na área do 

entorno do estuário do rio Pacoti é feita pelo aproveitamento das reservas 

subterrâneas por meio de cacimbões e poços tubulares. A atividade agrícola, 

especialmente a horticultura, atividade muito difundida em Mangabeira, utiliza a 

captação de água do subsolo para a prática de irrigação. Diante dessa 

realidade, é que surgiu a necessidade de verificação da qualidade da água 

retida no lençol freático, essencial ao desenvolvimento das atividades desses 

grupos humanos. 

             

 

             Mota (1995) considera que a qualidade da água de um manancial, 

além dos seus usos, depende das atividades que se desenvolvem em suas 

margens, ou seja, está sujeita aos usos que se fazem do solo ao seu redor. É 

consenso o fato de que na natureza é praticamente impossível encontrar água 

em estado de pureza total. Pelas condições ambientais às quais está 

submetido, seja exposto na superfície ou no subsolo, este líquido recebe a 
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ação dos mais diversos elementos físicos, químicos e biológicos. Dependendo 

do uso a que se presta, a água precisa apresentar qualidade adequada a cada 

atividade.  

 

             No que se refere ao consumo humano, objeto deste estudo, a 

exigência com relação à qualidade desse bem natural é muito maior, pois ele 

deve ter um elevado padrão sanitário, uma vez que água contendo impurezas é 

um transmissor em potencial de patogenias causadoras de doenças de 

veiculação hídrica adquiridas pelo consumo direto da água pelo ser humano. 

Os padrões para a determinação da qualidade das águas foram estabelecidos 

pelo CONAMA, na Resolução 020/86. 

 

             As características físicas da água são evidenciadas pelo seu aspecto 

orgonoléptico. Tais características constam da cor, turbidez, sabor e odor. Mota 

(op.cit.) chama atenção para o fato de estas características estarem 

associadas às impurezas químicas ou biológicas da água. Dessa maneira, é 

imprescindível a análise qualitativa desse líquido, considerando as três 

categorias - física, química e microbiológica.  

 

             As características químicas correspondem aos seguintes parâmetros: 

dureza, salinidade, ferro, manganês, alcalinidade, nitritos e nitratos e cloretos. 

Esses elementos, quando presentes na água, derivam da contaminação 

originária de esgotos domésticos e industriais ou da drenagem de áreas 

fertilizadas ou mesmo intrusões de água do mar. 

 

             As características biológicas da água derivam do fato de que esta é 

habitat natural de inúmeros seres vivos, dentre os quais se encontram os 

microorganismos que podem ser levados para as águas por intermédio de 

mecanismos que os conduzem de outros ambientes. São, portanto, de origem 

externa ao ambiente aquático.  
Os microorganismos patogênicos são introduzidos na água junto 
com material fecal de esgotos sanitários. Podem ser de vários tipos: 
bactérias, vírus, protozoários e vermes. Estes microorganismos não 
são residentes naturais do meio aquático, tendo origem, 
principalmente nos dejetos de pessoas doentes ou portadores. 
Assim, têm sobrevivência limitada neste meio, podendo noentanto, 
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alcançar um ser humano através da ingestão ou contato com a água, 
causando-lhe doenças. (MOTA, 1995:8). 

 

             Em razão da grande variedade de microorganismos patogênicos que 

podem estar contidos na água, dificultando, portanto, a sua determinação, a 

sua existência é demonstrada porde indicadores da presença de matéria fecal 

no líquido. As bactérias usadas como indicadores de poluição da água por 

material fecal são os coliformes, os quais vivem normalmente no organismo 

humano, existindo em grandes quantidades nas fezes.  

 

             A Organização Mundial da Saúde define como água potável aquela 

que atende às seguintes exigências: apresenta aspecto límpido e transparente; 

não traz cheiro ou gosto objetáveis; não contém nenhum tipo de 

microorganismo que possa causar doença; não contém nenhuma substância 

em concentrações que possam causar qualquer tipo de prejuízo à saúde.  

 

             A análise dos padrões físicos e químicos realizada pelo Laboratório de 

Geologia Marinha, do Departamento de Geologia da Universidade Federal do 

Ceará – UFC, revelou que as amostras estudadas se encontram dentro dos 

parâmetros aceitáveis para o consumo humano determinados pelo CONAMA e 

pela Portaria nº 36/91 do Ministério da Saúde. 

 

             A verificação das condições microbiológicas, realizada pelo Laboratório 

de Recursos Aquáticos – LARAq, do Departamento de Engenharia de Pesca 

da mesma Universidade evidenciou contaminação por coliformes fecais em 

cinco das seis amostras pesquisadas na primeira coleta.  A presença dessas 

bactérias no lençol freático está ocorrendo pela ausência de saneamento 

básico nas três comunidades e pelo fato de que as fossas são construídas de 

forma clandestina e são do tipo “fossa negra”. Como o nível da água nessas 

localidades é bem próximo da superfície, a contaminação é inevitável.  

 

  

 

            Os resultados obtidos com as análises demonstram:  
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Quadro 04 - Amostra 01- MANGABEIRA 

Teor obtido Parâmetro Teor máximo para consumo 
humano Análise I Análise II 

Salinidade 00%  0.17 0.20 
PH  6.73 7.35 

Condutividade 
mS/cm  0.33 0.35 

Sódio  mg/L 200mg/lNa+ 85.65 95.98 
Potássio  mg/L  7.34 8.42 
Cálcio  mg/L  21 23 

Magnésio  mg/L  7 7 
Ferro  mg/L 0,3 mg/l Fe (CONAMA, 1986) 1.72 0.85 

Alcalinidade  mg/L  44 50 
Sulfato  mg/L 250 mg/l SO4  (CONAMA, 1986) 47.12 49.50 
Fosfato  mg/L 0,025 mg/l P (CONAMA, 1986) 0.000 0.000 
Sílica  mg/L  14.07 15.00 
Nitrato  mg/L 10 mg/l N (CONAMA, 1986) 1.31 1.85 
Nitrito  mg/L 1,0 mg/l N (CONAMA, 1986) 0.00 0.00 
Cloreto mg/L 250 mg/l CL (CONAMA, 1986) 396 412 

Dureza mg/L 500 mg/l CaCO3/l Port. 36 
Minist. Saúde 44 49 

Coliformes Totais 
UFC/100ml 

Ausência Port. 36 Minist. da 
Saúde 2.3X10² COL/ML 2.1X10² COL/ML

Coliformes Fecais 
UFC/100ml 

Ausência Port. 36 Minist. da 
Saúde 203X10² COL/ML 201X10² 

COL/ML 
Organização: Nubelia Moreira da Silva 

 

             

             A amostra de número um, colhida em Mangabeira, apresenta níveis de 

ferro e de cloretos acima dos padrões permitidos. A presença dos cloretos em 

excesso na amostra advém do fato de o ponto de coleta localizar-se bem 

próximo ao estuário. Os cloretos são sais e por isso sua concentração na água 

atribui-lhe sabor salobro. 

 

             Já o ferro em nível elevado interfere no sabor da água conferindo-lhe 

gosto de ferrugem, portanto, torna a água indesejável para o consumo. A 

presença de ferro na amostra provém do excesso de ferro presente no solo da 

área onde foi feita a coleta; o local apresenta teor elevado desse elemento 

sendo possível ser visto na superfície. 

 

             Quando a água contém coliformes fecais, precisa passar por um 

processo de tratamento à base de cloro. Foi observado que as pessoas que 

utilizam essas águas apenas a submetem ao processo de filtragem, o que é 

insuficiente para eliminar as bactérias. Faz-se necessário, nessas 
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comunidades, um programa de veiculação de informações para a população e 

é fundamental que as secretarias de saúde dos municípios distribuam material 

de tratamento, como o hipoclorito, para que as pessoas tratem esse líquido 

antes do consumo.  

 
Quadro 05  -  Amostra 02 - MANGABEIRA 

Teor obtido Parâmetro Teor máximo para consumo 
humano Análise I Análise II 

Salinidade 00%  0,59 0.59 
PH  7.20 6.89 

Condutividade 
mS/cm  1.157 499.00 

Sódio  mg/L 200mg/lNa+ 142.23 64.00 
Potássio  mg/L  9.10 4.45 
Cálcio  mg/L  114 24 

Magnésio  mg/L  55 4.80 
Ferro  mg/L 0,3 mg/l Fe (CONAMA, 1986) 0.19 0.02 

Alcalinidade  mg/L  132 64 
Sulfato  mg/L 250 mg/l SO4  (CONAMA, 1986) 42.98 8.74 
Fosfato  mg/L 0,025 mg/l P (CONAMA, 1986) 0.000 0.00 
Sílica  mg/L  7.751 0.00 
Nitrato  mgLl 10 mg/l N (CONAMA, 1986) 4.29 1.33 
Nitrito  mg/L 1,0 mg/l N (CONAMA, 1986) 0.03 0.00 
Cloreto mg/L 250 mg/l CL (CONAMA, 1986) 36 11 

Dureza mg/L 500 mg/l CaCO3/l Port. 36 
Minist. Saúde 132 80 

Coliformes Totais 
UFC/100ml 

Ausência Port. 36 Minist. da 
Saúde 4.3X10³ COL/ML 24X10³ COL/ML 

Coliformes Fecais 
UFC/100ml 

Ausência Port. 36 Minist. da 
Saúde 4.3X10³ COL/ML 24X10³ COL/ML 

Organização: Nubelia Moreira da Silva 
 
 
             No local de coleta dessa amostra, observamos a presença da fossa 

residencial a uma distância de dez metros do poço e as águas servidas da pia 

da cozinha, bem como do banheiro, também estavam sendo lançadas nos 

arredores do ponto de água. Tais fontes de contaminação em Mangabeira são 

comuns e também são as prováveis origens dos coliformes fecais encontrados 

na água dessa localidade. 

 

             Os níveis de ferro na primeira análise superaram em muito o padrão 

aceitável. Na segunda coleta, contudo, o teor desse metal já se encontra nos 

níveis normais.  Mesmo assim, essa água é imprópria para as atividades 

humanas especialmente para beber, pois existe nela alta concentração de 

bactérias indicadoras de contaminação e nocivas à saúde. 
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Quadro 06  - Amostra 01 – PORTO DAS DUNAS 

Teor obtido Parâmetro Teor máximo para consumo 
humano Análise I Análise II 

Salinidade 00%  0,06 0.07 
PH  7.04 7.48 

Condutividade 
mS/cm  0.125 215 

Sódio  mg/L 200mg/lNa+ 28.45 26.24 
Potássio  mg/L  1.76 3.07 
Cálcio  mg/L  8 4.80 

Magnésio  mg/L  5 6.72 
Ferro  mg/L 0,3 mg/l Fe (CONAMA, 1986) 0.35 0.01 

Alcalinidade  mg/L  20 16 

Sulfato  mg/L 250 mg/l SO4  (CONAMA, 
1986) 4.88 6.39 

Fosfato  mg/L 0,025 mg/l P (CONAMA, 1986) 0.001 0.00 
Sílica  mg/L  12.22 0.26 
Nitrato  mg/L 10 mg/l N (CONAMA, 1986) 8.46 10.71 
Nitrito  mg/L 1,0 mg/l N (CONAMA, 1986) 0.11 0.00 
Cloreto mg/L 250 mg/l CL (CONAMA, 1986) 78 5 

Dureza mg/L 500 mg/l CaCO3/l Port. 36 
Minist. Saúde 20 40 

Coliformes Totais 
UFC/100ml 

Ausência Port. 36 Minist. da 
Saúde 240.0X10³ COL/ML 2.3X10³ COL/ML

Coliformes Fecais 
UFC/100ml 

Ausência Port. 36 Minist. da 
Saúde 240.0X10³ COL/ML 2.3X10³ COL/ML

Organização: Nubelia Moreira da Silva 
 
 
Quadro 07 - Amostra 02 – PORTO DAS DUNAS 

Teor obtido Parâmetro Teor máximo para consumo 
humano Análise I Análise II 

Salinidade 00%  0,18 0.20 
PH  6.33 7.32 

Condutividade 
mS/cm  0.360 134.40 

Sódio  mg/L 200mg/lNa+ 65.54 16.62 
Potássio  mg/L  2.94 0.90 
Cálcio  mg/L  42 0.20 

Magnésio  mg/L  8 3.84 
Ferro  mg/L 0,3 mg/l Fe (CONAMA, 1986) 0.35 1.03 

Alcalinidade  mg/L  40 24 
Sulfato  mg/L 250 mg/l SO4  (CONAMA, 1986) 35.66 4.05 
Fosfato  mg/L 0,025 mg/l P (CONAMA, 1986) 0.000 0.00 
Sílica  mg/L  12.87 0.11 
Nitrato  mg/L 10 mg/l N (CONAMA, 1986) 1.74 0.00 
Nitrito  mg/L 1,0 mg/l N (CONAMA, 1986) 0.00 0.00 
Cloreto mg/L 250 mg/l CL (CONAMA, 1986) 44 3.00 

Dureza mg/L 500 mg/l CaCO3/l Port. 36 
Minist. Saúde 40 24 

Coliformes Totais 
UFC/100ml 

Ausência Port. 36 Minist. da 
Saúde 4.3X10³ COL/ML Ausente 

Coliformes Fecais 
UFC/100ml 

Ausência Port. 36 Minist. da 
Saúde 4.3X10³ COL/ML Ausente 

Organização: Nubelia Moreira da Silva 
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             De acordo com os padrões de qualidade físicos e químicos, a água 

coletada no Porto das Dunas apresenta ótimas características. Todos os 

indicadores ou elementos analisados ficaram dentro das margens de presença 

esperada e recomendados pela legislação pertinente. Podemos assinalar que, 

do ponto de vista físico-químico, essa água é de excelente qualidade. 

Considerando-se, entretanto, as condições microbiológicas, a água 

subterrânea dessa localidade não pode ser considerada potável em virtude da 

presença de coliformes. Mesmo a amostra de número 02 não tendo 

apresentado esses organismos na segunda análise, não significa que a água 

está livre de contaminação, pois, uma vez contaminado o lençol freático, é 

praticamente impossível sua descontaminação. 

 
Quadro 08 - Amostra 01- ABREULÂNDIA 

Teor obtido Parâmetro Teor máximo para consumo 
humano   

Salinidade 00%  0,10 0.12 
PH  6.88 7.23 

Condutividade 
mS/cm  0.200 318.40 

Sódio  mg/L 200mg/lNa+ 41.65 17.11 
Potássio  mg/L  2.352 1.30 
Cálcio  mg/L  8 3.20 

Magnésio  mg/L  10 13.44 
Ferro  mg/L 0,3 mg/l Fe (CONAMA, 1986) 0.24 1.28 

Alcalinidade  mg/L  20 100 

Sulfato  mg/L 250 mg/l SO4  (CONAMA, 
1986) 5.91 68.66 

Fosfato  mg/L 0,025 mg/l P (CONAMA, 1986) 0.001 0.00 
Sílica  mg/L  15.15 0.00 
Nitrato  mg/L 10 mg/l N (CONAMA, 1986) 2.70 0.00 
Nitrito  mg/L 1,0 mg/l N (CONAMA, 1986) 0.00 0.00 
Cloreto mg/L 250 mg/l CL (CONAMA, 1986) 128 1.00 

Dureza mg/L 500 mg/l CaCO3/l Port. 36 
Minist. Saúde 20 64.00 

Coliformes Totais 
UFC/100ml 

Ausência Port. 36 Minist. da 
Saúde Ausente 0.73x10³ 

COL/ML 
Coliformes Fecais 

UFC/100ml 
Ausência Port. 36 Minist. da 

Saúde Ausente 0.73x10³ 
COL/ML 

Organização: Nubelia Moreira da Silva 
 
 
             Entre as amostras coletadas em Abreulândia, apenas a de número 01 

apresentou na primeira análise ausência de coliformes. Por ocasião da coleta, 

foram identificadas as condições de localização do poço em relação a 

prováveis fontes de contaminação. Por situar-se no jardim da residência, esse 
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ponto de captação está longe de fossas, inclusive das residências vizinhas, 

mas chama a atenção o fato de, na segunda análise, aparecer bactéria mesmo 

em número bastante baixo. O uso dessa água deve ser feito após serem 

tomados os cuidados adequados, sendo necessário fervê-la ou tratá-la com 

material específico. Essa orientação foi repassada à família e aos outros 

moradores. 

 
Quadro 09 - Amostra 02 - ABREULÂNDIA 

Teor obtido Parâmetro Teor máximo para consumo 
humano   

Salinidade 00%  0,25 0.35 
PH  6.63 6.78 

Condutividade 
mS/cm  0.510 319.00 

Sódio  mg/L 200mg/lNa+ 104.51 33.15 
Potássio  mg/L  4.70 2.48 
Cálcio  mg/L  48 24.00 

Magnésio  mg/L  6 9.60 
Ferro  mg/L 0,3 mg/l Fe (CONAMA, 1986) 0.20 0.32 

Alcalinidade  mg/L  84 28 

Sulfato  mg/L 250 mg/l SO4  (CONAMA, 
1986) 9.85 41.88 

Fosfato  mg/L 0,025 mg/l P (CONAMA, 1986) 0.003 0.00 
Sílica  mg/L  21.05 0.66 
Nitrato  mg/L 10 mg/l N (CONAMA, 1986) 1.06 0.00 
Nitrito  mg/L 1,0 mg/l N (CONAMA, 1986) 0.00 0.00 
Cloreto mg/L 250 mg/l CL (CONAMA, 1986) 26 5.00 

Dureza mg/L 500 mg/l CaCO3/l Port. 36 
Minist. Saúde 84 100 

Coliformes Totais 
UFC/100ml 

Ausência Port. 36 Minist. da 
Saúde 240.0x10³ COL/ML 240x10³ 

COL/ML 
Coliformes Fecais 

UFC/100ml 
Ausência Port. 36 Minist. da 

Saúde 240.0x10³ COL/ML 240x10³ 
COL/ML 

Organização: Nubelia Moreira da Silva 

 

 

             Conforme o quadro 09, a segunda amostra captada na Abreulândia 

apresenta níveis elevadíssimos de coliformes fecais. Essa água não deveria 

ser usada para nenhuma atividade humana devido ao risco que traz à saúde de 

quem a consumir. O proprietário da residência declarou ser essa a única fonte 

de água de que dispõe e acrescentou que, quando os membros de sua família 

ingerem a água sem tratamento prévio com cloro, sentem-se mal, com fortes 

dores no abdômen, dentre outras reações. O resultado das análises foram 

entregues aos interessados com a orientação de que estes evitem ao máximo 

o consumo desse líquido.  
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             Por lixiviarem o solo antes de chegar ao lençol freático, as águas levam 

para essas reservas impurezas que concorrem para a contaminação do 

aqüífero. Estas impurezas podem advir de fontes diversas: efluentes de fossas 

sépticas; chorume dos depósitos de lixo; esgotos domésticos; e águas servidas 

de irrigação das hortas que usam adubos orgânicos e agrotóxicos. Todas 

essas fontes de contaminação estão presentes na área em estudo. 

 

             A proteção desse recurso hídrico é imprescindível, já que, este 

constitui uma fonte indispensável para todos os tipos de atividades 

desenvolvidas na região, especialmente o uso doméstico e consumo direto 

pelo ser humano. Proteger esse bem natural requer mudanças de atitudes de 

todos os que formam a comunidade. É muito comum as pessoas desativarem 

seus poços colocando dentro deles entulhos e não é raro na região o 

entupimento desses poços com o lixo produzido em casa, etc.. Essa forma de 

agir acelera em muito a contaminação do aqüífero e as conseqüências desses 

atos são sentidas por todos. 
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5 MUTAÇÃO E RESISTÊNCIA 
 

5.1 Interface entre comunidades locais e capital imobiliário 
 
             A sociedade, em constante atuação sobre os espaços, confere a estes  

intensa dinâmica no que se refere as suas funções e organização no decorrer 

do tempo. Na medida em que se transformam os lugares, estes mudam de 

configuração e, como atesta Santos (1992:2), “cada lugar está sempre 

mudando de significação, graças ao movimento social: a cada instante as 

frações da sociedade que lhe cabem não são as mesmas”.   

 

              Observando o histórico de ocupação das comunidades investigadas 

neste trabalho, percebemos o quanto esses lugares se transformaram ao longo 

do tempo e isso acontece em conseqüência das diferentes formas de relação 

que os grupos sociais aí estabelecidos mantêm com esses espaços em 

diferentes momentos históricos. 

 

             Anteriormente reduto de comunidades tradicionais, compostas por 

famílias de agricultores e pescadores, essas localidades estão sendo 

gradativamente incorporadas e transformadas em sonho de morada das 

classes privilegiadas. Nesse contexto, tradição e modernidade convivem “lado 

a lado”. 

 

             O desenvolvimento urbano caracterizado pela rápida ocupação,por 

meio de loteamentos e condomínios de luxo, contrasta com a pobreza e com 

as atividades econômicas tradicionais símbolo da resistência dos grupos 

sociais originais que ainda residem nesses locais. Intimamente ligadas, essas 

duas vertentes – tradição e modernidade - tendem a se distanciar cada vez 

mais. 

 

             Nessa frenética mutação, o que é tradicional e primário está sendo 

paulatinamente suprimido pelos novos arranjos e interesses da atividade 

imobiliária. Santos (idem :46) explica que 
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[...]a tendência à “desculturização” da área, na medida a substituição 
das pessoas, a alteração dos equilíbrios sociais de poder, a 
introdução de novas formas de fazer, geram desequilíbrios dos quais 
resultam, de um lado, a migração das lideranças locais tradicionais e 
a quebra de hábitos e tradições, e , de outro lado, a mudança de 
formas de relacionamento produzidos lentamente durante largo 
tempo e que se vêem, de chofre, substituídas por novas formas de 
relações cuja raiz é estranha e cuja a adaptação ao lugar tem um 
fundamento puramente mercantil [...] Para os que saem, a situação é 
mais dramática porque são deslocados de uma posição social, 
política ou empregatícia cuja estabilidade se criou através do tempo 
(e até mesmo por herança) e cuja existência tinha um certa 
comunhão com as condições da área à qual estavam intimamente 
ligados e de onde se vêem, de uma hora para outra, obrigados a um 
êxodo que os põe diante de um novo espaço, uma nova economia, 
uma nova sociedade, onde vão ter grande dificuldade para 
desempenhar um papel novo. 

 

             Em confirmação ao que diz Milton Santos nesta citação, famílias de 

pescadores que moravam na Abreulândia venderam suas moradias para o 

incorporador João Gentil e migraram. Pouco tempo depois, voltaram a se 

estabelecer no mesmo lugar que ocupavam anteriormente pelo fato de não 

terem conseguido se adaptar e por não terem encontrado condições de 

sobrevivência longe dali.  

 

             O processo de mutação vivenciado nessa área evidencia profundas 

transformações na organização social e econômica das comunidades 

tradicionais. Tais mudanças acontecem na forma de ocupação socioespacial. 

Em Porto das Dunas, a comunidade de pescadores foi totalmente deslocada 

para que o lugar fosse liberado para a atuação do capital imobiliário. Por trás 

dessa atitude existe não apenas a ânsia por maiores espaços, mas  também a 

presença de uma classe social pobre com seus casebres em uma área 

destinada a classes abastadas não seria aceita. Em Abreulândia, os 

pescadores foram afastados do centro da localidade e hoje se limitam  a 

ocupar as dunas que margeiam  o manguezal do Pacoti (fig. 19). Já em 

Mangabeira, os sítios pertencentes aos moradores mais antigos estão sendo 

vendidos e transformados em loteamentos ou são destinados a construção de 

condomínios. 
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Figura 19–Habitação de pescadores da Abreulândia. Foto: Nubelia Moreira da Silva. 

Agosto/2004 

 

             É importante ressaltar que atividades econômicas desenvolvidas pela 

população original, como a agricultura e a pecuária, antes dominantes na 

paisagem desses lugares, especialmente em Mangabeira, perdem espaço, na 

medida em que vastas glebas antes usadas para a produção são incorporadas 

por agentes imobiliários. Tais atividades, ainda presentes no cotidiano dessas 

comunidades, são desenvolvidas principalmente pelos mais velhos. Os jovens 

preferem atuar como mão-de–obra na prestação de serviços ou nas atividades 

secundárias buscando trabalho em outros lugares. 
 “os jovens não querem mais pescar, só os mais velhos ainda 
resistem. Desse jeito essa atividade vai se acabar com o tempo. Eu 
sou o mais novo pescador da colônia, outros da minha idade não 
querem saber desse serviço preferem buscar trabalho em outro lugar 
e fazer outras coisas. É uma pena porque nossa comunidade vai 
perdendo as características”.   (ADRIANO, 26 anos – 
pescador) 

 

             O certo é que o sustento de inúmeras famílias é garantido por essas 

atividades. Em depoimento, o pescador José Nonato, de 54 anos, esclarece:  

 
“Se existe paraíso é aqui em mangabeira, de manhã eu acordo sem 
nada em casa então pego a tarrafa vou pro rio e antes das dez horas 
eu tenho feito o do almoço e às vezes ainda da pra fazer o do 
cerveja. Só passa fome aqui quem não tem coragem de trabalhar”. 
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Figura 20- Pescadores construindo seus barcos. Foto: Nubelia Moreira da Silva. Agosto/2004   
 

             Com relação às atividades agrícolas, merece destaque a horticultura 

(fig.21), cuja produção se destina ao abastecimento dos mercados, feiras e 

supermercados de Aquiraz, Eusébio e Fortaleza. É comum, entretanto, a 

agricultura de subsistência com o cultivo de feijão, milho, mandioca e batata-

doce, hoje praticada em pequenos terrenos particulares e com baixa produção. 

Essas atividades perdem cada vez mais espaço. 

 

 

Figura 21 – Horticultura. Em último plano, aspectos da vegetação original de 

tabuleiro.Foto: Nubelia Moreira da Silva. Maio /2005 



 101

             Com relação à pecuária, esta perdendo espaço rapidamente pelo 

escasseamento de áreas de pastagem para o gado. Ainda é possível, contudo, 

encontrar em Mangabeira e Abreulândia criadores que resistem às dificuldades 

que a modernidade impõe. A função dessa atividade é basicamente o 

fornecimento de leite para a comunidade local. A figura 22 mostra os espaços 

onde se desenvolve esse tipo de atividade, sendo oferecidos ou já 

incorporados ao mercado imobiliário. 

 

Figura 22 – Prática da pecuária cada vez mais restrita. Foto: Nubelia Moreira da Silva. 

Maio/2005 

    

             A resistência também se manifesta nas construções tradicionais ainda 

presentes no espaço, como a casa de farinha de Mangabeira (fig. 23), única  

construção desse gênero na área, no passado disputada pelos agricultores 

locais, da Abreulândia e Porto das Dunas, que necessitavam transformar a 

mandioca em farinha. Hoje encontra-se subutilizada em virtude das mudanças 

ocorridas na sociedade e economia locais.  
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Figura 23- Casa de farinha, testemunho de mudanças e resistências. Foto: Nubelia 

Moreira da Silva. Maio/2005 

 

             A fé é também uma referência dos moradores mais antigos. A figura da 

rezadeira resiste às pressões da modernidade. Mesmo recebendo atendimento 

médico-hospitalar, é comum as pessoas aliarem os dois tratamentos. A fig. 24 

destaca dona Esmeraldina, uma das rezadeiras ou benzedeiras atuantes no 

baixo Pacoti. Um dos aspectos interessantes desse trabalho é o não-

recebimento de pagamento pelo serviço. Segundo D. Esmeraldina, “se cobrar, 

a reza não vale, mas se a pessoa quiser dar de coração alguma ajuda eu 

recebo porque preciso muito”. Ela conta que aprendeu esse ofício com a tia 

dela, quando esta não conseguia mais atender às pessoas, e pretende passar 

esses conhecimentos para alguém quando ela mesma não for mais capaz de 

continuar esse trabalho. 
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Figura 24 – A crença no poder da reza como forma de cura. Foto: Nubelia Moreira da 

Silva. Agosto/2004 

 

             E, assim como afirma Santos (idem: 79), “Novo e velho se encontram 

ambos, permanentemente, em estado de mudança, que é dialética. Sendo 

contraditórios, funcionam, porém, em forma complementar e conjunta. As 

combinações do novo e do velho variam segundo os lugares”. 

 

             No caso em estudo, o novo, representado pela nova organização 

socioespacial, caracterizado pela chegada de classes sociais privilegiadas que 

atuam de forma diferenciada sobre o espaço em comparação às comunidades 

originais, pouco interage com estes últimos e, portanto, a segregação 

socioespacial, bem como a formação de territorialidades, são fatos 

consumados nesse espaço. 

 

             Carlos, em sua obra “O Espaço Urbano - Novos escritos sobre a 

cidade”, assinala que  
Os lugares da metrópole redefinidos por estratégias imobiliárias, 
marcando a passagem do processo de consumo no espaço ao 
consumo do espaço revela a tendência á destruição das condições 
de realização da sociabilidade pela tendência á eliminação do 
encontro, submetido cada vez mais à mercadoria. (2004:11).  
 
 

             É notório que os impactos resultantes da ação das grandes imobiliárias 

sobre a organização espacial preexistente são múltiplos, afetando suas 
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dimensões econômicas, sociais, políticas, culturais e ambientais. Nessa 

perspectiva, o fenômeno da segregação socioespacial aparece como um dos 

pontos relevantes no processo da expansão urbana e se materializa no 

momento em que classes sociais privilegiadas economicamente assumem a 

posição de auto-segregação. Alguns fatores se destacam como estimuladores 

e promotores da auto-segregação, comportamento esse iniciado nos anos 

1970 e intensificado na atualidade. Souza (2000:197) destaca alguns desses 

aspectos e consideramos pertinente enumerá-los:  

 

1 uma paisagem urbana crescentemente marcada pela pobreza e pela 

informalidade, inclusive nas áreas centrais e nos bairros residenciais 

privilegiados mais tradicionais;  

 

2 a deterioração das condições gerais de habitabilidade e qualidade 

ambiental nos bairros residenciais privilegiados tradicionais, devido a 

congestionamentos, poluição do ar etc.;  

 

3 a busca por uma maior “exclusividade” social;  

 

4 eventualmente a procura de novos espaços residenciais que 

apresentam amenidades naturais; e 

 

5 o assunto objetivo da criminalidade violenta e de problemas 

associados a estratégias de sobrevivência ilegais.  
 

             O desejo de morar bem inclui, além de conforto, acesso a condições 

naturais amenas e a experimentação da sensação de segurança. A opção por 

morar em condomínios traduz essa necessidade e é garantia de satisfação 

para as classes que podem pagar para ter melhor qualidade de vida. Tal 

necessidade se mostrou aos agentes imobiliários como um campo fértil de 

geração de riqueza. Surgiu assim o mercado dos condomínios fechados, cuja 

principal característica física é a horizontalidade. Em conseqüência desse 

comportamento, apareceram diferentes formas de segregação socioespacial. 

Carlos (op cit: 125) esclarece que: 
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[...] de um lado temos uma forma de segregação “espontânea” – 
ligada á ideologia da classe e de outro, a segregação “orientada” 
pelas estratégias imobiliárias, como condição da constante 
necessidade de reprodução do mercado imobiliário na metrópole, a 
partir da expansão de seus limites – generalizando a segregação, ao 
mesmo tempo em que desagrega os laços sociais. 

 
                
             O primeiro sinal de segregação aflorou no momento em que se 

ergueram os muros que separam as casas simples do entorno, dos futuros 

condôminos. A segurança armada combinada com a eletrônica sequer permite 

a aproximação de quem não está autorizado. Desse modo, os habitantes dos 

condomínios não estabelecem contato com a vizinhança pois chegam e saem 

de casa protegidos em seus veículos, de sorte que inexiste o sentimento de 

pertença àquela comunidade. 

 

             O condomínio residencial Alphaville, em Mangabeira (fig. 25), é o que 

há de mais significativo em termos de segregação socioespacial. 

Estruturalmente montado e equipado para receber uma classe social de poder 

aquisitivo elevado, esse equipamento mais parece uma cidade. 

 

Figura 25-  Residencial Alphaville Fortaleza. Foto: Nubelia Moreira da Silva. Agosto/2004 

 

              O escapismo da elite privilegiada do Alphaville não se restringe 

somente a residências por trás de muros altos e seguros. Dentro do 

condomínio, existe uma cidade funcionando, pois, além da área residencial, há 

a área comercial totalmente equipada com todos os serviços necessários: 

shopping center, bancos, colégios, clubes, supermercados e toda sorte de 
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serviços. O morador só precisa sair para trabalhar e até para isso as vias de 

acesso foram melhoradas não por conta exclusivamente do Alphaville 

Fortaleza que, por sinal, está localizado no Eusébio, mas os investimentos no 

sistema viário fazem parte do pacote de infra-estrutura desenvolvido pelo 

Estado na área em prol dos investimentos econômicos e turísticos implantados 

e em fase de implantação na área. 

 

             Gomes (2002) classifica os condomínios como sendo “ilhas utópicas” 

onde o padrão monetário determina a possibilidade de ingresso. Para o autor, 
[...] esses pequenos arremedos de cidade jamais conseguem 
estabelecer uma verdadeira vida urbana. Reproduzem suas formas: 
ruas, calçadas, praças, e seus serviços e equipamentos: de infra-
estrutura básica, segurança, lazer etc., mas negam os princípios de 
uma vida urbana democrática. Estão condenados aos ritos 
narcísicos do encontro com o igual, condenados ao tédio do 
esperado, marginalizados da verdadeira vida social, que ocorre fora 
de seus limites. Esses espaços, cópias de cidades, funcionam de 
fato como a sua antítese, na medida em que recusam a diferença, a 
liberdade de entrada, a possibilidade do encontro com o diverso, a 
construção de uma verdadeira individualidade dentro de uma 
coletividade variada e múltipla. 

 
 
             Enquanto isso, os moradores originais são deixados de lado 

literalmente e ainda têm que conviver com as conseqüências advindas desse 

crescimento e dessa segregação socioespacial. Os níveis de violência 

aumentam a cada dia, os moradores já não podem sair à noite de suas casas  

nem chegar tarde, sob pena de serem envolvidos em situações de violência. 

Esse fenômeno é recente na região e tem sua origem na grande quantidade de 

loteamentos instalados nesses distritos, que fez com que a população 

aumentasse consideravelmente nos últimos anos favorecendo assim a 

instalação da violência e do crime organizado,em conseqüência, em parte, das 

características físico-naturais da região. Os loteamentos ficam isolados por 

densa vegetação e pelo rio; há saídas para todos os lugares, faltam 

policiamento, iluminação pública nas ruas e estradas, especialmente nos 

loteamentos entregues sem infra-estrutura. Esse é um dos impactos sociais 

dos mais sérios que vêm se agravando nos últimas décadas 

 

             Outra questão merecedora de destaque é a dificuldade de acesso ao 

rio e ao mangue, que pescadores, catadores de caranguejo e marisqueiros 
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vêem enfrentando. Na medida em que os espaços são privatizados pelos  

projetos de loteamento que margeiam o Pacoti, os caminhos de acesso ao rio 

antes usados pelos moradores são bloqueados pela construção de cercas e 

muros. A pescadora Maria Conceição denuncia em depoimento: 
“Os caminhos que a gente usa pra chegar na beira do rio ou nos 
locais de catar marisco no mangue estão sendo tomados pelas 
cercas. Ninguém pode mais passar, tem lugar que pra chegar só se 
for de barco ou quando a maré ta baixa a gente vai caminhando por 
dentro do rio. Ta ficando tudo mais difícil para gente que vive a 
pesca e de pegar ostra”. 

              

             Acostumados a terem livre acesso a qualquer parte do rio Pacoti, seja 

para trabalhar ou para o lazer, as pessoas estão sendo privadas dessa 

liberdade. Na área de mangue localizada em frente ao Alphaville, placas 

informam que a entrada é proibida. Indiferentes ao apelo, famílias inteiras usam 

o rio nesse trecho para a prática do lazer nos finais de semana. 

 

             Para Carlos (op. Cit. 141), isso acontece porque 
A extensão d propriedade privada do solo urbano tornando todo o 
espaço intercambiável (o espaço da cidade constantemente, 
fragmentado e suas parcelas vendidas no mercado), produz a 
equalização do desigual  e deste modo a realização do ato de morar 
e da realização da vida fica submetida a realização da propriedade 
privada, enquanto direito. Neste sentido o movimento da reprodução 
da metrópole, revela os conflitos e limites da reprodução social 
apontando uma concentração fundamental no movimento do 
processo de reprodução da cidade entre valor de uso e valor de 
troca do espaço impressa nas possibilidades de apropriação do 
espaço da vida. 

          

 

             Conflitos surgem entre os usuários dos espaços, principalmente em 

relação aos locais de circulação.  Para esclarecer como essas disputas se 

estabelecem, foi selecionado um fato ocorrido entre os moradores de 

Mangabeira e o grupo responsável pela implantação do Alphaville, e que revela 

essa problemática.  O primeiro conflito entre o condomínio e os habitantes 

locais surgiu quando a empresa quis obstruir o acesso dos moradores de 

Mangabeira à ponte sobre o rio Pacoti e daí ao Porto das Dunas, local de 

trabalho de uma parcela significativa da população. Inicialmente queriam fechar 

a estradinha, depois, com a resistência dos moradores, permitiram somente a 

passagem de pessoa a pé ou de bicicleta, obstruindo a passagem para carros 
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e outros veículos de grande porte. A justificativa era de que essa passagem 

servia para que carroceiros e caçambeiros colocassem lixo, entulho e 

esgotassem caminhões limpa-fossas na área do manguezal. Realmente 

ocorriam casos desse tipo; é tanto que o caminho era conhecido como estrada 

do lixo, porém, sua total interdição causaria impacto no cotidiano das pessoas 

que precisam usar esse atalho. 

 

 
5.2 O imaginário popular e a problemática da especulação imobiliária 

 

             Para entender como os moradores das comunidades em estudo vêem 

o crescimento urbano na área, optamos pela realização de questionário, 

objetivando conhecer a opinião e o nível de conhecimento das pessoas em 

relação a questões como a  atividade imobiliária, a geração de emprego e 

renda e ao meio ambiente. Foram ouvidas 60 pessoas, sendo 20 em cada uma 

das comunidades. Os resultados foram agrupados por temas e estão 

apresentados nos quadros a seguir. 
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Quadro 10 – Percepção popular sobre a atividade imobiliária 

Elaboração e organização: Nubelia Moreira da Silva. 
 

             A análise dos resultados revelam que a maioria dos entrevistados 

considera que a intensa procura pela fixação de residência nessas 

comunidades decorre principalmente das paisagens naturais, bem como da 

tranqüilidade, pois, comparado a outros lugares da RMF, ainda se pode 

considerar um lugar, em parte, seguro.   

 

Questão  Opções apontadas no questionário e pelos 

entrevistados. 

Motivos que favorecem 

o aumento populacional 

na localidade 

Tranqüilidade 

     20 

Bel.das paisagens 

           25 

Outros  

   8 

Não sabe 

      7 

Crescimento urbano: 

interferência na 

comunidade e no meio 

ambiente 

    Ótimo  

       19 

       Bom  

         25 

Regular 

    11 

 Não sabe 

       5 

Participação da 

comunidade no 

processo de autorização 

de obras imobiliárias 

Já participou  

         6 

     

Nunca participou 

          54 

Outros Não sabe 

A atividade imobiliária e 

a geração de emprego e 

renda 

Muitos 

empregos 

          15 

Poucos empregos 

 

          45 

Outros  Não sabe 

  

       

Perspectivas para a 

atuação do mercado 

imobiliário na 

comunidade 

Ampliará as 

atividades 

         47 

Reduzirá as 

atividades  

        7 

Outros  Não sabe 

 

      6 

Existência de projetos 

de capacitação dos 

trabalhadores para o 

mercado de trabalho 

Existe 

 

Não existe 

 

         46 

Outros  Não sabe 

 

      14 
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             A comunidade local não está exercendo o direito de participação nas 

discussões ou audiências públicas sobre a liberação das grandes obras 

imobiliárias. Os cidadãos que declararam ter participado apenas tomaram parte 

nas reuniões que decidiu o problema do uso da “estrada do lixo”, caso citado 

há pouco.  

 

             O meio ambiente sofre conseqüências catastróficas, segundo os 

entrevistados, e o impacto mais citado foi o desmatamento indiscriminado. Os 

que declararam ser bom consideram que os loteamentos e demais estruturas 

imobiliárias limpam a área na medida em que eliminam o matagal.  

 

             A maioria dos entrevistados acredita que o crescimento urbano pode 

trazer desenvolvimento para as comunidades, e esperam que esse fenômeno 

propicie a melhoria da infra-estrutura ainda bastante precária. Por outro lado, 

os que consideram esse aspecto ruim, justificam-se, abordando a possibilidade 

de aumento da violência urbana. Em relação ao futuro do desenvolvimento 

urbano, a maioria acredita que a tendência é a intensificação do mercado 

imobiliário.  

 

             A geração de emprego e renda, de acordo com muitos, foi bastante 

significativa no início da construção do complexo imobiliário Porto das Dunas. 

As décadas de 1980 e 1990 foram citadas como os melhores períodos de 

geração de postos de trabalho. A partir dos anos 2000, as taxas de emprego 

reduziram-se consideravelmente, em parte, em decorrência da substituição das 

segundas residências pelas residências permanentes, como identificado 

anteriormente. Os postos de trabalho são oferecidos prioritariamente nos 

canteiros de obra, nos hotéis e pousadas. A prestação de serviço mais 

especializado é ocupada de forma significativa por pessoas de fora das 

comunidades por não haver no lugar pessoas capacitadas em quantidade 

suficiente. Por fim, a população percebe que não há investimento público no 

sentido de capacitar trabalhadores para disputar as vagas de emprego, 

oferecidas especialmente no complexo hoteleiro Porto das Dunas e menos 

ainda nas demais empresas de prestação de serviço instaladas nessas 

comunidades. 
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Quadro 11 – A percepção da comunidade em relação ao meio ambiente 

Questões  Opções apontadas no questionário e pelos 

entrevistados. 

Relação pessoal com o rio Pacoti 

e manguezal 

    Trabalho  

         30 

    Lazer  

        17 

     Nenhuma

         13 

Sobre a existência da Área de 

Proteção Ambiental do Pacoti 

       Tem 

conhecimento 

         14  

   Não tem  

Conhecimento 

         46 

         

__________

Sabem o que significa uma APA 

para o meio ambiente e a 

sociedade 

        Sim 

         11 

            

       Não 

         49 

__________

Conhece as ações propostas pelo 

poder público para a APA do 

Pacoti 

        Sim 

         3 

      Não 

        57 

__________

Participa ou participou de debates 

sobre a APA do Pacoti 

        Sim 

          0 

      Não  

        60 

__________

Existem projetos de Educação 

Ambiental na  comunidade 

        Sim 

          0 

     Não 

       43 

 Não sabe 

       17 

Considera importante a instituição 

da Educação Ambiental no 

cotidiano da população. 

        Sim 

         48 

       Não 

         0  

  Não sabe 

        12 

Elaboração e organização: Nubelia Moreira da Silva. 

 

             Em relação ao meio ambiente, os resultados da amostra são 

alarmantes. Há uma interação da comunidade com a planície flúvio-marinha, 

especialmente no indicador trabalho. É mínima, no entanto, a quantidade de 

pessoas que sabem da criação da APA. Isso evidencia o quanto as 

comunidades do entorno dessa unidade de conservação estão sendo 

desconsideradas nas tomadas de decisão que, inclusive, interferem na 

dinâmica de suas vidas.  

 

             O Poder Público permanece ausente no que concerne à proteção da 

área e à divulgação de conhecimentos e informações sobre como a população 
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pode conviver de forma respeitosa com a natureza, repleta de ambientes ricos 

em biodiversidade, como o estuário. A ausência de programas de Educação 

Ambiental é preocupante e faz pensar que o futuro dos ecossistemas, já 

bastante comprometido, será muito pior. Pensar em proteção e conservação 

desses bens ambientais é refletir na garantia da qualidade de vida e na própria 

sobrevivência dos que dependem desses recursos. 

 

 

5.3 Perspectivas  
  
             Cada lugar é resultado de um processo histórico em constante 

construção, originado nas relações sociais, econômicas e políticas que os 

homens, vivendo em sociedade, estabelecem  entre si. E o espaço, alicerce 

onde acontecem essas relações, é modelado segundo os interesses dos 

grupos que o ocupam e dele usufruem.  

 

             O espaço geográfico produzido pelas comunidades, objeto desta 

pesquisa, passa por intensas transformações e a rapidez com que as 

mudanças ocorrem oferecem uma prévia do que ocorrerá ao longo dos 

próximos anos. Os sujeitos envolvidos nesse processo, cada um em seu 

segmento (comunidade, Estado e agentes imobiliários), de acordo com seus 

interesses, nutrem expectativas em relação ao futuro do crescimento urbano no 

lugar. 

 

             A comunidade acredita que não é possível parar a atividade imobiliária. 

Uma parcela da população de Mangabeira espera que o aumento populacional 

na localidade seja permeado por melhoria de infra-estrutura e geração de 

postos de trabalho para a comunidade, que é carente. Por outro lado, muitos 

estão atentos à degradação ambiental já em estádio acelerado. Questionam 

sobre o que fazer para evitar que os empreendimentos instalados evitem 

atividades impactantes. Os pescadores preocupam-se principalmente com o 

desmatamento  no manguezal e com o lançamento de esgotos domésticos no 

rio proveniente dos grandes condomínios e loteamentos situados às suas 

margens. Temem que com o tempo o rio se torne poluído e isso faça os peixes 
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desaparecerem. Há ainda uma preocupação crescente em relação ao 

crescimento da violência que até bem pouco tempo era pouco expressiva. 

 

             Os moradores da Abreulândia também vêem com ressalva a 

incorporação dos espaços dessa localidade, principalmente por investidores 

estrangeiros. A orla dessa praia é ocupada por famílias que há muitos anos 

vivem aí e trabalham, oferecendo serviços de bar e restaurante aos banhistas 

que lotam a praia nos finais de semana. A apreensão que esses moradores 

estão sentindo deve-se ao fato de as barracas ocuparem o terreno de marinha 

e não possuírem registro junto à Delegacia de Patrimônio da União. A 

dificuldade em obter a autorização de permanência nesse espaço ocorre 

porque o incorporador Gilberto Martins Borges implantou um loteamento nessa 

comunidade em terreno da União e, em uma manobra política, conseguiu 

aforar o terreno até a linha da maré, desconsiderando os moradores mais 

antigos e como se não bastasse o registro a ele concedido, é retroativo ao 

tempo em que houve a incorporação do terreno. Assim, os barraqueiros que 

ocupam a orla há mais de trinta anos foram prejudicados.   

 

             Os rumores sobre a compra de enormes terrenos à beira-mar por 

grupos empresariais multinacionais abre espaço para a dúvida se esses 

equipamentos simples com o mínimo de infra-estrutura poderão permanecer na 

orla. Pensa-se que, com a chegada das vilas turísticas, essa praia - 

freqüentada  principalmente pela população carente de Fortaleza e demais 

municípios da RMF -  terá seu perfil de freqüentadores alterado.  

             A maior parte de pescadores da Abreulândia vive de forma precária, 

como mostrado anteriormente. Essas famílias residem em terras não suas, de 

modo que, quando o incorporador dessa área resolver explorá-la, o grupo terá 

que migrar, deixando o lugar de onde tiram o sustento e provavelmente irão 

engrossar ainda mais as favelas ou áreas de risco da Grande Fortaleza. 

 

             A favela Beco da Bomba que também pode ser classificada como uma 

área de risco em decorrência de sua localização às margens de um grande 

barreiro deixado pela exploração de areia, terá uma parte removida pelo Poder 
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Público pois no lugar aonde está situada será construída a rotatória de 

encontro da avenida Sabiaguaba com a CE-25, projeto em início de execução. 

 

             A comunidade do Porto das Dunas espera ansiosa a construção da 

avenida Sabiaguaba, que beneficiará tanto os moradores como os empresários 

donos de hotéis e restaurantes. Espera-se o encurtamento da distância entre a 

orla de Fortaleza e a de Aquiraz aumente consideravelmente a demanda por 

esses serviços na localidade. A comunidade também acredita que, em breve, o 

Porto das Dunas será contemplado com a instalação da infra-estrutura 

necessária a uma melhor qualidade de vida dos habitantes e maior conforto 

para os turistas. 

 

             É consenso na opinião dos moradores ouvidos nas entrevistas o fato 

de que está localidade continuará sendo um lugar seletivo, portanto, não 

haverá a presença de favelas, principalmente porque não serão permitidas. 

 

             Os agentes imobiliários apostam na vocação imobiliária da área, 

consideram-na um ”filão” para seus investimentos, na medida em que existe 

uma oferta de excelentes terrenos com vistas deslumbrantes que dão para o 

mar ou para o estuário, principalmente em Abreulândia e Porto das Dunas. 

Apostam na continuidade da demanda por moradia nesses lugares, fato que 

eleva ainda mais o valor da terra e dos imóveis construídos. Essa certeza tem 

estreita relação com os projetos de infra-estrutura que o Poder Público 

pretende instalar na região. 

             Em Abreulândia, está em negociação a compra de terrenos para 

instalação de vilas turísticas ou resorts. Fatos curiosos acontecem diariamente 

nessa comunidade, como a incorporação de vasta área pelo Grupo M. Dias 

Branco, sem que jamais se ouvisse falar da transação comercial, uma vez que 

referida área era livre. Outro acontecimento que intrigou os moradores foi o 

comportamento de um grupo holandês que na calada da noite plantou dezenas 

de coqueiros como forma de incorporar uma área livre ao espaço que havia 

adquirido.  Os moradores assistem tudo impotentes, denunciam e são 

ameaçados e os órgãos competentes não fazem sua parte, deixando essas 

comunidades órfãs de proteção. 
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             Para Mangabeira a tendência é a continuidade das transformações dos 

sítios e chácaras em loteamentos e condomínios horizontais. Há muita terra em 

processo de especulação imobiliária; os loteamentos são instalados e deixados 

à espera de valorização. A subocupação desses empreendimentos chama a 

atenção e revela a face do capital imobiliário em sua mais alta forma de lucro - 

a especulação. 

 

             No Porto das Dunas, os canteiros de obras são incontáveis. 

Constroem-se principalmente hotéis, pousadas e condomínios. Há um projeto 

da Construtora Colméia para a construção de um megacondomínio composto 

de seiscentos apartamentos divididos em residenciais e para temporada.  

 

             O Poder Público atuará na área na condição de provedor de infra-

estrutura viária que permitirá o acesso rápido e eficiente desses locais à 

Fortaleza. Com a liberação dos financiamentos ligados ao PRODETUR-CE, 

haverá a instalação de saneamento básico e equipamentos que estimulem o 

turismo. Em relação à APA, é proposta do Estado criar o Conselho de Gestão 

desta unidade, bem como sinaliza-la e promover entre as comunidades 

programas de capacitação para divulgar informações e conhecimentos sobre 

os ecossistemas inseridos na área de proteção e sensibilizar a população para 

a necessidade de conservação desse ambiente.  

 

             É importante a realização de um trabalho de conscientização no 

sentido de amenizar os problemas ambientais na planície flúvio-marinha do rio 

Pacoti. Formar parcerias envolvendo o Poder Público, as comunidades, as 

universidades, os órgãos de competência ambiental e organizações não 

governamentais, com objetivo de identificar as necessidades e problemas 

vivenciados pelas comunidades do baixo Pacoti, auxiliará na busca de 

soluções que focalizem a problemática socioambiental. Somente com essa 

atitude será possível resolver ou amenizar os impactos advindos da atividade 

imobiliária e a ausência do poder público desses lugares. 
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             O crescimento urbano por si não é um indicar de desenvolvimento 

econômico e social. Existem na área verdadeiros “bolsões” de pobreza 

concentrados em Abreulândia e Mangabeira. A chegada de uma classe social 

privilegiada só evidencia o contraste socioeconômico entre os grupos sociais aí 

residentes. Por isso, é urgente a instalação de políticas públicas capazes de 

corrigir ou atenuar essas disparidades enquanto há tempo. 

 

             É preciso combinar crescimento urbano e desenvolvimento local dentro 

da perspectiva da sustentabilidade e isso é fácil, bastando iniciativa política e 

mobilização da sociedade. Iniciativas isoladas que descartam a participação 

das comunidades são sempre infrutíferas. Buarque indica como o 

desenvolvimento que combine crescimento econômico, eqüidade social e 

respeito à natureza deve ser planejado e conduzido. 
Para ser consistente e sustentável, o desenvolvimento local deve 
mobilizar e explorar as potencialidades locais e contribuir para elevar 
as oportunidades sociais e a viabilidade e competitividade da 
economia local; ao mesmo tempo, deve assegurar a conservação 
dos recursos naturais locais, que são a base mesma das suas 
potencialidades e condição para a qualidade de vida da população 
local. (2002: 25). 

 
 
             Essas atitudes simples, mas ao mesmo tempo repletas de 

complexidade, por esbarrarem nos (des)interesses políticos, são estratégias 

fundamentais para a área. Por enquanto, o desenvolvimento sustentável é uma 

utopia para essas comunidades. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
             A realidade de degradação social e ambiental criada e vivenciada pela 

sociedade moderna nas grandes cidades foi um dos motivos que levou parte 

dessa sociedade a buscar estratégias de fuga e muitas vezes de proteção 

contra esses “males” metropolitanos. Assim surgiu o movimento liderado pelas 

classes sociais economicamente privilegiadas em busca do consumo de 

espaços que fogem à problemática tradicional das grandes cidades, mas que 

estejam próximos a estas. Esse interesse  despertou o mercado imobiliário 

que, por sua vez, passou a criar ou forçar a instalação de condições que 

permitem a quem pode pagar ter acesso a esses lugares, dentre os quais se 

destaca a área litorânea. 

 

             O litoral é um dos sonhos de consumo de muita gente, em especial as 

áreas ainda pouco povoadas, como o lugar em estudo. Descoberto pelos 

agentes imobiliários no fim dos anos 1970, o baixo Pacoti vem ao longo do 

tempo sendo ocupado indiscriminadamente sem nenhum respeito ao meio 

ambiente e às comunidades tradicionais que aí residem. 

 

             O crescimento urbano nas paisagens litorâneas em estudo é 

responsável por grandes impactos ambientais e paisagísticos. Essa atividade 

tem feito desaparecer incontáveis quilômetros de vegetação, ao mesmo tempo 

em que promove a ocupação e a destruição de dunas, aterramento, 

assoreamento e poluição dos corpos hídricos, como também a extinção de 

enormes trechos do manguezal. Isso tudo acontece em conseqüência da falta 

de ordenamento e controle no processo de ocupação do solo e, em 

conseqüência, os ecossistemas costeiros importantíssimos no ambiente 

litorâneo estão sendo gradativamente destruídos. 

 

             Aliada aos problemas que a intensa atividade imobiliária impõe a esses 

espaços, existe a carência de infra-estrutura, especialmente o saneamento 

básico, fato que causa a poluição do lençol freático fonte de água usada por 

todos os que aí residem. 
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             A especulação imobiliária teve origem nesses lugares a partir dos anos 

1970 e foi norteada pelo processo de grilagem, hoje atuando de forma bem 

mais intensa, pois os especuladores ainda se utilizam desse procedimento, 

principalmente em Abreulândia. Esse mecanismo do mercado imobiliário é 

perverso na medida em que corrobora a degradação ambiental mas também 

promove a segregação, pois, na medida em que especulam com as terras, 

ocorre a super-valorização do preço desse bem, o que dificulta cada vez surgir 

em Abreulândia e Mangabeira a presença de favelas. Portanto, a ocupação 

urbana nessas localidades obedece à lógica da nefasta segregação 

socioespacial. 

 

             Como sempre, os resultados das agressões sofridas pela natureza 

retornam aos seres humanos, muito embora, na planície flúvio-marinha do rio 

Pacoti, os mais afetados sejam os que menos agridem o meio ambiente. Com 

o rio assoreado, os pescadores e marisqueiros (aqueles que ainda não foram 

expulsos para a periferia de Fortaleza) têm que desempenhar maior esforço 

para retirar do estuário os recursos que lhes garantem a vida e passam a viver 

de fazer “bicos” em troca e alguns trocados. Essa é uma prova de que o 

desequilíbrio ambiental agrava a miséria e torna irreversível o desequilíbrio 

social. 

 

             A implantação da Área de Proteção Ambiental aparece como um fato 

isolado e sem significado para a população. Isso é reflexo da ausência, das 

comunidades, da discussão e criação dessa unidade. A APA parece não surtir 

efeitos, e as atividades degradantes continuam acontecendo ininterruptamente. 

As denúncias realizadas só são apuradas pela SEMACE quando o impacto já 

se tornou irreversível e nada é feito para resolver o problema. 

 

             A instalação de equipamentos voltados para atender ao turismo 

respondem por alguns postos de trabalho que não atendem à demanda da 

mão-de-obra desempregada nessas comunidades. É necessário, porém, 

ressaltar que mangabeirenses e abreulenses ocupam cargos de baixa 

remuneração nesse setor, especialmente em razão do problema da 
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escolaridade e da falta de qualificação para ocupar as vagas que oferecem 

melhor remuneração. Há ainda os empregos temporários que surgem por 

ocasião das construções. 

 

             A mudança de comportamento das gerações mais novas que não 

desejam seguir as profissões tradicionais de seus pais, aliada à total ausência 

de assistência a essa faixa etária, cria um sério problema nessas comunidades: 

o consumo de drogas e a prática de crimes – como roubos, furtos, dentre 

outros – se expressam de forma significativa. A presença do crime organizado 

recrutando esses jovens para a prostituição e prática de crimes está cada vez 

mais constante e é tão sério que os moradores se ressentem em falar sobre o 

assunto. 

 

             Nesse contexto, desprovidos de proteção dos poderes públicos, 

desconsiderados como sujeitos do processo e entregues aos caprichos do 

capital imobiliário, os moradores originais vão resistindo e tornam-se cada dia 

mais vítimas excluídas do modo de (re)produção atuante no espaço em que 

vivem. Ações que poderiam reverter essa história como a aplicação das leis 

ambientais e de uso e ocupação do solo, implantação do Plano Diretor, do 

Programa Nacional de gerenciamento Costeiro, dentre outros projetos voltados 

ao disciplinamento do litoral, ainda não constituem realidade no cotidiano 

dessas comunidades. 

 
              
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 



 120

 
BIBLIOGRAFIA 
 
ARAGÂO, Raimundo Batista. Índios do Ceará & topônimos indígenas. 

Fortaleza: Barraca do Escritor Cearense, 1994. 160p. 

 

BARBOSA, Arnoldo Parente Leite. Metodologia da Pesquisa Científica.       

Fortaleza: UECE, 2001. 462p. 

 

BERNAL, Cleide. A Metrópole Emergente: A Ação do Capital Imobiliário na 

Estrutura Urbana de Fortaleza. Fortaleza: Editora UFC, 2004. 221p. 

 

BERTALANFFY, Ludwing Von. O Significado da Teoria Geral do Sistema. In 
Teoria Geral do Sistema, 2 ed, Petrópolis: Vozes. 1975. p. 52-81. 

 

BRAGA. Antônio Celso de Oliveira. A Geofísica Aplicada na caracterização 
da Geologia e da Qualidade das águas Subterrâneas. (Org: Nilson Borlina 

Maia et alii). São Paulo: EDUC/COMPED/INEP, 2001. P:187 –204 

 

BRANDÂO, Ricardo de Lima. Sistema de Informações para Gestão e 
Administração Territorial da Região Metropolitana de Fortaleza – Projeto 
SINFOR: Diagnóstico Geoambiental e os Principais Problemas de Ocupação 

do Meio Físico da Região Metropolitana de Fortaleza: CPRM, 1995. 105p. 

 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. São Paulo: 

Ediouro, 1988. 128p 

 

 _____ Legislação Ambiental Brasileira. www.mma.gov.br .  

 

______ Resoluções CONAMA. www.cprh.pe.gov.br  

 

______ Sistema Nacional de Unidades de Conservação. 

www.cprh.pe.gov.br  

 



 121

 

BUARQUE, Sérgio C. A desordem do progresso: o fim da era dos 

economistas e a construção do futuro. 2 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 1993 

 

_____Construindo o desenvolvimento local sustentável - Metodologia de 

Planejamento. Rio de Janeiro: Garamond Universitária, 2002. 180p. 

 

 
CARVALHO, Alexandre Medeiros de. COUTINHO, Paulo da Nóbrega. 

MORAIS, Jader Onofre de. “Caracterização Geoambiental e Dinâmica Costeira 

d Região de Aquiraz na Costa Leste do Estado do Ceará”. Revista de 
Geologia. Vol. 7. Fortaleza: UFC, 1994. p 55 – 68 

 

CARLOS, Ana Fani Alessandri. O Espaço Urbano: Novos escritos sobre a 

cidade. São Paulo: Contexto, 2004. 157p. 

 
 
CEARÁ. Decreto Nº 25.778, de 15 de fevereiro de 2000. Diário Oficial do 

Ceará – 17.02.2000. 

 

_____ Área de Proteção Ambiental do Rio Pacoti. www.semace.gov.ce  

 

 

DANTAS, Eustógio Wanderley Correia. Mar à Vista: estudo da maritimidade 

em Fortaleza. Fortaleza: Museu do Ceará / Secretaria da Cultura e Desporto do 

Ceará, 2002. 112p.    

 
 

FREITAS.Edmar. Messejana: Um lugar mágico. Fortaleza: Editora Premius. 

1994. 62p. 

 

GOMES, Paulo César da Costa. A condição urbana: ensaios de geopolítica 

da cidade. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002. 304p. 

 



 122

Jornal Diário do Nordeste. Celular é arma contra infratores. Em 04 de setembro de 

2000. 

______  Fortaleza Cresce Rumo ao Leste. Em 04 de julho de 2004. 

 

Jornal o POVO. Classificados o POVO. Caderno 1. Imóveis: Compra e venda. 

03 de junho de 1983. 

_____ 15 de julho de 1995. 

______28 de abril de 2005. 
 

 

LACERDA, Luis Dudre de. Manguezais. Rio de Janeiro: Terceiro Mundo. 1996. 

47p. 

 
LIMA, Luiz Cruz; MORAIS, Jader Onofre de; SOUZA, Marcos Nogueira de. 

Compartimentação territorial e gestão regional do Ceará. Fortaleza: 

FUNECE, 2000. 268p. 

 

MACEDO, Sílvio Soares. Paisagem, turismo e litoral. In: YÁZIGI, Eduardo 

(org). Turismo e Paisagem. Saio Paulo: Contexto, 2002. p. 181 – 211. 

 

MAJOR, István. Manguezal. Fortaleza: Edições Demócrito Rocha, 2002. 71p. 

 

MIRANDA. Paulo de Tarso de Castro; MARTINS, Maria Lúcia Ramalho; 

SOARES, Maria Zinilce Lebre. Levantamento e qualificação das áreas de 
manguezais no Ceará (Brasil) através de sensoriamento remoto. In: 

Seminário Brasileiro de Sensoriamento Remoto, 5. Natal: 11 a 15 out.1988.  

 

MORAES, Antonio Carlos Robert. Contribuições para a gestão da Zona 
Costeira do Brasil: elementos para uma geografia do litoral brasileiro. São 

Paulo: Hucitec; Edusp, 1999. 230p. 

 

MOTA, Suetônio. Preservação e Conservação de Recursos Hídricos. 2 ed. 

Rio de Janeiro: ABES, 1995. 200p. 

 



 123

_____Urbanização e Meio Ambiente. Rio de Janeiro: ABES, 1999. 253p. 
 

NIVELLLI, Schaeffer. Manguezais: Sistemas Abertos. Rio de Janeiro: Terceiro 

Mundo.  62p.  

 

OURIQUES, Helton Ricardo. A Produção do Turismo: fetichismo e 

dependência. Campinas: Editora Alínea, 2005. 159p. 

 

PINHEIRO. Francisco José. Os povos nativos do Ceará (uma síntese 

possível). In: CHAVES, Gilmar (org). Ceará de Corpo e Alma. Rio de Janeiro: 

Relume Dumará / Fortaleza – CE: Instituto do Ceará (Histórico, Geográfico e 

antropológico), 2002. p: 21-28.  

 
PORTO ALEGRE. Maria Sylvia. Documentos para a História Indígena no 
Nordeste. Ceará, Rio Grande do Norte e Sergipe.  São Paulo: Lis Gráfica. 

1994. 269p. 

 

RAMIRES, Júlio César de Lima. FREITAS, Cláudia Maria de.  “Agentes Sociais 

e Produção do Espaço Urbano: A Estrutura do Distrito Industrial de 

Uberlândia”. Sociedade e Natureza. Uberlândia: UFU, 1995. janeiro/fevereiro. 

P.49 – 68. 

 

RODRIGUES, Arlete Moysés. Produção e Consumo no e do Espaço: A 

Problemática Ambiental Urbana. São Paulo: Hucitec. 1998. 240p. 

 

SANTOS, Milton. Espaço e Método. 3 ed. São Paulo: Nobel, 1992.  88p. 

 

SILVA, José Borzachiello da. Os incomodados não se retiram. Fortaleza em 

questão. Fortaleza: Multigraf editora, 1992.  192p. 

 

SOUZA, Marcelo Lopes. O desafio Metropolitano: Um estudo sobre a 

problemática sócio-espacial nas metrópoles brasileiras. Rio de Janeiro: 

Bertrand Brasil, 2000. 368p. 

 



 124

SOUZA, Maria Salete de. “Meio Ambiente Urbano e Saneamento Básico”. 

MERCATOR – Revista de Geografia da UFC. Ano I – Nº 01 – 2002. Fortaleza: 

Ed. UFC. p. 41 – 52. 

 

SOUZA, Ronaldo Caetano de. Laudo Cartográfico sobre a APA do rio 
Pacoti. Fortaleza: 2003. 20p. 

 

STUDART FILHO, Carlos. Aborígenes do Ceará. Instituto do Ceará. 

Fortaleza: 1965. 184p. 

 
VEADO, Ricardo Wagner Vincula. O Geossistema: Embasamento Teórico e 

Metodológico. Rio Claro: UNESP. 1995. 71p. 

 

VILLAÇA, Flávio. O que todo cidadão precisa saber sobre habitação. São 

Paulo: Editora Global. 1986, págs. 98 a 101. 

 

VESENTINI, J. William; VLACH, Vânia. O espaço Natural e a Ação Humana. 

2ed. São Paulo: Ática. 208p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 



 125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

                                                 APÊNDICE 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 126

Anexo 1- Modelo de formulário aplicado na pesquisa 
I – Perfil dos entrevistados 

1- Nome: _____________________________ 

2- Sexo:  Feminino (  )  Masculino (  ) 

3- Idade: ______________________________ 

4- Profissão: ___________________________ 

II – Consciência sobre a atividade imobiliária  

1- Na sua opinião, porque tantas pessoas estão vindo morar nessas 

comunidades?______________________________________________ 

2- Como você considera esse rápido crescimento urbano em relação à 

comunidade? 

Ótimo (  )          Bom   (   )          Ruim (   )         Não sabe (   ) 

2.1 E em relação ao meio ambiente? 

Ótimo  (  )         Bom   (   )         Ruim  (   )        Não sabe  (   ) 

3- Você já participou de alguma audiência pública para discutir os 

problemas envolvidos na instalação dos grandes empreendimentos na 

instalação das grandes obras imobiliárias nessa comunidade? 

Sim   (   )     Não  (   ) 

Se sim, qual ? ______________________________________ 

4- A instalação de condomínios e hotéis contribui para a geração emprego 

e renda na comunidade?   

Gera muitos empregos (  )     Gera poucos empregos   (   )        Não sabe (  ) 

Outros  ___________________________________________ 

5- De que forma você acha que a atividade imobiliária se comportará nos 

próximos anos em sua comunidade? 

Ampliará as atividades (   )  Reduzirá as atividades (     )   Não sabe    (   ) 

Outros ___________________________________________ 
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6- Você sabe da existência de algum tipo de ação dos governos estadual ou 

municipal no sentido de preparar a comunidade para ocupar os poste de 

trabalho gerados na área? 

 Sim   (    )       Não    (   )    Não sabe  (   ) 

III – Relação com o meio ambiente e a área de Proteção Ambiental. 

1- O rio Pacoti participa da sua vida? Qual é a sua relação com esse rio? 

Sim (  )  Trabalho? (   )   Lazer?  (   )    -     Não (  )  Nenhum (   ) 

2- Você sabe que a planície flúvio-marinha do rio Pacoti, ou seja, o rio e 

mangue, integram uma área d proteção ambiental? 

Sim  (    )    Não   (   )   

Se sim, como você obteve essa informação? 

___________________________ 

3- Você sabe o que a declaração de uma área de Proteção Ambiental 

significa para a comunidade e para o meio ambiente? 

Sim (    )       Não  (   ) 

4- Você tem conhecimento das ações propostas governo do Estado e 

Prefeitura para a APA? 

Sim  (    )   Não   (   ) 

5- Você já foi convidado a participar de reuniões ou debates sobre a APA do 

Pacoti? 

Sim  (   )       Não  (   ) 

6- Existe algum projeto de educação Ambiental sendo desenvolvido nas 

escolas ou em outras instituições da comunidade? 

Sim  (   )       Não (   )       Não Sabe  (   ) 

7- Você considera necessário a implantação de projetos de educação 

ambiental na comunidade? 

Sim   (   )   Não  (   )    Não sabe (   ) 

Por quê? ______________________________________________ 



Propriedade pertencente a
Franci Vasconcelos 40 hc




