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RESUMO 
 

 
A temática estudada retoma a questão dos conflitos gerados pela atividade turística, diante da 
precariedade dos instrumentos de controle urbano e ambiental que, em grande medida, 
ocasionaram os inúmeros impactos gerados pela ocupação desordenada no litoral. Composto 
de duas etapas distintas, o trabalho inicia por uma abordagem teórica fazendo a releitura da 
problemática ambiental da Zona Costeira brasileira e cearense, para contextualizar a 
evolução do planejamento turístico no Brasil e, mais detalhadamente, no Ceará, procurando 
compreender porque o turismo é considerado o maior impacto, em extensão e intensidade, 
fazendo uma reflexão sobre a importância da gestão dos subsistemas ambientais e urbanos. A 
segunda fase da pesquisa, de abordagem empírica, tem como objetivo analisar as 
transformações urbanas no litoral de Aquiraz, focalizando em primeiro plano a localidade do 
Porto das Dunas, por representar a nova imagem do turismo cearense e o modelo de 
desenvolvimento turístico vigente no estado, buscando compreender o processo de produção 
e consumo do espaço construído, visando extrair desse exercício, informações capazes de 
contribuir com a gestão dos impactos gerados pelo turismo. Para isso, partimos do conceito 
de produção e consumo do espaço, desenvolvidos por RODRIGUES (1998 e 1999), 
procurando identificar os agentes sociais responsáveis pelas transformações espaciais, 
identificando sua percepção, o comportamento e os instrumentos utilizados na dinâmica de 
materialização do novo espaço urbano-turístico litorâneo. Como ferramenta de análise, 
utilizamos os procedimentos metodológicos da percepção ambiental, baseados nos estudos e 
pesquisas de FERRARA (1988, 1999,2000,2002), usando como material analisado as 
informações emitidas pelos usuários, através da linguagem verbal, obtidas de entrevistas 
semi-estruturadas, como também da linguagem não-verbal, flagrada através do atrito 
interpretativo de recortes seletivos de imagens obtidas em fotografias. Desse modo 
identificamos pontos críticos, capazes de sugerir ações de gestão e controle, vinculados aos 
instrumentos jurídicos e instâncias políticas, relacionadas às leis ambientais e urbanas, 
propondo ao final, uma reflexão sobre o modelo de desenvolvimento adotado, comparando-o 
com outro, utilizado pelo IBAMA na Reserva Extrativista do Batoque, analisando também os 
novos investimentos em outras localidades litorâneas do município, alertando para os seus 
futuros impactos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The present study retakes the conflicts generated by touristic activities before the lack of 
instruments of urban and environmental control which, to a large extent, brings about a large 
number of impacts occasioned by a chaotic occupancy of seashore areas. Comprising two 
distinct parts, the study starts out from a theoretical approach towards reinterpreting the 
environmental problem of both Brazilian and ‘Cearense’ coastal areas, to contextualize the 
evolution of touristic planning in Brazil in general and, more specifically, in Ceará, 
attempting to understand why tourism is considered to be the most serious cause of impact, 
both in extension and intensity, by thinking over the importance of the management of 
environmental and urban subsystems. The second phase of the research, as an empirical 
investigation, has the scope of analysing the urban transformations along Aquiraz seacoast, 
focusing its first plane on the site known as Porto das Dunas, because it represents a new 
image of tourism in the State of Ceará, as well as its model of current touristic development, 
in an effort to understand the origination process as well as the process of the use of the 
occupied spaces, aiming at teasing out from such an exercise, the information capable of 
contributing to the handling of the impacts generated by tourism. For that reason, we started 
out from the concept of creation and use of space developed by RODRIGUES (1998,1999), in 
an attempt to identify the social agents responsible for spatial transformations, by detecting 
their perception, their behavior and the instruments used in the materialization dynamics of 
the novel space of urban-touristic seacoast. As the tool of the analysis, we used the 
methodological procedures of environmental perception based on the studies and research of 
FERRARA (1988, 1999, 2000, 2002), by using analytical material, the information gathered 
from users by means of verbal language obtained from semi-structured interviews, as well as 
from non-verbal language perceived through interpretive friction of selective samples of 
images obtained from photographs. Thus we identified critical points capable of suggesting 
new actions for the management and control connected with juridical instruments and 
political instances related to environmental and urban laws, proposing, in the end, a reflection 
on the model of developement adopted, comparing it with another used by IBAMA at the 
extractive reserve of Batoque, analysing also new investments at other seacost sites within the 
county and their  future impacts.                                
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INTRODUÇÃO 
 

 

A primeira versão do nosso projeto de pesquisa tinha como tema: “Critérios e 

Metodologias Projetuais para Equipamentos Turísticos no Litoral de Aquiraz-CE”, cujo 

objetivo era estudar critérios e métodos de projeto, ligados à prática profissional da 

Arquitetura e Urbanismo, adequados à problemática ambiental do litoral. Depois de cursar as 

disciplinas do mestrado, percebemos que havia lacunas importantes tanto no projeto de 

pesquisa como também na nossa formação, que procuramos compensar com leituras 

orientadas, levando-nos à compreensão das diversas relações travadas no espaço social e 

natural. Passamos, então, a perceber nessa experiência uma oportunidade de conhecer 

conceitos e discussões que certamente se converterão em referências valiosas para futuras 

contribuições acadêmicas, como também para o próprio exercício profissional.  

 
A partir daí, compreendemos que as dimensões que abrangem a questão dos 

equipamentos turísticos em suas relações harmônicas com o meio ambiente litorâneo 

superavam os limites dos critérios meramente técnicos e metodológicos da prática profissional 

e exigiam o embasamento de um campo de estudo interdisciplinar, já bastante desenvolvido, 

onde saberes como a Geografia, Sociologia, História, Economia e Biologia, entre outros, 

possuem papéis destacados, conduzindo-nos cada vez mais em direção à fundamentação 

teórica necessária à compreensão da problemática ambiental das zonas costeiras, no Ceará, 

como também aos diversos aspectos envolvidos com o turismo e o seu planejamento 

governamental, revelando os vínculos de dependências com a questão do planejamento e 

gestão urbana. Em outras palavras, sentimos a necessidade de aprofundar o contexto teórico 

em torno do turismo e do meio ambiente, em vez de nos debruçar, em primeiro momento, 

sobre aspectos de natureza técnica. Foi uma decisão oportuna, embasada no interesse 

eminentemente intelectual que se apresentava como uma oportunidade ímpar que decidimos 

não desperdiçar. 

 
Para alcançar tal dimensão, mudamos a estratégia da pesquisa, estabelecendo duas 

fases: a primeira, uma revisão teórica capaz de proporcionar uma contextualização entre a 

problemática ambiental das zonas costeiras e suas relações com o quadro histórico e analítico 

do planejamento turístico e urbano no Brasil e no Ceará, e a segunda, de abordagem empírica, 

com o objetivo de identificar e interpretar as transformações espaciais da área de estudo. 

 



 

Dessa forma, passamos a compreender as transformações urbanas flagradas no 

espaço pesquisado como a expressão resultante das diversas relações entre os agentes 

sociais que, mediante o jogo de influências e poder, afirmaram seus desejos, interesses e 

escolhas, impondo os diversos usos atribuídos ao espaço, historicamente, estabelecendo 

assim uma síntese entre o passado e o presente que nos levaram a considerar em nossas 

análises os bastidores das relações sociais determinantes da configuração espacial 

encontrada no local pesquisado. 

  

A partir do nivelamento do referencial teórico, passamos a adotar como objetivo geral 

de nossa pesquisa a compreensão das transformações urbanas no litoral de Aquiraz, como 

uma contribuição para os estudos dos “Ambientes em Áreas Urbanas”, com vistas a criar 

subsídios para a gestão dos impactos criados pelo turismo (em consórcio com o setor 

imobiliário), em futuros planos de ordenamento do espaço, como também evidenciar as 

variáveis sociais e ambientais nos estudos preliminares e métodos de pesquisa para elaboração 

de projetos urbanísticos e arquitetônicos, especialmente aqueles voltados para o uso turístico e 

imobiliário, aproximando-nos em certa medida do nosso objetivo preliminar.  

 

Na fase de revisão do referencial teórico, tivemos na leitura da evolução das estruturas 

de ocupação da zona costeira do Brasil, em especial a do Ceará, as contribuições da História e 

dos princípios metodológicos da abordagem cultural da Geografia, com base, nos vários 

trabalhos listados nas referências bibliográficas, em anexo, buscando compreender como se 

desenvolveu o modelo de organização que caracteriza o território cearense, resultante das 

relações travadas entre a sociedade e o seu meio, evidenciando relações socioeconômicas, 

salientando as influências dos aspectos tecnológicos e simbólicos em suas relações com o 

meio natural, buscando nos orientar por uma abordagem fenomenológica. 

 

A fenomenologia, nesse caso, pode ser entendida como o compromisso em partir de 

uma postura inicialmente modesta de compreender os fenômenos em foco, sem a pretensão de 

explicá-lo como verdade acabada, mas, de outro modo, contribuir para a sua explicação, 

salientando nela o existencial e o cotidiano, de relevância significativa, para além da forma 

científica simplesmente. 

 

Do mesmo modo, a abordagem fenomenológica pode ser tratada como aquela que, 

entre outras pretensões, adota “uma postura que prima pela modéstia do respeito à realidade 



 

social, sempre mais abundante que nos esquemas de captação. Em vez de partir de métodos 

prévios, dentro dos quais se ensaca a realidade, faz o caminho contrário. Primeiro tenta 

compreender a realidade social em sua intimidade, que reconhece como algo existencial, 

irredutível à realidade natural”(DEMO, 1995: p.250). 

 

Na análise dos processos, vistos em perspectiva histórica, procuramos nos aproximar 

do método dialético histórico-estrutural proposto por Demo (op.cit: 88-90), que trabalha a 

processualidade das estruturas históricas, onde toda formação histórica está sempre em 

transição, o que supõe visão intrinsecamente dinâmica da realidade social, no sentido da sua 

produção, isto é: “não se produz o totalmente novo que não tivesse condicionamento 

histórico, pois dessa forma, já seria ato de criação, do nada”. 

 

 Outro aspecto que nos chamou a atenção nesta proposta é que ela entende a dialética 

como uma abordagem não obrigatoriamente marxista nem anti-marxista, a começar pela 

evidente constatação de que não existe marxismo único dotado de único materialismo 

dialético.“Embora este se tenha voltado com extrema pertinácia à captação das 

transformações históricas, não é a única maneira possível de as tratar” (op.cit: 89).  

 

Os dois primeiros capítulos constituem, portanto, o estudo do referencial teórico 

adotado. No primeiro, buscamos a compreensão da problemática ambiental da zona costeira 

cearense, partindo das considerações iniciais sobre o estudo das zonas costeiras no mundo, 

para analisar o processo histórico de ocupação do litoral brasileiro, desde o perfil de ocupação 

colonial, até a evolução de sua estrutura de povoamento atual, para, em seguida, analisarmos 

o singular processo histórico de ocupação da costa cearense, desde a estratégia colonial dos 

séculos XVII e XVIII, passando pela abertura do Ceará ao comércio internacional – séculos 

XIX e XX, até às transformações ocorridas no século XX e as perspectivas para o século XXI, 

traçando assim um panorama evolutivo de ocupação do litoral, para nos dar uma referência da 

dimensão dos impactos causados pela expansão do turismo na zona costeira cearense, 

utilizando dois eixos de estudo: as contribuições de Moraes (1999), para análise do contexto 

brasileiro e as contribuições de Campos (coord. et alii, 2003), para o contexto cearense, no 

trabalho A Zona Costeira do Ceará, acrescentando também outras contribuições de vários 

geógrafos e historiadores, em referências bibliográficas. 

 



 

 No segundo capítulo, buscamos um aprofundamento da compreensão acerca do 

planejamento turístico no Ceará, a partir da contextualização do turismo no mundo e seus 

reflexos no planejamento brasileiro, baseando-nos nas contribuições de Rodrigues (1999 e 

2000) para compreender a inserção do turismo no planejamento governamental cearense, 

analisando os fundamentos da política de turismo no Ceará (CORIOLANO, 1998) desde a 

configuração da base física e ordenamento espacial das macrorregiões turísticas (SETUR, 

1995) até a política estratégica do turismo adotada pela gestão atual: 2004-2007 

(SETUR,2004). Tudo isso para compreendermos a ênfase dada ao setor turístico, no Estado, 

com o objetivo de causar um estranhamento diante dos “pecados e omissões” ambientais e 

urbanísticos cometidos em seu nome e a seu favor.  Abordamos também os aspectos e 

dimensões do turismo no desenvolvimento econômico do Ceará (BENEVIDES, 1998), 

buscando compreender o conceito de desenvolvimento adotado e seus aspectos limitantes, 

comparando a outros conceitos de desenvolvimento, para analisar os diversos aspectos e 

dimensões do PRODETUR-NE e seus planos complementares, inserindo-o no âmbito 

histórico do planejamento no Brasil, propondo uma reflexão sobre o conceito de 

desenvolvimento, planejamento e gestão, com arrimo em contribuições de autores diversos, 

listados em referências bibliográficas, servindo de base para as comparações finais entre os 

dois paradigmas de desenvolvimento analisados: o modelo expresso no Porto das Dunas em 

contraposição ao protótipo preconizado na Reserva Extrativista do Batoque. 

 

No terceiro capítulo, apresentamos o detalhamento da abordagem metodológica, com 

fundamento nas contribuições de Rodrigues (1998 e 1999) e, sobretudo, nas pesquisas de 

Ferrara (1988, 1999, 2000 e 2002) que utilizou os métodos da percepção ambiental, 

fundamentados por sua vez, na semiótica de Peirce (1974), na obra de Santos (1978, 1980, 

1985, 1987) e nas contribuições de Lynch (1975 e 1982), entre outros, onde a autora procura 

seguir o caminho trilhado por urbanistas que tentaram articular temas como traçado urbano e 

percepção ambiental, abrindo-se para as contribuições das ciências sociais, em cujas 

experiências nos apoiamos no tratamento e na identificação das variáveis utilizadas na 

abordagem empírica no estudo do litoral de Aquiraz. 

  

O quarto capítulo é aberto com a contextualização da área pesquisada, como exigência 

metodológica da percepção ambiental, iniciando com algumas considerações preliminares 

sobre a área de estudo, sua delimitação e acessos, apresentando o Município de Aquiraz nos 

seus aspectos básicos de informações geográficas; síntese histórica e evolução urbana; as 



 

relações do Município no contexto da Região Metropolitana de Fortaleza, abordando aspectos 

levantados no seu Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, como também sobre a sua 

inserção no planejamento turístico do Estado.  

   

No quinto capítulo, desenvolvemos a abordagem empírica baseada na análise das 

transformações urbanas do litoral de Aquiraz a partir de recortes espaciais (FERRARA, 1999) 

selecionados, capazes de explicitar o eixo analítico adotado: o processo de produção e o 

consumo do espaço (RODRIGUES, 1998) turístico – imobiliário, enfocando a região do Porto 

das Dunas – APA do rio Pacoti, local onde o turismo e a expansão imobiliária se 

manifestaram em sua maior plenitude no Município, onde estudamos a sua evolução urbana a 

partir da identificação do comportamento, do discurso e dos instrumentos legais utilizados 

pela cadeia dos agentes produtores do espaço, buscando compreender as relações entre as leis 

- ambientais (estadual e federal) e urbanas (municipais e federais) - que puderam ser 

interpretadas na estrutura urbana encontrada e projetada, flagradas em fotografias aéreas, 

plantas de zoneamento e índices urbanísticos adotados na legislação básica do Plano Diretor 

de Desenvolvimento Urbano-PDDU, analisados com a intenção de contribuir para o processo 

da gestão dos impactos efetuados pela infra-estrutura turística e imobiliária no ambiente 

natural litorâneo.  Estudamos também a cadeia de consumo do espaço urbano-turístico, na 

percepção dos seus usuários, analisando o comportamento e o discurso dos seus agentes 

sociais, comparando-os às imagens captadas em levantamento fotográfico, desde a 

perspectiva do pesquisador, como também do pesquisado, enfocando o problema e a 

discussão da carência de infra-estrutura urbana-turística do local e a questão da crise fiscal do 

Estado. Por último, analisamos as especificidades do espaço turístico, a questão da paisagem e 

a constituição da história do lugar, expressas nas ações de seus agentes sociais em busca de 

uma urbanidade ainda a ser edificada, interpretada a partir da análise dos projetos urbanísticos 

desenhados para o local.        

 

Em cada recorte analítico, utilizamos procedimentos metodológicos baseados nas 

diversas pesquisas de Ferrara, conforme mencionado, que apontam para a manipulação de 

duas fontes de informação (variáveis): a primeira refere-se à informação obtida da 

interpretação da leitura não verbal de recortes espaciais submetidos à operação de 

segmentação seletiva da imagem, capazes de produzir informações; a segunda é a linguagem 

verbal do discurso dos diversos agentes sociais, obtidos na aplicação de entrevistas semi-

estruturadas, identificando as percepções dos agentes sobre as variáveis analisadas: o processo 



 

de apropriação e produção do espaço urbano destinado ao turismo de massa; os impactos 

funcionais das infra-estruturas urbanas-turísticas no meio ecológico natural, na cultura e nos 

valores tradicionais; consumo do espaço social pelos agentes locais, identificando suas 

escolhas, preferências e usos, de forma a constituir-se em um espaço vivido, transformado em 

paisagem urbana e imagem de cada lugar. 

 

O material constituído pela informação não verbal foi colhido de diversas formas: no 

contato direto com o lugar; no levantamento vídeo-fotográfico de campo, feito a partir da 

perspectiva do pesquisador, como também da visão dos próprios agentes pesquisados, ou 

extraídos de páginas eletrônicas da Prefeitura Municipal ou de sítios virtuais ligados ao 

mercado turístico e imobiliário e suas campanhas publicitárias. Analisamos também o 

discurso da linguagem não verbal de projetos urbanísticos e arquitetônicos, elaborados por 

arquitetos que propuseram intervenções urbanísticas contratados por associações de 

moradores (Porto das Dunas), órgãos federais (IBAMA); ou por investidores privados, 

onde foram analisadas algumas de suas características, de modo a compreender a 

percepção e o desejo de seus contratantes. Utilizamos ainda a análise de fotografias aéreas 

que permitiram a elaboração da cartografia básica do município, o Plano de Legislação 

Básica Municipal, em especial a Lei de Uso e Ocupação do Solo, e sua Planta de 

Zoneamento, que também serviu para expressar o discurso institucional do Poder Público 

municipal em parceria com o setor privado. 

 

No sexto capítulo, estabelecemos análises comparativas, em especial com o Batoque, 

localidade mais preservada, onde abordamos sinteticamente a história da formação da sua 

“Reserva Extrativista”, gerenciada pelo IBAMA e a comunidade, avaliando os conceitos e 

paradigmas de desenvolvimento utilizados na sua futura gestão, ainda em decurso de 

elaboração do seu plano diretor e zoneamento. Comentamos, também, os aspectos de maior 

relevância identificados nos contatos com as demais localidades pesquisadas, tendo como 

eixo de análise  a percepção da comunidade em relação ao turismo, onde verificamos uma 

postura de esperança e mito, analisando os novos investimentos e seus futuros impactos, 

fazendo nossas considerações finais.  

 

A partir da interpretação dos levantamentos efetuados, abrangendo o estudo das 

regiões turísticas de Aquiraz, a pesquisa planeja atingir as seguintes dimensões, tratadas como 

objetivos específicos em cada análise: 



 

 

 

1) compreender como as forças manipuladas pelos agentes concretizam e atribuem 

especificidades ao espaço, no processo de formação e transformação da sua paisagem – uso e 

ocupação – para identificar brechas nos instrumentos de controle urbanístico e ambiental ; 

 

2) entender o papel e a percepção de cada agente na produção e/ou consumo do 

espaço, analisando o seu discurso e verificando a sua homogeneidade e/ou heterogeneidade,  

para levantar as variáveis sociais e psicológicas, a serem consideradas em métodos de 

pesquisa e estudos preliminares de projetos urbanísticos e arquitetônicos; 

 

3) comparar e fazer analogias entre as imagens sugeridas nos discursos de cada 

agente (imaginário) com as imagens flagradas na observação da paisagem do lugar, 

fragmentadas e interpretadas como informação (percepção ambiental - semiótica aplicada aos 

estudos urbanos) -  para estabelecer uma relação de controle de qualidade da informação 

extraída e considerada; 

 

4) perceber a origem e abrangência das forças variáveis e sua interferência no espaço 

(local – municipal – estadual – federal – global) para estabelecer uma estratégia de controle e 

gestão dos instrumentos urbanísticos e ambientais; 

 

5) analisar os instrumentos de planejamento e gestão urbana, turística e ambiental 

(conhecendo o papel e os limites de cada um), para identificar deficiências para futuras 

correções; e 

 

6) escrever, no final, um texto analítico e crítico capaz de sintetizar as observações 

consideradas.   

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 1 – A PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DAS ZONAS COSTEIRAS 
 

 

1.1 Considerações Iniciais sobre o Estudo da Zona Costeira  
 

Conhecer os diversos aspectos da problemática ambiental da zona costeira cearense é 

condição fundamental para aqueles que pretendem compreender a política de 

desenvolvimento turístico governamental no Ceará, uma vez que o litoral foi elevado à 

categoria de locus privilegiado no seu planejamento. Com isso, pretendemos evidenciar 

algumas das contradições contidas nesta singular porção do território para melhor avaliar o 

conteúdo e os fundamentos de sua política de desenvolvimento. 
 

Portanto, propomos iniciar o estudo a partir da análise da evolução histórica das 

estruturas relacionadas ao processo de ocupação da costa brasileira e, em particular, do litoral 

cearense, como forma de estabelecer uma referência para a compreensão dos diversos 

aspectos envolvidos no planejamento governamental do turismo como política regional de 

desenvolvimento no Ceará, caracterizando assim o nosso problema, para com isso mergulhar 

na compreensão das transformações espaciais e urbanas ocorridas no caso particular do litoral 

de Aquiraz.  
 

As zonas costeiras possuem aspectos extraordinários, fruto de uma associação 

excepcional de fatores físicos, ambientais e humanos que as elevam à categoria de lugar 

privilegiado, em todo o mundo. São, ao mesmo tempo, a interface das diversas relações de 

interesse vital, tanto do ponto de vista ecológico, pois é onde se desenvolve a quase-totalidade 

das espécies marinhas do Planeta, como do prisma humano, tendo sido o ponto de interseção e 

contato das diversas culturas, onde foram fundadas inúmeras cidades e civilizações do 

passado, inclusive na Antigüidade. No presente, sua importância se afirma cada vez mais pelo 

fato de intermediar relações econômicas e socioespaciais, marcadas amplamente pelas 

características atuais da sociedade contemporânea em contato com o mar, ocasionando 

conflitos e suscitando discussões sobre as relações de controle e gestão. 
 

De acordo com Peron & Rieucau (1996 apud DANTAS, 2002, p. 11),  

 

[...] no final do século XX, o interesse pelo mar torna-se verdadeiro fenômeno de 

sociedade. A matriz de transformação situa-se entre os séculos XVI e XVIII, 

momento em que os europeus se aventuram pelos mares, esforço alimentado pelo 



 

comércio, pela geração de novos instrumentos (a bússola e o astrolábio, entre outros) 

e, até mesmo, pela reversão do quadro de imagens repulsivas associadas ao mar. 

 

Essas imagens repulsivas tinham sido criadas pelos europeus da Idade Média porque 

associavam-na ao desconhecido, vinculado constantemente a “representações míticas de 

obstáculos intransponíveis como o abismo que engolia os navios, o mar habitado por 

monstros e deuses coléricos ou repletos de recifes desumanos”, sempre associados à idéia de 

morte, invasões, tempestades, naufrágios ou pilhagens de piratas (DANTAS, 2002, p. 11). 
  
A reversão desta série de imagens negativas, entretanto, teve que ser superada pela 

nova ordem comercial, o que levou os europeus do século XVII a apresentarem uma rápida 

transformação imposta pela Teologia Natural, cuja visão do mundo levou à criação de 

imagens agradáveis dos espaços litorâneos, criados por Deus para o bem-estar dos homens e 

para o desenvolvimento da navegação (op.cit., p. 12) 
 

A partir da revolução operada pelas grandes navegações o mundo se abriu para os 

mares desconhecidos em busca de terras e riquezas distantes, o que resultou no crescimento 

“ilimitado” do comércio e na descoberta dos continentes, que, na seqüência histórica, levaram 

à expansão colonial, onde está situada historicamente a descoberta do Brasil e dos demais 

países da América.        
 

A definição de zona costeira, segundo Moraes (1999, p. 27), é um tema que suscita 

polêmicas internacionais. “Quando a perspectiva se afasta do formalismo das definições 

abstratas, do tipo – zona de interação dos meios terrestres, marinhos e atmosféricos – vê-se 

que a questão não permite uma só resposta, pois tal tema remete a uma variedade de situações 

que deveriam ser contempladas numa boa definição”.  
 

Do ponto de vista geoambiental, a zona costeira é composta pelos diversos sistemas 

físico-naturais, incluindo a faixa litorânea, o seu entorno continental imediato e a plataforma 

continental adjacente, seguindo os critérios estabelecidos pelo Macrodiagnóstico da Zona 

Costeira do Brasil (BRASIL/MMA, 1996). 
 

Estes sistemas, ou unidades geoambientais, são o produto de uma matriz de fatores e 

variáreis ambientais relativas ao suporte (condições geológicas e geomorfológicas), ao 

envoltório (condições hidrológicas e climáticas) e à cobertura (solos e cobertura vegetal) de 



 

uma determinada região, apresentando características semelhantes de fragilidades e 

potencialidades que permitem a sua utilização para o planejamento territorial e zoneamento 

(CAMPOS e.t al., 2003, p.  28). 

 

 Do ponto de vista espacial, a zona costeira é a estreita faixa de transição entre o 

continente e o oceano. Do ponto de vista da gestão, entretanto, é o palco onde se acentuam os 

conflitos de uso, se aceleram as perdas de recursos e se verificam os maiores impactos 

ambientais, em virtude, basicamente, da grande concentração demográfica e dos crescentes 

interesses econômicos e pressões antrópicas (op.cit. 2003: 12). 
 

No que se refere às características de uso e ocupação, o litoral pode ser definido como 

uma zona de usos múltiplos, sendo possível encontrar inúmeras formas de ocupação do solo, 

onde se desenvolvem atividades humanas das mais variadas naturezas e complexidades. 

 

Defronta-se na zona costeira do Brasil, desde a presença de tribos coletoras quase 

isoladas até plantas industriais de última geração, desde comunidades vivendo em 

gêneros de vida tradicionais até metrópoles dotadas de toda a modernidade que a 

caracteriza (MORAES, 1999, p. 30). 
 

Por esses e por outros aspectos, a localização litorânea qualifica-se como uma situação 

geográfica ímpar cujas potencialidades vêm se convertendo num processo de ocupação, em 

ritmo cada vez mais acelerado, animado por múltiplos vetores de desenvolvimento 

relacionados à industrialização, urbanização e, mais recentemente, na exploração turística. 
 

Em outras palavras, a zona costeira compõe-se de um universo caracterizado pela 

multiplicidade e diversidade de padrões de atividades, muitas vezes incompatíveis entre si, 

resultando em conflituosas relações quando postas em contato sem a mediação e gestão adequadas, 

aumentando a responsabilidade e os desafios dos planejadores e gestores, junto à sociedade.  

 
 

1.2 O Processo de Ocupação da Costa Brasileira 
 

 
1.2.1 O perfil do assentamento colonial 
 

Chegando por via marítima, o colonizador europeu tratou de estabelecer-se 

primeiramente no litoral, configurando os seus primeiros contatos em toda a América. Foram, 



 

portanto, as zonas litorâneas, as primeiras a serem ocupadas em núcleos de povoamento que 

se transformaram em centros para difusão e polarização dos fluxos de colonização no Novo 

Continente. Estes centros caracterizavam-se por articular a hinterlândia explorada com as 

rotas oceânicas que comercializavam o produto da exploração, constituindo-se em um padrão 

recorrente denominado de “bacia de drenagem” (MORAES, 1999:31), pois reproduziam um 

desenho na sua rede de circulação onde todos os caminhos levavam a um eixo principal que 

terminava em um porto marítimo, geralmente situado em uma baía ou estuário. 

 

Foram esses centros portuários que articularam os espaços de produção colonial aos 

novos circuitos da economia mundial mercantilista que se ampliavam, constituindo-se nos nós 

entre os fluxos terrestres e marítimos, que configuraram uma estrutura espacial, fruto das 

novas relações na divisão do trabalho, influenciando também os lugares subjacentes a esse 

processo. Ao longo de toda a costa, o território colonial português no Brasil foi estruturado 

baseado numa sucessão de sistemas de ocupação, seguindo também o mesmo modelo europeu 

da “bacia de drenagem”, onde cada porto concentrava o controle da produção na zona de 

influência de sua hinterlândia, que variava de acordo com o tamanho e a produtividade do espaço 

polarizado. Somente em raras exceções, como São Paulo, a ocupação foi fundada no planalto 

interior por motivos peculiares às especificidades do papel dos bandeirantes. (op. cit.), 

 

Deste modo, os portos se converteram no ponto inicial de expansão da ocupação do 

litoral e produziram toda a estrutura das primeiras redes de cidades embrionárias que 

originaram os posteriores sistemas regionais, localizados nos pontos de intersecção das rotas e 

caminhos de transporte de produtos constituídos por trilhas e rios, com a função de 

entrepostos secundários polarizados pelo porto principal, o que explica a escolha por sítios 

estuarinos, comprovando a tese do urbanista Marcel Poète (apud CASTRO, 1977, p. 24), de 

“que as cidades nascem onde se troca de transporte”. 

 

 O resultado desse processo é uma estrutura de povoamento ao longo da zona costeira 

brasileira, seguindo um padrão descontínuo, “que conforma um verdadeiro arquipélago 

demográfico, onde se identificam zonas de adensamento e núcleos pontuais de assentamento 

entremeados por vastas porções não ocupadas pelos colonizadores” (MORAES, 1999, p. 32). 

 

 Dentre todo o conjunto de ocupação colonial brasileira, podemos destacar como os 

mais expressivos: o litoral oriental da zona da mata nordestina, polarizada por Olinda / 



 

Recife, que controlava a produção de açúcar, com ramificações na hinterlândia por meio da 

pecuária e agricultura de abastecimento; o Recôncavo baiano, área polarizada por Salvador, 

sede do Governo-Geral durante boa parte do período colonial (até 1763), ponto de escala das 

rotas internacionais do império e articuladora de amplos circuitos internos referentes à 

pecuária, mineração e produção de açúcar; o litoral fluminense, polarizado pela cidade do Rio 

de Janeiro, zona de produção e abastecimento para as áreas mineradoras, servindo-lhe de 

porto de escoamento e destacando-se na agricultura canavieira; e, finalmente, o litoral 

paulista, polarizado por Santos / São Vicente, que se articulava com o sistema paulistano no 

planalto, composto de uma rede de povoações e caminhos em diversas direções no interior, 

destacando-se mais pela extensão de suas rotas do que pelo tamanho de seus assentamentos 

(op.cit., 1999, p. 33). 

 

Portanto, a costa brasileira, se apresentava à época colonial, como uma linha pontuada 

de núcleos litorâneos que se tornavam mais distanciados à medida que se avançava no sentido 

meridional, chegando à ilha de Santa Catarina, limite final do sistema. Além dos núcleos 

principais, o Brasil era formado por cidades portuárias relativamente isoladas que se 

converteram em centros locais de produção ou em pontos terminais de polarização dos 

sistemas produtivos no interior, como é o caso de Belém, São Luís, Fortaleza e Vitória. 

Ademais, uma vasta extensão do litoral se manteve isolada ou pouco povoada, servindo de 

refúgio de tribos indígenas e escravos fugidos que se organizaram em pequenas comunidades 

voltadas para o autoconsumo que se tornaram nas comunidades litorâneas tradicionais ainda 

presentes em várias porções do litoral brasileiro. (op.cit., 1999, p. 34).  

 

 

1.2.2  A evolução da estrutura de povoamento do litoral brasileiro   

 

Ao longo do século XIX, a estrutura colonial se desenvolveu acompanhando o ciclo 

das economias regionais exportadoras, fortalecidas pela instalação da malha ferroviária, 

interligando os portos e reforçando o caráter de centralidade das aglomerações maiores, 

facilitando de início a alocação de equipamentos produtivos, como as indústrias, que foram 

buscar outros fatores de localização como as fontes energéticas, inaugurando a urbanização do 

interior, cujo exemplo maior é São Paulo. Na primeira metade do século XX, um grande 

número de cidades litorâneas, inclusive algumas capitais estaduais e centros regionais de 

zonas deprimidas, tornaram-se portos secundários e passaram à estagnação em virtude das 



 

alterações nas novas linhas de transporte rodoviário e uma série de outros fatores ligados à 

economia. Estas cidades mortas distribuem-se com certa regularidade ao longo de todo o 

litoral que ao lado das zonas pouco povoadas pelas comunidades tradicionais, tornaram-se 

locais a sofrerem o assédio do surto de ocupação que ocorrem na segunda metade do século 

XX (op.cit., 1999, p. 35). 

 

A partir do final dos anos 1950, a economia brasileira atinge uma significativa 

aceleração do processo industrial que ultrapassou o estádio de substituição de importações, 

passando a recorrer maciçamente ao capital transnacional, em processos dependentes de 

insumos externos, condicionando a localização industrial a sítios portuários, como Cubatão e 

Camaçari. Outros fatores, entretanto, levam a industrialização a localizar-se na periferia das 

capitais e zonas de adensamento populacional. 

 

A partir dos anos 1960, o litoral foi tomado por dois fenômenos que caracterizaram 

fortemente a sua configuração e forma de ocupação: o primeiro está relacionado à 

popularização das residências de veraneio, que se disseminaram largamente por todo o litoral, 

principalmente próximo às regiões metropolitanas, e pode ser considerado o fator 

numericamente mais expressivo da urbanização ao longo de toda a costa, cujo impacto 

ambiental está diretamente relacionado à incapacidade dos poderes públicos de ordenarem o 

uso do solo, desestabilizando a sociabilidade dos locais onde se instalam, promovendo 

conflitos e tensões na questão fundiária. O segundo fenômeno está relacionado aos 

movimentos migratórios, em direção à costa, dos contingentes não absorvidos pela indústria, 

oriundos do campo, ou de outros centros urbanos menores, atuando no mercado informal, 

ocorrendo em diversas escalas e nas mais variadas situações, principalmente em torno das 

grandes metrópoles e capitais brasileiras, ocorrendo também em cidades do interior de médio 

porte  que polarizam economicamente a região do seu entorno.  O resultado da chegada de tais 

populações, não assimiladas pela economia local, é a formação de um segmento marginal que 

exerce forte pressão social na demanda de serviços urbanos elementares e que se constitui 

hoje um quadro marcado por carências que se tornaram históricas em razão da sua amplitude 

(op.cit., 1999, p. 39). 

 

Naquele momento, o Brasil apresentou baixíssimos índices de desempenho em 

saneamento básico e habitação, fruto da herança de um modelo colonial-escravista.  

 



 

Como previu Joaquim Nabuco, o peso do escravismo estaria presente, na sociedade 

brasileira, muito após sua abolição. Não só grande parte desses trabalhadores atua no 

mercado informal como, mesmo aqueles regularmente empregados na moderna 

indústria fordista, apelam para expedientes de subsistência para se prover de moradia na 

cidade (MARICATO, 2001, p. 22).  

 

Isso significa que grande parte da população, inclusive daquela regularmente 

empregada, constrói a própria casa em áreas irregulares ou simplesmente invadidas. 

 

Portanto, industrialização, crescimento urbano, favelização e disseminação de 

segundas residências compuseram o quadro que explica a ocupação do entorno das grandes 

cidades litorâneas, alargando esses territórios por meio da urbanização de suas periferias e 

adjacências, marcando profundamente a tragédia urbana brasileira que exigiu do Estado a sua 

intervenção mediante o planejamento estatal nas décadas de 1970 e 1980, caracterizado por 

orientações baseadas no centralismo autoritário federal, alinhado a uma mentalidade 

tecnocrática de fé nas virtudes do desenvolvimento econômico, a qualquer custo. 

 

“A ausência de análises consistentes sobre a produção espacial é visível em 

propostas de políticas públicas, nas quais se planeja o desenvolvimento com 

metas numéricas, nas quais o espaço onde se concretizarão estas metas é 

desconhecido” (RODRIGUES, 1998, p. 32).    

 

A óptica desenvolvimentista daqueles anos não tinha nenhuma preocupação com a 

questão ambiental e estabelecia uma complexa divisão territorial do trabalho, surgindo uma 

rede urbana integrada e dinâmica, ao mesmo tempo produto e conseqüência da constituição de 

um mercado nacional. Não havia a primazia metropolitana, como em outras sociedades latino-

americanas, como a Argentina, México e Uruguai, onde a capital representa 40% de sua 

população. Por outro lado, surgiram no Brasil 14 cidades com população acima de 1 milhão 

de habitantes, fato ímpar no Continente (RIBEIRO et al, 1997, p. 263). 

 

Tais fatos situaram o Estado como um dos principais agentes de intervenções nos 

espaços litorâneos, cuja ação criou atrativos locacionais ao mesmo tempo em que dilapidou o 

patrimônio natural e cultural, como foi o caso do setor petroquímico dos anos 1960 e 1970 e 

na política urbana financiada pelo SFH – Sistema Financeiro de Habitação gerenciado pelo 



 

BNH – Banco Nacional da Habitação, alimentando a expansão urbana que marcou os anos 

1970 e final dos 1980. 

 

O último vetor responsável pela intensificação dos usos nas zonas costeiras, nas 

últimas décadas, é justamente o setor turístico que avança conjugado à atividade de veraneio, 

distintos no sentido estrito das suas relações socioespaciais, tornando-se um dos setores que 

mais cresce, atualmente, numa velocidade de instalação muito maior do que o Estado é capaz 

de organizar e disciplinar o espaço a ser construído. 

 

O turismo manifesta-se associado a vários processos: ora articulado como um setor 

dentro da estruturação urbana de uma cidade litorânea; ora unida a espaços de segundas 

residências, geralmente de alto padrão; ora mediante investimentos maciços, criando a função 

turística e revivendo cidades mortas; ora ainda como indutora da ocupação de novas áreas 

criadas. Este crescimento foi alimentado pela ampliação da classe média, por um lado, e pela 

demanda estrangeira do outro, sendo relativamente recentes os contatos internacionais que de 

início se deslocam a poucas cidades, porém vão abarcando maior número de localidades, até 

chegar à forma mais atual dos enclaves de turismo de alto padrão, dentro de áreas semi-

desertas da zona costeira (MORAES, 1999, p. 43). 

 

O turismo ganhou destaque nas políticas públicas brasileiras com a entrada do Estado 

na elaboração de planos para construção de infra-estruturas por meio de novos investimentos, 

qualificando o litoral brasileiro num espaço de maior atratividade para os fluxos 

internacionais. São europeus desembarcando no litoral nordestino e argentinos nas praias 

meridionais, todos buscando o desfrute de equipamentos turísticos construídos nas últimas 

décadas, transformados em demanda de alto potencial de crescimento que anima a construção 

de equipamentos em ritmo veloz, potencializada com a entrada do Estado na tentativa de 

ordenamento e alavancagem do processo, por meio de um dos maiores planos estatais da 

atualidade, o PRODETUR-NE, sem dúvida o de maior impacto sobre a zona litorânea no País, 

em implementação no momento (op.cit., p. 43). 

 

Portanto, o quadro atual da ocupação da zona costeira no Brasil aponta para uma 

ocupação populacional de 32,5 dos 146 milhões de habitantes (censo de 1991) vivendo em 

municípios litorâneos, chegando a duplicar se for considerada uma faixa mais ampla de 100 

km, incluindo três grandes aglomerações interiores: as regiões metropolitanas de São Paulo, 



 

Curitiba e Porto Alegre, chegando a uma taxa aproximada de 45% da população brasileira. Se 

considerarmos, entretanto, apenas os municípios litorâneos, temos 22 % da população 

habitando à beira-mar, número também expressivo. Desse modo, podemos se afirmar que o 

modo de vida predominante na zona costeira é o citadino, uma vez que os habitantes 

urbanizados do litoral somam 87,66% de sua população, superando a média nacional de 

urbanização de 75% em 1991 (op.cit., p. 44). 

 

 

1.3 A Ocupação da Costa Cearense 
 

A importância de estudar a ocupação da costa cearense reside na necessidade de 

fundamentar a compreensão das mudanças ocorridas na zona costeira durante a sua evolução 

e, em especial, aquelas operadas a partir dos anos 1980, quando o Estado implantou reformas 

econômicas que, entre outros aspectos, passaram a valorizar a zona litorânea, transformada 

em mercadoria e espaço privilegiado para o desenvolvimento do turismo. A partir de então 

essa atividade ou passa a ser tratada como vetor estratégico de sua política de planejamento 

regional. Compreender esta mudança é fundamental para o tratamento dos processos de 

organização do espaço litorâneo do Ceará, com vistas a influenciar as políticas públicas de 

desenvolvimento econômico e turístico. 

 

Estas análises fundamentam-se nas relações que os homens estabelecem entre si e o 

meio litorâneo marcado pelas características da região semi-árida. São avaliadas por 

dimensões socioeconômicas, tecnológicas e simbólicas que influenciaram a feitura de um 

vínculo com o mar, particular ao Ceará, que evoluiu no tempo em virtude da adoção de 

estratégias singulares de organização dos espaços no Nordeste brasileiro (DANTAS in 

ALMEIDA & RATTS (org), 2003, p. 208).  

 

No Ceará, a relação entre o homem e o litoral se desdobra em função de três 

dinâmicas: a primeira resulta de uma estratégia colonial de ocupação do espaço (séculos 

XVII e XVIII); a segunda deriva do movimento de abertura do Ceará ao mercado 

internacional, possibilitando o acesso da sua elite à cultura européia que alimentou um 

movimento de freqüência às praias, no final do século XIX e início do XX; a terceira, 

mais recente, orienta a valorização das zonas de praia como mercadoria turística 

(CAMPOS coord. et.al. –2003, p. 140).     



 

1.3.1 A estratégia colonial de ocupação do espaço – séculos XVII e XVIII 

   
Durante todo o século XVI, o Ceará permaneceu isolado do ciclo açucareiro da zona 

da mata, em razão das características impróprias para produção do açúcar em larga escala 

oferecido pelo seu sítio natural. Portugal sempre olhou com cautela para aquela região da 

Colônia, uma vez, que depois dos primeiros contatos exploratórios, não conseguira conquistar 

o interesse de seu donatário Antônio Cardoso de Barros (CASTRO, 1977, p. 16). 

 

Os estudos sobre a rede urbana colonial brasileira indicam uma lógica de estruturação 

do espaço denominada de rede dendrítica (CORRÊA, 1989 apud DANTAS, in ALMEIDA & 

RATTS,org. 2003, p. 207). Esta rede representa a forma espacial simples adotada pelos 

portugueses para atender à demanda do comércio ultramarinho e de política de defesa dos 

territórios descobertos. Consistia na instauração de uma cidade-primaz, situada próxima ao 

mar, dispondo de forte e porto, imprescindíveis ao estabelecimento dos contatos com a 

Europa para as troca comerciais e culturais, estabelecendo o domínio da hinterlândia e 

estruturada para a defesa e ataque contra os inimigos indígenas ou europeus. 

 

Dessa forma, conforme La Blache (1995, apud DANTAS, op.cit:, p. 207) essa lógica 

que convida o interior a se abrir, efetua a penetração a partir das vias naturais que conduzem 

ao mar: os estuários dos rios e outros pontos de menor resistência simbolizaram, no caso do 

Nordeste brasileiro, a lógica de ordenação espacial da zona da mata e do meio norte, em 

cidades como Salvador, Recife e São Luís, especializadas na captação de produtos do interior, 

drenando-os para os portos no litoral que os faziam chegar ao mercado europeu. 

 

No caso específico do Ceará, associava-se um conjunto de fatores e imagens negativas 

relacionados à semi-aridez e a natureza belicosa dos índios, que retardaram as expedições de 

ocupação e criaram dificuldades para a sua consolidação, influênciando também a formação 

do seu sistema de cidades no qual se inserem Fortaleza e Aquiraz. O abandono da Capitania e 

a presença de europeus invasores forçaram a ocupação do Ceará como ponto estratégico de 

defesa contra as investidas estrangeiras. 

 

 Conforme Dantas in Almeida & Ratts (org.) (2003, p. 210),  

 



 

[...] as expedições francesas no Brasil voltaram-se para as zonas ainda não ocupadas 
pelos portugueses. Após o fracasso de expedição no Rio de Janeiro eles se voltam 
para o Maranhão em 1560, buscando estabelecer uma colônia em território 
português, a France Équinoxiale.  

 

Este fato denota a determinação em permanecer no Brasil, ameaçando a soberania 

portuguesa, que tratou de organizar uma política de defesa, visando à expulsão dos 

“invasores”. A partir de então, o território do Ceará passou a ser o ponto estratégico capaz 

de impedir uma expansão dos interesses franceses no Brasil.  

 

Portugal, naquele momento, passava por dificuldades políticas e econômicas que 

culminaram na criação da União Ibérica (1580-1640), tendo se subordinado ao Reino 

Espanhol com suas diretrizes políticas. O rompimento diplomático com os holandeses que 

dominavam o lucrativo monopólio comercial do açúcar produzido na Colônia fez surgir a 

Companhia das Índias Ocidentais, em 1621, e que veio a induzir as invasões às regiões 

produtoras de açúcar em Pernambuco e, mais tarde, em Fortaleza, em busca de metais 

preciosos. 

 

A primeira expedição exploradora no Ceará ocorreu somente em 1603, quando Pero 

Coelho de Sousa empreendeu uma expedição objetivando a expulsão dos franceses. Saiu de 

sua base na Paraíba e chegou à foz do Jaguaribe, seguindo por terra até a serra da Ibiapaba, 

onde venceu com dificuldade a resistência francesa, forçando a sua rendição. Apesar disso 

não conseguiu a conquista da Ibiapaba, tendo que retornar à Paraíba em busca de reforços. Na 

volta fixou-se no rio Ceará para instalar a sede de suas atividades de exploração, batizando-a 

de Nova Lisboa. Resolveu voltar à Paraíba em busca de ajuda e deixou o povoado no 

comando de Simão Nunes, na companhia de 45 soldados que lá construiram o frágil forte de 

São Tiago. Ano e meio depois, voltou ao Ceará com a família e encontrou todo o contingente 

desanimado e premido pelas dificuldades. Foi forçado a retornar ao Jaguaribe e de lá em um 

êxodo martirizado pela fome durante a seca de 1605-1606 (a primeira que se tem registro), 

viveu o desespero de ver morto o seu filho primogênito (GIRÃO, 1962, p. 40). 

  

Este fato imprimiu ao Ceará uma imagem de terra imprópria ao desenvolvimento de 

atividades rentáveis, notadamente em virtude da sua semi-aridez e da hostilidade indígena. 

Tal quadro se reforçou com o novo fracasso da Missão do Maranhão, organizada pelos 

jesuítas em 1607 que, seguindo a mesma rota da expedição de Pero Coelho enfrentou a 



 

hostilidade dos índios Tapuias, conforme descrito pelo Pe. Luis Figueira, um dos 

sobreviventes ao embate. Os erros cometidos pelos portugueses nessas primeiras tentativas 

fizeram-no repensar a estratégia adotada no Nordeste.  

 

Os resultados mostravam que o Ceará não reunia condições favoráveis para o 
desenvolvimento de cultura agrícola rentável, leia-se cana-de-açúcar, e não contava 
com quantidade de minérios que justificasse a sua exploração. Ademais os índios 
eram belicosos e não se deixavam dominar facilmente (DANTAS in ALMEIDA & 
RATTS (org), 2003, p. 211). 

  

Essa situação impeliu os portugueses a adotar uma nova estratégia mais adaptada às 

condições da época, com uma lógica fundada na defesa do espaço colonial. Com essa 

racionalidade, em 1612, os portugueses voltaram a empreender no Ceará uma nova ordem 

colonizadora, com as tentativas de Martim Soares Moreno exercendo o papel fundamental e 

tornando-se figura central. 

 

Era evidente o papel do Ceará como base estratégica para a conquista do Maranhão, 

onde uma larga zona costeira deveria ser conquistada para servir de apoio às tropas, tendo 

sido posta como indispensável a estratégia de conquistar a amizade dos índios. (MENEZES, 

1897 apud DANTAS, 2002 op.cit. 212). 

 

Chegando ao Ceará para combater os franceses que aportavam no Jaguaribe, Moreno 

aprendeu a língua dos índios nativos e adaptou-se aos seus costumes, ganhando a confiança e 

amizade de seus líderes. Mandou construir o forte de São Sebastião na barra do rio Ceará, no 

mesmo local escolhido por seu antecessor, e seguiu para combater os franceses no Maranhão. 

Depois de longas batalhas, retornou à capitania do Ceará, em 1619, com o título de Capitão-

Mor por dez anos e somente em 1621 pode tomar conta da concessão. Com muita dificuldade 

cuidou zelosamente de seu provimento, introduzindo a criação de cavalgaduras e gado 

vacum e a plantação de cana-de açúcar, que se dão espantosamente, no dizer da célebre 

Relação do Ceará que escreveu em 1618. Em 1631, terminando o prazo de sua provisão, foi 

substituído pelo sobrinho Domingos da Veiga, partindo para Pernambuco lutar contra os 

holandeses. Nunca mais voltou ao Ceará que, com sua ausência, passou a definhar até ser 

tomado pelos flamengos (GIRÃO, 1962, p. 60) 

 



 

A saída de Martim da Capitania do Ceará diminuiu o ritmo de sua colonização. Os 

holandeses, já de posse do Recife, voltaram seus interesses para o Ceará, na procura de metais 

preciosos. Aqui aportaram duas vezes, na enseada do Mucuripe, e se demoraram por seis 

anos. Andavam em busca do âmbar, do sal e da prata, cujas minas estariam ao pé da serra de 

Maranguape. Escolheram o alto de um morro, à margem esquerda do riacho Pajeú, onde 

ergueram uma paliçada com o material retirado do fortim português da barra, a que chamaram 

de forte Schoonenborch, em homenagem ao chefe do grupamento do Recife. Com a derrota 

holandesa de 1654, entregaram o posto sem reação ao comandante Álvaro de Azevedo 

Barreto, abandonando o pouco que haviam realizado na costa cearense, resumido à paliçada 

malconservada que os portugueses trataram de ocupar (CASTRO, 1977:16).   

 

A reintegração do Ceará ao domínio português fundou-se sob o regime das capitanias 

militares, adotando estratégias de defesa contra os inimigos estrangeiros ou de índios que não 

reconheciam o domínio da coroa portuguesa. (DANTAS in ALMEIDA & RATTS (org), 

2003, p. 213)  

 

As características fisiográficas do Ceará, com rios de pequena embocadura que não 

permitiam a penetração para o interior, a ausência de portos naturais e o clima semi-árido no 

sertão, praticamente confinaram as atividades de suas principais vilas: Aquiraz, a do Forte e a 

Vila Velha (barra do Ceará) ao modelo de economia de subsistência.        

 

Apesar disso, o caráter militar do litoral ainda prevalecia e, depois da capitulação 

holandesa no Ceará, surgiu então o litígio entre as povoações do Aquiraz, do Forte e da Vila 

Velha, que por muito tempo permaneceram em disputa pela hegemonia da área, que só 

começou a se delinear por volta do primeiro quartel do século XVIII, quando Fortaleza se 

impôs como capital política e militar. 

 

Fortaleza, cidade construída ao lado do forte, era contrária ao modelo clássico de 

constituição das cidades litorâneas dos países colonizados em vias de desenvolvimento, que se 

abriam para o interior. Esta falta de abertura se explica pela ausência de vias de penetração, 

como rios de grande embocadura e pela inexistência de relações comerciais com outras 

cidades brasileiras ou no Exterior. A conjugação desses dois aspectos impedem Fortaleza de 

controlar o movimento de ocupação do Ceará que se realizou a partir do sertão, ignorando o 

litoral e, conseqüentemente, Fortaleza. (CAMPOS coord. et.al. -2003: 141).   



 

 

Tratava-se do movimento de expansão da zona de criação de gado bovino, ligado a 

problemas enfrentados na Zona da Mata e que implicaram medidas limitantes deste tipo de 

criação em seus territórios.  

 

O açúcar como base econômica se alastrou pela Zona da Mata nordestina, fez de 
Pernambuco seu maior produtor. Em pouco tempo surgiu como monocultura 
visando à maior ocupação possível do espaço, maior aproveitamento da mão-de-
obra escrava e proibição de atividades que pudessem interferir na expansão da 
produção canavieira. Essas medidas foram tão sérias que a Carta Régia de 1701 
proibia a criação de gado na faixa contida desde o litoral até a distância de 10 
léguas. Dessa forma a pecuária atingiu o sertão semi-árido deixando livre o plantio 
da cana-de-açúcar às férteis áreas da Zona da Mata Litorânea (SILVA, 1989, p. 81).  

 

Esta medida provocou a entrada dos criadores no sertão à procura de terras favoráveis 

para a criação de bovinos e suscitou a instituição das primeiras sesmarias no sertão do Ceará, 

no século XVII, principalmente na primeira metade do século XVIII que, conforme 

Capistrano de Abreu (1899), efetivou-se em dois movimentos: o primeiro partindo da Bahia 

(sertão de dentro) e o segundo, partindo de Pernambuco (sertão de fora). Esta estratégia foi 

permeada por práticas genocidas dos bandeirantes, às quais se interpuseram os jesuítas com o 

estabelecimento dos aldeamentos de evangelização, contribuindo para a política de 

colonização portuguesa. Com a expulsão dos jesuítas do Brasil, passou a vigorar uma política 

de simples deslocamentos de contingentes indígenas, determinando o seu controle e um forte 

processo de miscigenação que fornece mão-de-obra necessária à criação de gado das fazendas 

no sertão, criando um sistema cultural qualificado por Abreu (1899) de civilização do couro 

(CAMPOS coord. et.al. –2003, p. 142). 

 

A criação do gado foi é responsável pelas primeiras atividades ligadas às 

transformações industriais – o aproveitamento do couro e a produção da carne para o 

abastecimento das cidades do litoral da Zona da Mata.  

 

A perda do peso do gado que se deslocava aos centros de consumo trazia grandes 
prejuízos aos criadores. Surge a partir desse fato a indústria saladeiril (carne de sol), 
como resposta ao problema, levando algumas cidades interioranas a tornarem-se 
importantes, como Icó na bacia do salgado e Aracati, no litoral (SILVA, 1989, p. 
81). 

 



 

Estas técnicas propiciaram, ao final do século XVII, forte fluxo comercial entre o Ceará e as 

capitanias de Pernambuco e Bahia. A importância desses fluxos alimentou a construção de quadro 

específico de ocupação caracterizado por uma fragmentação espacial que evidenciava dois espaços 

distintos no Ceará o litoral e o sertão, em que o sertão dominava o litoral pela constituição das 

charqueadas (DANTAS in ALMEIDA & RATTS  (org), 2003, p. 215).  

 

Esta divisão do espaço materializa-se na construção de um sistema de vias, 

característico do século XVIII, que percorriam o sertão, ligando as zonas produtoras de gado 

aos centros coletores e exportadores de carne seca e de couro que tiveram grande importância 

para o desenvolvimento do Ceará. Essas vias estruturavam uma rede urbana que privilegiava 

o reforço dos centros situados nos seus cruzamentos, principalmente aquelas de posição 

distinta em relação às zonas portuárias (CAMPOS coord. et.al. – 2003, p. 142). 

 

A atividade das charqueadas tornou-se lucrativa e provocou grande crescimento das 

vilas de Aracati, Icó e Sobral em razão das exportações do charque e do couro. Aracati 

tornou-se o “pulmão” da economia colonial cearense, transformando-se na vila mais 

progressista do século XVIII. Sobral beneficiou-se do porto de Acaraú e desponta na porção 

norte do Ceará, pelo seu aformoseamento, símbolo da riqueza do gado (SILVA & 

CAVALCANTE, 2002, p.  8).  

 

É importante salientar que Fortaleza e Aquiraz, cidades litorâneas sem um rio que 

permitisse a penetração para o interior e com características fisiográficas e humanas (hostilidade 

dos índios) desfavoráveis à cultura da cana-de-açúcar em larga escala, não conseguiam se firmar 

economicamente até aquela época, ficando fora do ciclo das charqueadas desenvolvidas nas 

ribeiras do Jaguaribe, Salgado e Acaraú, mantendo sua importância apenas pela função 

administrativa, herdeira da sua condição estratégica militar, conforme ilustra a Tabela 1.1, 

permanecendo por longo tempo na estagnação da economia de subsistência. 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABELA 1.1  

CONFIGURAÇÃO URBANA NO SÉCULO XVIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme indica Thomaz Pompeu Sobrinho (1937) apud Dantas (2002, p. 17),  

 

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

 

O território achava-se quase que completamente ocupado por indígenas, com algumas 

exceções, que só se firmaram a partir do século XVIII :  nas zonas de porto, onde eram 

estabelecidas as trocas; na Fortaleza, onde ficava a sede governamental e em algumas vilas 

litorâneas, notadamente em Aquiraz.  

 

O primeiro documento histórico contendo informações sobre a pesca é a relação do 

Maranhão, redigida pelo padre Luís Figueira, constituindo-se em um conjunto de notas 

geográficas sobre a zona costeira do Ceará e de informações importantes de ordem etnológica, 

relativa aos índios. Somente a familiaridade dos índios com o mar não caracteriza esta sociedade 

como essencialmente marítima. Os autóctones possuíam uma forte mobilidade, provocando 

deslocamentos freqüentes, haja vista que a pesca, a caça e a agricultura não eram suficientes para 

alimentar as tribos durante o ano todo, no mesmo lugar. Os primeiros grupos sedentários só se 

constituiram com a implementada pelos portugueses, com a ajuda de mestiços e índios aliados, 



 

conformando as comunidades de pescadores que ainda hoje se estabelecem no litoral (CAMPOS 

coord. et.al. -2003:, p. 143). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Foto 1.1–Casa em varas de madeira: influência indígena -CE       Foto 1.2 – Vila de Pescadores no litoral cearense  
   FONTE: A Zona Costeira do Ceará – AQUASIS 

 

Preocupado com um tipo de ocupação que representasse obstáculo à defesa da 

Colônia, Portugal estabeleceu jurisprudência sobre a ocupação das marinhas. A Carta Real de 

12 de novembro de 1689 estipulava que estes terrenos pertenceriam ao Rei, único responsável 

pela determinação de seus usos possíveis, o que não impediu o desenvolvimento da pesca que 

era, de certa forma, admitida pelo governo, fato que suscitou a aparição das primeiras 

comunidades de pescadores no litoral. Apesar da miscigenação, essas comunidades derivam 

principalmente dos antigos grupos indígenas que moravam no litoral. Seu surgimento 

decorreu de aspectos de ordem judicial, como legislação fundiária fundamentada na 

propriedade da terra, que provocou o fim dos deslocamentos à procura de alimento e às 

inovações tecnológicas européias, como o aperfeiçoamento dos instrumentos de pesca que 

favoreceu o desenvolvimento das comunidades exclusivamente marítimas (op.cit., p. 143). 

 

Portanto, até o final do século XVIII, a maior parte do litoral cearense possuía 

características econômicas de subsistência de grande contingente indígena e mestiço, com 

exceção das zonas de porto, localizadas principalmente em Aracati, Acaraú e Camocim, onde 

as trocas comerciais impunham a presença portuguesa. Fortaleza e Aquiraz eram cidades 

pobres e de importância apenas administrativa, que dependiam de suas zonas vizinhas, 

inclusive a dos pescadores, de tal modo que a tentativa de dominação passava pela 

regulamentação jurídica que procurava assegurar a sobrevivência de seus moradores, como no 

caso da taxação da carne, da regulamentação da venda de farinha e consumo de peixe que 

segundo João Brígido (1910), levou os pescadores a uma relação quase servil.    



 

1.3.2 Fim do século XIX e início do século XX - a abertura do Ceará para o mundo 

 

O fim da lógica que opôs Fortaleza ao sertão terminou no século XIX com o 

movimento de reação fundamentada na estratégia de reforçar o papel econômico da capital na 

vida econômica, política, social e cultural da Capitania, com base em medidas políticas, 

evoluindo lentamente a partir da consolidação de seu porto como novo pólo de concentração e 

exportação da cultura algodoeira no Ceará. A primeira medida, inscrita no domínio político-

administrativo, possibilitou a incorporação das regiões produtoras de algodão que gravitavam 

em torno de Sobral. A integração ocorreu por baixa de 50% nas tarifas alfandegárias dos 

produtos exportados, a partir de Fortaleza, atingindo os portos de Camocim e Acaraú. A 

segunda, de caráter tecnológico e complementar à primeira, determinava a construção do 

sistema ferroviário ligando Fortaleza ao sertão que propiciou a incorporação gradual da zona 

produtora de algodão de todo o Estado, ao mesmo tempo desestruturando a antiga lógica de 

comunicação, fundada nas vias de penetração natural (rios) e antigas estradas que impediam 

Fortaleza de exercer papel relevante no quadro socioespacial urbano do Ceará. Esta política 

produziu um importante fluxo demográfico do sertão para o litoral, fazendo com que 

Fortaleza passasse de uma população estimada em 3.000 habitantes em 1800, para 16.000 em 

1863 e a 21.372, em 1872 (DANTAS, 2002, p. 29). 

 

De uma cidade de terceira ordem e classificada em oitava posição na classificação de 

importância do Estado, ela se torna, no século XIX, uma cidade de primeira ordem e, em 

segundo lugar, abaixo apenas de Sobral, a principal cidade do Ceará entre 1800-1850, 

conforme a Tabela 1.2,  abaixo , ao lado da foto do casario da época, na Cidade de  Sobral. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABELA 1.2  

CONFIGURAÇÃO URBANA SÉCULO XIX 
 

 

 

   

 

 

     

 

 

                    

        Foto 1.3 - Casario de Sobral Séc. XIX  
         Fonte: A Zona Costeira do Ceará – AQUASIS 

  

 

 

Fortaleza se desenvolveu conservando ligações contingenciais com o litoral. As mais 

freqüentes, por intermédio do porto, nasceram do desejo de consumo das classes mais 

abastadas e permitiam o desenvolvimento de um comércio local com a zona portuária. Outras, 

menos freqüentes, são ligadas às práticas terapêuticas, de recreação e lazer das elites, sob 

influência européia, que ainda não imprimiam um processo de urbanização em virtude da 

fraca atração pelo mar, característico dos costumes interioranos da sociedade local, limitando 

a urbanização das zonas de praia, o que veio configurar um lugar de habitação da classe pobre 

que engrossava um contingente cada vez maior de imigrantes do sertão, o qual que veio se 

encontrar com as comunidades de pescadores nos terrenos de marinha e que deu origem às 

favelas de Fortaleza, ocupando as dunas do Outeiro e do Arraial Moura Brasil, no fim do 

século XIX (CAMPOS coord. et.al. –2003, p. 144). 

 

O comércio do algodão fez, depois, de Fortaleza uma cidade de maior porte, dando 

condição para que ela associam à sua condição de capital administrativa uma atividade 

econômica de peso, adquirindo expressão no cenário estadual e regional. Foi também a partir 

do algodão que se implantou a estrada de ferro de Baturité, substituindo as tropas de animais, 



 

como meio de transporte, e consolidou Fortaleza como centro urbano importante (SILVA & 

CAVALCANTE, 2002, p. 9). 

 

No início do século XX, o quadro natural do litoral possibilitava o estabelecimento de 

importante comunidade de pescadores que o caracterizava como território da pesca. O 

desenvolvimento da pesca consolidou uma relevante zona etnográfica. Encontrando suas raízes 

no Brasil colonial, ela foi o testemunho da continuidade da lógica de defesa adotada pelas forças 

armadas até hoje. Na literatura, o litoral aparece como uma zona livre dos tormentos da seca, do 

latifúndio, da miséria, na obra de Gustavo Barroso (1915), apresentando um quadro complexo 

em que consagra o mar e o pescador (CAMPOS coord. et.al. –2003, p. 145). 

 

1.3.3 As transformações ocorridas no século XX 

 

No século XX, a instauração de novas práticas marítimas em Fortaleza a 

caracterizaram como motriz do fenômeno de valorização das zonas de praia no Ceará, que 

apresentou dois movimentos de valorização do litoral. O primeiro em escala local (1920) 

incorporou as zonas de praia de Fortaleza como espaço de lazer e de veraneio. O segundo, 

numa escala mais ampla (após os anos 1970), representou a expansão dessas novas práticas 

marítimas ao litoral do Ceará, particularmente o veraneio (DANTAS, 2002, p. 48).  

 

Como toda cidade litorânea, Fortaleza cresceu em função das demandas pelos espaços 

litorâneos para responder às necessidades criadas pelo veraneio e lazer que, nos anos 1920 / 

1930, inverteram o sentido de sua tradicional urbanização perpendicular à linha de praia para 

uma outra orientada paralela à costa. Esta tendência foi reforçada com a chegada da elite 

fortalezense, expulsando seus antigos habitantes e originando os primeiros conflitos nas zonas 

de praia, inicialmente na praia de Iracema, com um forte processo de especulação imobiliária 

que se estendeu até o Meireles. Este quadro ampliou-se com o crescimento da Cidade numa 

produção de espaços de habitação e lazer para as classes mais abastadas, cercados por outros 

territórios que se tornaram lugares em coexistência: o território dos pobres, da indústria naval 

e do porto. Esse crescimento resultou das políticas públicas de industrialização dos anos 1950 

e 1960, reforçando a imagem de Fortaleza como grande centro urbano, cuja população passam 

de 8,61% em 1940 para 19,1 % em 1970, principalmente em virtude da migração para a 

cidade. Esse processo encontrou-se com outro relacionado aos novos atores ligados ao 

veraneio, aos fluxos turísticos e ao lazer, restrito, em princípio, à Fortaleza, apontando para 



 

um movimento mais amplo de valorização das zonas de praia no restante do Estado 

(CAMPOS coord. et.al. – 2003, p. 145). 

 

A partir dos anos 1970, as políticas públicas em parceria com a iniciativa privada 

produziram uma cidade litorânea capaz de responder à demanda crescente por lugares de lazer e 

turismo. Esta valorização dos espaços litorâneos teve no veraneio a sua maior força motriz, 

ultrapassando os limites de Fortaleza e provocando um movimento de incorporação de cidades, 

vilas e vilarejos litorâneos à zona de influência da Capital. Este movimento foi viabilizado pelas 

mudanças tecnológicas ligadas ao transporte, comunicações e energia elétrica, condicionantes 

para a potencialização dos deslocamentos com o automóvel e das facilidades emprestadas pelos 

aparelhos eletro-eletrônicos, ampliando o espaço de consumo. Os veranistas, insatisfeitos com as 

condições das praias em Fortaleza: congestionadas e poluídas – construiram residências 

secundárias nas praias de municípios vizinhos, inicialmente em Caucaia (Icaraí e Cumbuco) e 

Aquiraz (Iguape e Prainha). Esta prática está respaldada a partir da modificação da estrutura de 

propriedade da terra e dotação de uma infra-estrutura mínima, substituindo a antiga chácara no 

sertão, que prevalecia dos anos 1920 aos 1940 (op.cit, p. 145). 

 

Com o veraneio, ocorrido entre os anos 1970-80, o espaço que era destinado à pesca, 

ao porto e às residências da população pobre, foi aos poucos ocupado por um novo modo de 

consumo que transformou as relações sociais entre os antigos e os novos moradores, 

transmudando os antigos em mão-de-obra barata, fazendo surgir pequenos comerciantes e 

prestadores de serviços domésticos ou ligados ao lazer e ao turismo. A construção de rotas 

carroçáveis, ligando as rodovias às localidades litorâneas, intensificaram a atividade de 

veraneio, alimentando a especulação imobiliária e conseqüentemente os conflitos sociais e de 

posse da terra. Estas áreas de veraneio começaram a se expandir de forma concêntrica à 

Região Metropolitana de Fortaleza em direção às costas ao oeste e ao leste, que veio a 

constituir um importante movimento de transformação e incorporação das zonas de praia no 

Ceará, intensificadas no final dos anos 1980, com a intervenção do Estado em parceria com a 

iniciativa privada, desejando inserir o Ceará no concorrido mercado turístico internacional. A 

infra-estrutura iniciada com o veraneio expandiu-se e diversificou-se em função das novas 

demandas turísticas por zonas de praia apoiada por uma política regional  de desenvolvimento 

baseado no turismo. Fortaleza foi levada à condição de ponto de recepção e distribuição dos 

fluxos turísticos do Estado, transformando-se em cidade com imagem eminentemente litorânea 

e marítima, controlando o fluxo turístico a partir da construção do aeroporto internacional e das 



 

vias de integração das zonas de praia, numa lógica que transforma as cidades litorâneas 

tropicais em espaço privilegiado para o desenvolvimento turístico (op.cit, p. 146). 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

Foto 1.4 Casas de veraneio e barracas em Morro Branco-CE        Foto 1.5 Casas de veraneio sobre falésias – Majorlândia-CE 
Fonte: A Zona Costeira do Ceará – AQUASIS 
 

Após os anos 1980, o Estado adotou uma política pública de planejamento do território que 

reforçou as relações de Fortaleza com as zonas de praia dos municípios litorâneos, contribuindo para 

o estabelecimento de uma rede urbana que propiciava a valorização das zonas de praia como 

mercadoria turística. Esta política se insere numa lógica maior inscrita numa forte intervenção do 

Estado em dois domínios – a indústria e o turismo – que na escala local imprime as imagens 

positivas dos espaços litorâneos semi-áridos, apresentados como símbolo do sucesso do novo 

governo, atraindo investimentos estrangeiros na escala internacional, ampliando o fluxo turístico 

dirigido ao Estado principalmente a Fortaleza, e espaços litorâneos. Assistiu-se ao sucesso da 

política de desenvolvimento da atividade turística, fortemente nacional, embora se tenha iniciado 

gradativamente a sua ampliação no concorrido mercado turístico internacional, cujas conseqüências 

foram sentidas principalmente no litoral (op.cit, p. 146).    

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1.6 – Ytacaranha Park – Aquiraz-CE         Foto 1.7 – Hotel IBIS – Aquiraz-CE 

Fonte: A Zona Costeira do Ceará – AQUASIS 



 

Ao sucesso do turismo associou-se também a supervalorização das faixas litorâneas 

fronteiriças ao mar, numa relação intrinsecamente relacionada à possibilidade potencial de 

geração de rendas com as atividades turísticas, estando hoje em curso um processo de 

especulação imobiliária jamais visto no Estado, capaz de comprometer a própria estabilidade 

da atividade turística, caso nada seja feito para promover o disciplinamento criterioso do uso e 

ocupação da faixa litorânea, praticamente descoberta de legislações específicas e eficazes. 

Quando existem, parecem ainda não terem sido devidamente tratadas nos planos diretores de 

desenvolvimento urbano, ficando protegidas apenas pelas legislações e resoluções ambientais 

de caráter generalista, freqüentemente desrespeitadas pela dubiedade de interpretação e 

omissão institucional, acompanhadas tristemente pelos setores da sociedade que ainda se 

preocupam com as questões socioambientais no Estado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1.8 Ocupação da orla na praia da Caponga – Cascavel-CE                  

Fonte: AQUASIS 

  O final do século XX testemunhou notáveis transformações na ocupação da zona 

costeira no Ceará, haja vista a permissividade das políticas de preservação ambiental e 

controle urbanístico, ao longo de todo o litoral. A perspectiva que se abre para o século XXI é 

de agravamento das transformações em razão dos investimentos governamentais em infra-

estrutura para os grandes empreendimentos turísticos ao longo da costa, a construção do 

complexo portuário e industrial do Pecém (promovendo um deslocamento para oeste do eixo 

de desenvolvimento metropolitano, com grandes conseqüências para a região, como a criação 

de uma área industrial de empresas de transformação de grande porte e alto risco ambiental), a 

implantação de fazendas de camarão em todos os grandes estuários da costa cearense 

(afetando a pesca e o equilíbrio dos ecossistemas estuarinos), os processos erosivos 

verificados em diversos pontos do litoral (causando prejuízos materiais e despesas 

governamentais), interferências na dinâmica costeira, provocadas pela ocupação irregular e 

desordenada da orla, devendo aumentar sensivelmente o quadro erosivo ao longo desse século 

(CAMPOS coord. et.al. –2003, p. 145). 



 

1.4 Comentários sobre a Problemática da Zona Costeira 

      

A análise da evolução histórica das estruturas urbanas relacionadas à ocupação da 

Zona Costeira cearense revela que um dos fatores mais impactantes, em termos de extensão 

territorial, na sua história recente é justamente a explosão imobiliária provocada pela 

valorização e mercantilização das zonas de praia, advindas dos fenômenos relacionados às 

novas práticas litorâneas, materializadas nas residências de veraneio e, mais recentemente, 

nos equipamentos de lazer e turismo de massa. 

 

Este problema torna-se especialmente complexo e de grande potencial de impacto, 

quando visto na perspectiva da ocupação da zona costeira que demonstra uma quase que total 

falta de controle e gestão sobre o meio ambiente e o território, não só no Ceará como em todo 

o Brasil, apesar das inúmeras leis ambientais e iniciativas de planejamento e controle, 

especialmente após a obrigatoriedade da elaboração dos planos diretores de desenvolvimento 

urbano – PDDUS, na Constituição federal de 1988. 

 

Entendemos também que a intensificação dos diversos usos e ocupações no litoral 

exige compreender as relações entre as diversas atividades praticadas e pretendidas, como 

também a necessidade de elaborar critérios bem definidos para a distribuição espacial e a 

harmonização das atividades, isto é, um planejamento integrado que resulte em uma ação 

eficaz da gestão, para tentar mediar e conciliar os possíveis conflitos de uso pelo espaço e 

pelos recursos naturais. A situação persistente de descontrole sobre o crescimento urbano, 

entretanto, nos leva a indagar como e por que isso acontece de forma tão generalizada e em 

diversos municípios, simultaneamente. Quem são os agentes envolvidos nesse processo? O 

que pensam sobre o assunto? Como se constituem a produção e o consumo do espaço? Qual o 

papel do Estado nesta regulação?  Onde está a brecha por onde escapa a tão esperada ação da 

administração e controle dos espaços urbano e natural?  

 

Chegamos, assim, a uma primeira constatação, que relaciona a problemática ambiental 

das zonas costeiras com a ineficiência dos diversos instrumentos da gestão do território cuja 

razão deve ser compreendida num contexto mais amplo, desde as origens que remontam ao 

passado e que pretendemos continuar a explorar a partir do aprofundamento do estudo do 

planejamento governamental do turismo no Estado, inserto no quadro de evolução do 

planejamento urbano no Brasil. 



 

CAPÍTULO 2 – O PLANEJAMENTO DO TURISMO COMO POLÍTICA DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO CEARÁ 

 

 

2.1 Considerações Iniciais para a Contextualização do Turismo no Mundo e o seu 

Reflexo no Planejamento Brasileiro 

 

Os volumosos fluxos contemporâneos do turismo compondo uma característica de fenômeno 

de massa em escala global, que conhecemos hoje, se originaram em meados do século XIX com o 

capitalismo industrial na Europa ocidental e América do Norte, podendo ser considerado um 

fenômeno próprio da Modernidade. Hoje, afirma-se como um marco da globalização, tendo se 

caracterizado como uma das maiores expressões da contemporaneidade, no que diz respeito aos 

recursos tecnológicos que o promovem, atingindo também outras esferas, como a política, a 

cultural e a comportamental, convertendo-se num dos valores e aspirações mais veiculados que 

simboliza o novo estilo de vida das sociedades pós-industriais. 

 

De início, as viagens turísticas possuíam características aristocráticas, mas aos poucos foram 

sendo alcançadas pelas classes médias em ascensão, que passaram a freqüentar as estações 

termais, transformadas em centros sofisticados onde o cassino era a sua expressão mais acabada. 

O turismo aristocrático teve seu rebatimento no Brasil, décadas mais tarde, cujos apogeu 

corresponde às décadas de 1920, 30 e 40, até a proibição do jogo e o fechamento dos cassinos em 

1946. Na Europa, no início do século XX, o turismo apresenta um quadro recessivo em 

decorrências das duas guerras mundiais, podendo-se dizer que a crise econômica de 1929 

corresponde ao fim do turismo aristocrático, transformando os balneários da “Costa Azul 

francesa, em um cemitério de hotéis”. A recuperação do turismo só aconteceu no período pós-

guerra dos anos 1950, assumindo características de um fenômeno de massas, graças às conquistas 

sociais dos trabalhadores que ascenderam ao lazer e ao turismo. Nos anos 1960, com a 

recuperação econômica dos países centrais, o turismo retomou o seu ritmo de crescimento, com 

grande vigor, atingindo proporções surpreendentes, na década seguinte, tornando-se um fenômeno 

em escala global, constituindo-se atualmente no primeiro produto do comércio mundial.  

 

Para Rodrigues (2000, p. 12), no turismo contemporâneo,  

 



 

os espaços se diferenciam pelo conteúdo da ciência, técnica e informação que possuem, 
imprimindo desigualdades regionais que são de vital importância para a definição dos 
fluxos turísticos. O fenômeno da globalização, tal como uma moeda, tem  duas faces – o 
verso e o reverso,  que correspondem ao global e ao fragmento – um não vive sem o 
outro. Fortalecer as diferenças, expressas pelo lugar, significa alimentar o global.  

 

Desse modo, o turismo vive dessas especificidades movido pelo desejo do novo, do 

inusitado, da aventura de um lugar, caracterizado pela sua força identitária, o que suscitou um 

grande movimento de cadeias hoteleiras, dominadas pelo capitalismo hegemônico 

transnacional, a instalar-se em qualquer parte do globo, mediante interligações em escala 

global, feitas via redes, unindo pontos aparentemente desconexos. Essa relação simbiôntica 

entre o local e o global também se reflete ao nível do planejamento turístico. No Brasil dos 

anos 1990, com a firme intenção de inserir-se na globalização, o governo Collor lança as 

bases do PRODETUR (Programa de Desenvolvimento do Turismo), no qual o turismo 

aparece como um dos elementos fundamentais para mediar essa inserção, seguindo o exemplo 

do modelo mexicano, onde Cancún é a sua mais perfeita tradução. 

 

 Do outro lado, em contrapartida, como peças de um mesmo processo, o governo lançou o 

PNMT (Programa Nacional de Municipalização do Turismo), em implementação desde 1994, 

cuja lógica também germinou o PAT – Plano de Ação Turística, contemplando o turismo 

municipal em pequena escala, propondo dinamizar suas potencialidades locais, com 

fundamento na lógica da importância do lugar. Em outras palavras:  

 

[...] enquanto o PRODETUR dá conta das verticalidades, do domínio hegemônico 
global, o PNMT (e o PAT, de forma complementar) pretendem reforçar as 
horizontalidades, as especificidades dos lugares. Tudo meticulosamente estudado, 
como um jogo de xadrez (RODRIGUES,2000, p. 13). 

 

A partir do contexto em que evoluiu o turismo no mundo, percebemos as características 

associadas à globalização da pós-modernidade, em que pudemos evidenciar o seu reflexo no 

Brasil, onde o global e o local, materializaram-se no planejamento turístico governamental 

brasileiro. O comportamento sistêmico do turismo, entretanto, faz com que ele mantenha 

interfaces com vários dos subsistemas urbanos e ambientais e deles se torne dependente, o que 

explica a intenção do governo cearense de imprimir um caráter de planejamento integrado em 

uma escala regional, situando o turismo como prioridade.  



 

2.2 A Inserção do Turismo no Planejamento Governamental 

 

As singularidades físicas, humanas e climáticas do Brasil, em particular do seu litoral, 

contribuíram para consolidar uma imagem potencialmente viável para o desenvolvimento de 

atividades turísticas, tendo suscitado inúmeras discussões, proposições e iniciativas sobre o 

assunto, ao longo dos últimos anos.    

 

O primeiro passo em direção ao planejamento do turismo no Brasil deu-se ainda no 

governo do presidente Castello Branco, que cria a EMBRATUR em 1966, o que pode 

significar apenas um referencial, pois somente a partir dos anos 1970 o turismo começou a ser 

tratado nas políticas intervencionistas dos Estados elaboradas pelos governos militares. Entre 

1971 e 1974, que no Ceará coincide com o governo César Cals, o turismo representava ainda 

uma atividade econômica incipiente em todo o Brasil e vivia-se o “milagre” de um país 

“desenvolvimentista”. Seu plano de governo fazia apenas referências às potencialidades 

turísticas do Estado, no entanto criou a Empresa Cearense de Turismo S/A – EMCETUR, 

acreditando que seria o órgão que faltava para iniciar o desenvolvimento da atividade no 

Estado. O governo Adauto Bezerra apresentou em 1975 o Primeiro Plano Qüinqüenal de 

Desenvolvimento do Estado do Ceará (PLANDECE), destacando o papel do turismo e  

estabelecendo objetivos para o seu desenvolvimento, diante de uma nova conjuntura 

promissora que começava a se desenhar no País. Virgílio Távora elaborou, em 1979, o 

primeiro Plano Integrado de Desenvolvimento Turístico do Estado do Ceará, cujo conteúdo 

expressava mais um caráter diagnóstico do que um programa de ação, propriamente dito. 

Entretanto serviu de base, contudo, para os planos posteriores. Na chamada “fase de 

transição” dos governos militares para o primeiro governo civil, em 1983, Gonzaga Mota 

elaborou o Plano Estadual de Desenvolvimento (PLANED) que, no discurso, projetou uma 

sintonia entre os interesses do governo e os da sociedade, “ouvindo” sugestões de organizações 

empresariais, lideranças políticas, associações comunitárias e sindicatos. Também traçava 

objetivos para o desenvolvimento do turismo, dando atenção especial à pesquisa e ao intercâmbio 

de informações, reestruturando a EMCETUR (CORIOLANO, 1998, p. 60). 

 

No contexto brasileiro, o Presidente liberava o mercado turístico para a iniciativa 

privada, esgotando o modelo centralizador. Em 1981, com a Lei 6.938, que estabelece a 

Política Nacional de Meio Ambiente, o turismo teve que se conformar à nova realidade 



 

imposta pelo mundo inteiro, que questionava a postura brasileira no tratamento do seu 

patrimônio natural, em especial a floresta amazônica, a mata atlântica e o litoral. 

 

Em 1987, o panorama político brasileiro desenhava-se no esvaziamento do poder dos militares 

e na composição de forças que resultou no mandato de José Sarney. No Ceará, assumiu Tasso 

Jereissati, iniciando o que viria a ser chamada a “fase dos empresários”. Neste mesmo ano, a 

EMBRATUR lançou o turismo ecológico, como um novo produto e em 1988 a nova Constituição 

brasileira dedica um capítulo inteiro ao meio ambiente e dois parágrafos ao turismo, 

demonstrando ressonância ao avanço da questão ambiental e do turismo, que se apresentava ainda 

em desenvolvimento incipiente. Somente a partir do final da década de 1980  

 

pode-se dizer que o turismo foi introduzido de maneira mais programada e arrojada, no Ceará, 
através das políticas públicas de desenvolvimento econômico com o Plano das Mudanças do 
governo Jereissati (1987/1990), considerando o turismo como um dos eixos de propulsão 
crescente da economia local. Este plano destaca a vocação do turismo litorâneo, uma vez que 
representava a mentalidade empresarial que valoriza, sobretudo o potencial latente mais 
próximo ao uso e sua inserção ao mercado. (CORIOLANO, 1998, p. 67) 

 

A partir de então, o turismo apareceu de forma recorrente nos discursos oficiais como um 

“novo instrumento de desenvolvimento regional”, mediante ações coordenadas pelo poder 

público, nas suas diversas escalas de abrangência. O fato de ser considerado uma novidade 

decorre da importância crescente que o turismo vinha consolidando no cenário mundial, não 

só como uma das mais importantes atividades econômicas, nos países inseridos ao processo 

na globalização, mas, sobretudo, por configurar-se como uma emergente prática social da pós-

modernidade (BENEVIDES, 1998, p. 19). 

 

O reconhecimento deste “papel inovador” exercido pelo turismo foi captado pelo então 

governo do Estado do Ceará, ensejando a elaboração, em 1989, do PRODETURIS – 

Programa de Desenvolvimento do Turismo do Litoral do Ceará, que constituiu um esforço de 

planejamento físico-territorial do turismo, resultante de viagens e estudos diagnósticos de 

campo voltados para o mapeamento do potencial turístico, convertendo-se na contribuição do 

Ceará ao alinhamento proposto pelos demais governadores do Nordeste, capitaneado pelo 

então presidente Collor de Mello.  

 



 

Este alinhamento originou o Programa de Ação para o Desenvolvimento do Turismo na 

Região Nordeste - PRODETUR-NE. Este momento é considerado por BECKER (1996:84, 

apud CORIOLANO, 1998, p. 67),  

 

um marco da política federal para o turismo, no contexto do esgotamento do nacional-

desenvolvimentismo envolvendo a crise do Estado, bem como das pressões 

ambientalistas e de preparação da Eco-92, quando se introduz o discurso ambiental na 

política de turismo. 

 

Da necessidade de compatibilizar-se às propostas do PRODETUR-NE, resultou o 

PRODETUR-CE em 1992, tendo sido concluídos os estudos técnicos e finalizados os projetos 

executivos em 1997.  A partir de então, iniciaram-se as etapas de implantação dos projetos em 

obras públicas e privadas, que já podiam ser avaliados em alguns de seus aspectos, mas não 

na sua totalidade pelo fato de ter sido implementada somente a primeira etapa e ainda estar 

em curso a liberação dos recursos para a sua segunda fase. 

 

2.3  As Bases da Política de Turismo no Ceará 

 

Podemos dizer que o modelo de desenvolvimento adotado pelo Governo do Ceará, a partir 

da década de 1980, teve como prioridade, a promoção de duas políticas consideradas 

estratégicas – a industrial e a de turismo – capitalizando investimentos em infra-estrutura de 

transporte e recursos hídricos. 

 

  O Plano de Governo do Estado da gestão atual (2003-2006) segue as mesmas 

diretrizes básicas da gestão anterior (1999-2002), fundamentadas nos princípios que 

nortearam o Plano de Desenvolvimento Sustentável do Ceará (1995-1998). Portanto, adotou 

as mesmas premissas e atualizou o Plano de Desenvolvimento Sustentável, ao dar 

continuidade à implementação dos programas estruturantes e ao definir programas e projetos 

complementares, numa proposta de desenvolvimento integrado. 

 

De acordo com o plano, as estratégias para atingir o desenvolvimento econômico estava 

pautadas a partir da dinamização da agricultura irrigada em base empresarial, da 

modernização da agricultura tradicional, da consolidação das indústrias de base e do pólo 



 

exportador calçadista, bem como do fortalecimento do turismo e da indústria cultural e da 

maturação e integração dos projetos de infra-estrutura econômica.  

 

Atualmente, mesmo apresentando algumas características pessoais de administração, a 

condução do planejamento governamental do turismo segue as mesmas orientações 

fundamentadas na “Política Estratégica para o Desenvolvimento Sustentável do Turismo do 

Ceará 1995 – 2020”, elaborada em 1995, pela então criada Secretaria de Turismo do Estado – 

SETUR, que teve como objetivo planejar e coordenar a política de turismo do Estado. 

 

Esse modelo está embasado em uma estratégia fundamentada no conceito de “cluster 

econômico”, que significa um agrupamento de empresas que comercializam produtos e 

serviços, abastecidos por uma rede de fornecedores de insumos, apoiados por instituições que 

oferecem recursos humanos, financeiros, tecnologia e infra-estrutura física. Desse modo, tal 

política pretende envolver diferentes atividades econômicas, buscando a integração entre 

governo, empresários, agentes financeiros e outros segmentos representativos com o objetivo 

de elevar a competitividade do setor. 

 

O produto turístico é visto como o resultado do encadeamento de ações entre os diversos 

agentes de promoção e comercialização (operadoras turísticas; agentes de viagens; empresas 

de transporte aéreo, marítimo e terrestre) que, por sua vez, estão relacionados com a cadeia 

produtiva do turismo nos três setores: primário (agricultura, pecuária e extrativismo); 

secundário (artesanato, têxtil, calçados, agroindústria, alimentícios, transporte, construção e 

comunicações etc.) e terciário (hospedagem, bares, restaurantes, equipamentos de lazer e 

cultura, comércios, financeiros etc.), que por sua vez são dependentes das bases econômicas: 

infra-estrutura e de apoio; superestrutura turística (hospitalidade, alimentação, entretenimento 

etc.); atrações turísticas (recursos naturais, ambientais, históricos e socioculturais); recursos 

humanos (capacitação e conscientização da população receptora); fomento e investimentos 

(captação de negócios e investimentos) e parcerias. 

 

Como podemos ver, é esperado que essa estratégia de comercialização do produto 

turístico provoque uma série de reações encadeadas e interdependentes e que, em última 

análise, promova maior dinamização da economia e o seu consecutivo crescimento. Parece 

fácil perceber a dificuldade na articulação deste encadeamento, uma vez que reúne setores de 

praticamente toda a economia e torna-se umbilicalmente dependente das bases econômicas, 



 

principalmente das diversas infra-estruturas urbanas, como também dos recursos naturais e 

humanos. É justamente daí que deriva o grande desafio de avançar no desenvolvimento 

turístico de forma equilibrada, caso ele não seja tratado de maneira integrada, dentro de uma 

política municipal capaz de atuar com efetivo controle a gestão do desenvolvimento urbano e 

do patrimônio ambiental e histórico-cultural, favorecendo as condições para a atração de 

investimentos em empreendimentos turísticos, numa base organizada. 

   

De todo modo, a política de turismo do Estado é implementada em meio ao histórico e 

característico descontrole dos instrumentos urbanísticos e ambientais brasileiros, apesar de 

reconhecermos o grande esforço investido nas políticas urbanas do Estado (PROURB) que 

resultaram na elaboração dos vários planos diretores municipais (PDDUS), mas que 

apresentam ainda hoje um efetivo e perigoso descompasso entre os dois processos, uma vez 

que a atratividade e a valorização fundiária, provocadas pelo turismo, necessitam de clara e 

eficiente base legal para regular os problemas de natureza urbanística e ambiental pois, em 

alguns casos – como o de Aquiraz – ainda estão em fase de apreciação para regulamentação 

legal os planos de legislação básica. 

 

Em todo caso, tal política eleva o turismo à categoria de prioridade, apresentando-o como uma 

atividade: estruturadora da economia; aglutinadora e de efeito multiplicador; determinante do 

bem-estar-social; geradora de renda e impactante no espaço físico, social, ambiental, cultural e no 

ordenamento urbano e administrativo-institucional. Mesmo reconhecendo-se impactante, as ações 

do turismo são apresentadas como fundamentadas nos princípios de sustentabilidade; 

descentralização; reordenamento do espaço; visão de longo prazo e desenvolvimento social.   

 

 A compatibilização dos princípios de sustentabilidade com o caráter impactante no 

espaço, da atividade turística, é outro ponto nevrálgico da política de turismo do Ceará, 

considerando-se que tais princípios, na prática, converterem-se apenas em boas intenções, 

uma vez que os projetos de equipamentos turísticos situam-se justamente nos locais de maior 

fragilidade ambiental e interesse paisagístico, como lagamares, manguezais, restingas, campos 

de dunas e barras de rios, muitas vezes próximas de localidades ocupadas por comunidades 

pesqueiras tradicionais dependentes dos recursos naturais e ainda não preparadas para se 

beneficiarem do processo produtivo oferecido pelo turismo, em meio a uma gestão ambiental 

e urbanística ainda ineficientes apesar dos esforços permanentes dos setores preocupados com 

a questão.  



 

A superposição das competências federal, estadual e municipal sobre os sistemas 

ambientais e urbanos produziu inúmeras pendências judiciais sobre a ocupação humana 

irregular e dilapidadora, prejudicando a gestão e o efetivo controle das áreas sujeitas a 

proteção ambiental e preservação de mananciais, expondo-as ao risco das tensões provocadas 

pelo interesse do setor turístico e imobiliário no litoral.   

 

Segundo Campos (coord. et al., 2003, p. 212), existe um conjunto de leis ambientais que 

tratam especificamente da zna costeira, a começar pela própria constituição, como também 

uma gama de decretos, resoluções e outros instrumentos legais aplicáveis à ZC. Apesar de 

considerar que os atuais instrumentos  

fornecem elementos para o estabelecimento de diretrizes essenciais ao ordenamento 

do uso e da ocupação da Zona Costeira, constituindo-se, dessa forma em uma 

importante ferramenta de auxílio ao processo de gestão, 

reconhece que a atual legislação ambiental ainda exibe conflitos, lacunas, deficiências e defasagem, 

segundo o trabalho Avaliação das Normas Legais Aplicáveis ao Gerenciamento Costeiro 

(BRASIL/MMA, 1998) . Entre as lacunas, Campos (op.cit.: 48) comentam a problemática da 

“restinga”, considerando que o termo ainda representa incerteza quanto ao seu significado e 

abrangência, causando indefinições que comprometem a sua condição de Área de Preservação 

Permanente, segundo a Resolução - CONAMA 303/02 (art. 2o. inciso VIII), uma vez que outra 

Resolução CONAMA 025/94 define as restingas como objeto de regulamentação específica, o que 

ainda não existe no Ceará, em razão da falta de estudos que as caracterizem e sirvam de suporte para 

elaboração de normas específicas garantes a sua conservação, em situação crítica.  

 

No significado mais abrangente, a Resolução CONAMA 303/02 considera área de 

preservação permanente a faixa mínima de 300 m, a partir da preamar, situadas nas restingas 

que considera “o depósito arenoso paralelo à linha de costa, de forma geralmente alongada, 

produzido por processo de sedimentação onde se encontram diferentes comunidades que 

recebem influência marinha ...” , que proporcionaria proteção a praticamente toda a faixa de 

praia mínima de 300 m, o que não acontece, na prática. 

    

Portanto, podemos dizer que, de uma maneira geral, temos um conjunto de normas 

ambientais consideradas capazes de oferecer elementos essenciais à gestão da zona costeira. 



 

Ainda temos de fato, entretanto, uma gestão ambiental ineficiente em virtude de vários 

fatores, os quais a falta de uma estrutura de fiscalização com poder de polícia, há tempos 

abandonada pelos municípios, que alegam falta de recursos e competência para o assunto, 

deixando a cargo das esferas estadual e federal, originando inúmeras distorções, como demora 

na liberação de licenciamentos e, em algumas vezes, o total desrespeito à lei em decorrência 

da falta de estrutura organizacional, omissões e ingerências externas. 

 

No Ceará, podemos dizer que a grande parte dos seus municípios, temos uma legislação 

urbanística incompleta, antiga e sem a devida abrangência. Se tomarmos o caso de Aquiraz, onde 

a nova legislação do PDDU finalizada em 2003, ainda está em decurso de análise e aprovação na 

Câmara, onde deve ser necessária uma ampla discussão com a sociedade. Por outro lado, o setor 

de fiscalização de obras, muitas vezes ineficiente e sem estrutura para exercer o poder de polícia, 

alega dificuldades de ordem jurídica que comprometem o cumprimento da lei. 

 

A simples exigência constitucional para elaboração dos PDDUS – planos diretores de 

desenvolvimento urbano, nas cidades com população acima de 20.000 habitantes, ainda não 

garantiu um instrumento eficaz de controle urbanístico, pois depende da aprovação e 

cumprimento da legislação básica (leis de diretrizes; organização territorial; uso e ocupação do 

solo; sistema viário e parcelamento do solo) que deve ser submetida a amplo debate com a 

participação da sociedade, em grande parte esquecida, pois a lei é e elaborada à sua revelia. Este 

aspecto tem grande chance de mudar após a efetiva implementação do estatuto das cidades, 

recentemente aprovado e que, entre outros instrumentos, proporciona maior controle social sobre 

a legislação elaborada nos PDDU, aproximando este processo de um perfil mais democrático.   

 

O quadro atual de ineficiência na gestão e controle ambiental e urbanístico provoca uma 

reação contrária que refreia o desenvolvimento equilibrado do turismo, levando a posições 

políticas extremadas e às vezes contraditórias. Enquanto esse processo não avança nem se 

concretiza efetivamente, a atividade turística e o interesse imobiliário passam a ser uma fonte 

de tensão permanente nas áreas de fragilidade ambiental e interesse paisagístico do litoral, no 

momento, ainda descobertas, na prática, de proteção legal. 

 

Outro dado é que os projetos propostos no PRODETUR, no padrão de grandes “resorts”, 

de concepção “intramuros”, traz poucos benefícios efetivos para a comunidade nativa local, 

uma vez que todos os insumos que integram o projeto desde a sua concepção até a sua 



 

construção, inclusive a mão-de-obra é importada de outras regiões capazes de atender aquele 

nível de exigência, deixando somente a esperada geração de empregos diretos, como garçons, 

camareiras e cozinheiras, por exemplo, condicionados à criação de um programa mais 

eficiente de qualificação profissional capaz de incluí-los para contratação imediata naqueles 

postos de trabalho oferecidos.  

 

É aceitável discutir os critérios para que “um” equipamento hoteleiro de “grande porte” 

possa servir como âncora de atratividade turística, em localização adequada, capaz de 

dinamizar a economia municipal, mas não se pode eleger este padrão como o único desejado, 

sob o risco se repetir o mesmo equívoco realizado em localidades mexicanas, como atesta 

Rodrigues (1999, p. 158) ao comentar que  

pesquisas sérias, em países latino-americanos, têm demonstrado que o turismo, no modelo 

proposto, como no México, está provocando gravíssimos problemas sociais, como o 

aumento da pobreza e da miséria, pela desestruturação econômica que vem trazendo no 

Estado de Guerrero, onde se localiza Acapulco (SALGADO, 1994, p. 31-8) e no Estado 

de Quintana Roo, onde se implantou Cancún (BARAJAS, 1994, p.  50-7). Em ambos, 

houve estancamento das atividades industriais e um grave retrocesso nos setores 

agropecuário e pesqueiro. O turismo como atividade hegemônica, em vez de funcionar 

como elemento dinamizador da economia regional, foi nocivamente desestruturador. 

Outro aspecto importante que compõe as bases conceituais do planejamento turístico 

cearense diz respeito à sua gestão. Com o desenho dos fóruns e conselhos de turismo, abre-se 

um espaço ainda pouco e mal ocupado pela sociedade, mas que pode ser convertido em um 

caminho para a democratização dos instrumentos de acompanhamento, debate e gestão dos 

temas de interesse comum, que indiretamente será influenciado pela aprovação do Estatuto 

das Cidades, uma vez que os fóruns de turismo podem levantar questionamentos que podem 

vir a ser incluídos nas leis municipais, dando uma nova dimensão às sessões que aprovam as 

leis dos planos diretores de desenvolvimento urbano municipais, que exigem quorum 

qualificado nos termos da Lei Orgânica do Município, tornando nulo qualquer disposto em 

desacordo com o disposto no capítulo III do Estatuto. Certamente deverá condicionar e 

influenciar a legitimidade dos planos, abrindo um espaço para a democratização do processo. 

As experiências de iniciativa da SETUR para os conselhos e fóruns regionais e estaduais 

de turismo prometem apresentar melhores resultados, uma vez que foi exigida a sua 

instituição formal como condição básica para a habilitação dos estados que queiram participar 



 

dos benefícios da atual política federal de turismo e que se converte em possibilidade para o 

aprimoramento da participação mais efetiva dos representantes das comunidades. É evidente 

que esse processo é uma elaboração da sociedade que demanda tempo, persistência e 

iniciativa pessoal. Abaixo temos um esboço do modelo gerencial adotado pela SETUR-CE. 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fluxograma 2.1 – Modelo de Administração 
Fonte: SETUR 
 

2.3.1 Configuração da base física e o ordenamento espacial: as macrorregiões turísticas  

 

Para efeito do planejamento turístico, a SETUR utilizou as em três unidades 

geoambientais básicas: litoral, serra e sertão. A descrição de cada unidade traz um sentido de 

atratividade positiva para cada uma delas.  

 

O litoral é definido por uma extensão de 573 Km de costa, planícies fluvio-marinhas, 
dunas, lagoas, barras de rios, tabuleiros litorâneos, vegetação de mangue e coqueirais. A 
serra possui dois tipos de formação: os planaltos sedimentares que cercam o estado como 
uma ferradura (Serras de Ubajara, do Araripe e do Apodi) e os maciços cristalinos que 
afloram em diversos pontos do território (serra de Baturité, da Meruoca, e de 
Uruburetama) com vegetação de mata tropical. O sertão é caracterizado pela grande 
planície sertaneja, entremeadas de rios intermitentes que cortam o estado de norte a sul e 
represados em açudes, de vegetação de caatinga, aspecto de semi-árido e paisagens 
próprias e inusitadas. (SETUR, 1995, p.  24) – (ver mapa 2.1)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 
 

 

  

      Mapa 2.1 – Unidades Geoambientais.  
Fonte SETUR 

Segundo a SETUR, do somatório desses elementos de caráter espacial, infra-

estrutural, de atração, vocação e polarização, foi originado um conjunto de seis macrorregiões 

turísticas, delimitadas segundo os critérios político administrativos; físicos; geoambientais;  

turísticos e socioeconômicos. A MRT1 - Fortaleza Metropolitana; MRT2 - Litoral Oeste / 

Ibiapaba;  MRT3 – Litoral Leste / Apodi; MRT4 – Serras Úmidas / Baturité; MRT5 – Sertão 

Central e MRT6 – Araripe / Cariri, constituindo assim a base física de interação e o espaço 

para aglutinar ações (ver mapa 2.2). 



 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Mapa 2.2 – Macrorregiões Turísticas 

Fonte SETUR 

Além das macrorregiões turísticas, a SETUR criou o conceito de Corredor Turístico 

Estruturante, que representa o espaço que pretende localizar e sediar, de forma agregada, o 

conjunto de atrativos, infra-estruturas e facilidades, interligando-os por eixos de transportes 

existentes ou projetados que constituirão os pólos e núcleos turísticos, definindo assim um 

sistema de acesso de percurso turístico (ver mapa 2.3). 

 



 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    Mapa 2.3 – Corredor Turístico Estruturante.  
Fonte: SETUR 

Esse corredor tem também a função de interligar as demais “âncoras turísticas” que, segundo 

a SETUR, são os diversos atrativos de forte apelo, capazes de alavancar o desenvolvimento das 

macrorregiões turísticas, identificadas pelas potencialidades e vocações de cada uma. Esse conceito 

também justifica a opção por equipamentos hoteleiros de grande porte, do tipo resort, situados em 

localização estratégica de grande valor paisagístico e ambiental (ver mapa 2.4).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
      Mapa 2.4 – Âncoras Turísticas.  

Fonte: SETUR 
 



 

2.3.2 A Política estratégica do Turismo do Ceará: gestão 2004-2007 

 

A gestão 2004 - 2007 possui a particularidade de retomar o processo iniciado em 1995, 

que durante a transição dos mandatos, teria passado por indefinição e descontinuidade, 

procurando agora priorizar a sua estratégia em campanhas de marketing para a captação de 

negócios, buscando apoio em resultados estatísticos. Mantém um discurso semelhante, com as 

mesmas referências anteriores, ao buscar um  

 

turismo como estratégia para desenvolvimento social; como negócio e estratégia 
para desenvolvimento econômico; de gestão focada em resultados e parcerias; 
alinhada aos princípios de sustentabilidade e uma visão empresarial de“turismo 
como fator de competitividade territorial.(SETUR. 2004).  

 

Conserva a mesma “missão” estratégica de  

 

consolidar o CEARÁ como um destino turístico nacional e internacional” e quando se refere aos 
“Macroprocessos de sua Política Estratégica”, aparecem contemplados aspectos como: o 
“Desenvolvimento de Destinos e Produtos Turísticos; Desenvolvimento de Política de Marketing 
Turístico; Captação de Negócios e Fomento; Coordenação de Programas especiais - Prodetur e Mintur. 

 

 A novidade está na ênfase das ações ligadas ao desenvolvimento de destinos e produtos 

turísticos, que pode ser vista como a evolução natural do planejamento anterior, numa fase de 

busca de resultados mais concretos, quando se concentram as diretrizes de fortalecimento das 

bases municipais e regionais com a estratégia de coordenação dos fóruns regionais, articulados 

com os agentes locais, adotando o modelo da gestão descentralizada. Os fóruns são, em boa 

medida, uma exigência da atual política nacional de turismo do governo federal e estão 

estruturados com os seus respectivos municípios: o do “Litoral Leste”, onde se insere Aquiraz; os 

do  “Cariri; Sertão Central; Baturité / Aratanha; Vale do Curu e Serra de Uruburetama”.  

 

Os critérios de regionalização dos fóruns seguem a orientação do “Programa de 

Regionalização do Ministério do Turismo”, que propõe o ordenamento da atividade turística 

com ênfase no desenvolvimento regionalizado, tomando como base o arranjo produtivo e o 

território. Segundo o programa, o “objetivo da regionalização é incentivar o desenvolvimento 



 

sustentável do turismo nas unidades da federação, de forma regionalizada, no sentido de 

ampliar a oferta turística, estruturar produtos mais competitivos, integrar o planejamento e a 

gestão da atividade turística e fortalecer a identidade das regiões priorizadas” (op. cit).  
 

Baseando-se nos critérios de: nível de investimento governamental; recursos do 

PRODETUR; oferta turística; atrativos naturais e culturais; demanda turística; acesso aéreo 

e rodoviário e, finalmente, o nível de conscientização da comunidade, a gestão atual 

definiu cinco regiões turísticas prioritárias para a criação de produtos turísticos, conforme 

mapa 2.5 
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         Mapa 2.5 – Regiões Turísticas Prioritárias                                                                
Fonte: SETUR 
 

Os produtos turísticos, nas regiões prioritárias, contêm características diversificadas 

que possibilitam a criação e o desenvolvimento de variados tipos de atividades e roteiros 

turísticos, em diferentes segmentos e nichos de mercado, como: Sol e Praia; Turismo 

Ecológico; Turismo de Esporte / Aventura; Turismo Científico e Cultural; Turismo Religioso; 

Turismo Rural e Turismo de Negócios e Eventos (op.cit.,2004). 

 

Apesar do elevado potencial turístico e da clara vocação do Estado, a movimentação 

turística (inclusive os domésticos) é considerada pela SETUR como pouca expressiva, uma 

vez que, em 2003, a movimentação das regiões prioritárias correspondeu a 67,9% dos 6,8 

milhões do fluxo turístico mensurado que, por sua vez, correspondeu a 13,8% da 

movimentação turística do Brasil, estimada pela EMBRATUR, em 46,1 milhões de turistas 

(doméstico e internacional) (op.cit.,2004). 

 

A oferta hoteleira nas regiões priorizadas, em 2003, era composta por 888 meios de 

hospedagens com 21.076 Uhs e 51.996 leitos. A taxa de ocupação foi de 43,5%, com 

permanência média de 2,7 dias. O pólo Fortaleza apresenta magnitudes superiores às 

observadas para as demais regiões priorizadas. O Município de Aquiraz destaca-se nos 

aspectos analisados, onde atinge a segunda colocação, no ranking dos demais municípios, nos 

quesitos número de leitos, fluxo na rede hoteleira e movimentação turística, perdendo 

somente para Fortaleza (op.cit.,2004). 

 

Outros aspectos foram considerados na definição dos municípios prioritários: 

população (44,1% do total, em 2000); economia (49,3% do PIB do Estado em 2000); 

desenvolvimento (regiões Litoral Leste e Pólo Fortaleza com valores do IDH superiores à 

média do Estado, em 1998); situação esperada ao término do plano, que pode ser resumida 

como crescimento de 27,4% em relação a 2003; capacitação de agentes; organização do 

cluster turístico e cadeias produtivas; produtos-âncoras definidos; sistema da gestão definido; 

comunidade envolvida; plano de comercialização e de divulgação definidos; e, finalmente, 

mecanismos que garantam as condições gerais de qualidade e proteção ambiental e 

patrimonial (op.cit.,2004). 

 



 

Apesar de criterioso, o plano apresenta no momento somente o Município de Aracati 

(Canoa Quebrada) como área efetivamente priorizada na região Litoral Leste, com seu recente 

projeto de urbanização. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qtd. (%) Fluxo (%) Fluxo (%) 
Litoral Extremo Oeste 92 1.098 5,2 2.980 43,6 2,2 2,1 174.071 7,2 580.237 8,5 
. Jijoca 63 674 3,2 1.882 59,2 2,8 2,3 117.992 4,9 393.308 5,8 
. Camocim 14 322 1,5 844 36,6 2,2 2,2 42.427 1,8 141.422 2,1 
. Cruz 7 53 0,3 170 21,4 1,8 1,8 4.083 0,2 13.610 0,2 
. Barroquinha 8 49 0,2 84 57,1 2,0 1,9 9.569 0,4 31.896 0,5 
Litoral Médio Oeste 127 1.656 7,9 4.526 48,6 2,6 2,4 278.672 11,6 928.906 13,6 
 . Caucaia 34 667 3,2 2.055 42,3 2,4 2,8 118.499 4,9 394.997 5,8 
 . Paracuru 13 132 0,6 314 55,3 3,0 2,3 20.147 0,8 67.156 1,0 
 . São Gonçalo Amarante 30 346 1,6 885 45,6 2,2 1,9 49.054 2,0 163.513 2,4 
 . Trairi 34 348 1,7 877 54,5 2,5 2,5 68.278 2,8 227.592 3,3 
 . Paraipaba 16 163 0,8 395 45,4 2,7 2,3 22.694 0,9 75.646 1,1 
Litoral Lestre 143 2.842 13,5 7.789 51,2 3,0 2,3 411.800 17,1 1.372.666 20,1 
 . Aquiraz 27 970 4,6 2.639 56,7 3,5 2,9 164.054 6,8 546.847 8,0 
 . Cascavel 17 290 1,4 809 51,1 2,6 2,3 47.193 2,0 157.309 2,3 
 . Beberibe 22 645 3,1 2.100 56,2 2,8 2,0 93.212 3,9 310.706 4,6 
 . Aracati 58 769 3,6 1.811 51,9 3,6 2,1 83.813 3,5 279.378 4,1 
 . Fortim 8 74 0,4 146 27,6 2,4 2,2 6.740 0,3 22.466 0,3 
 . Icapui 11 94 0,4 284 63,5 3,2 2,5 16.788 0,7 55.959 0,8 
Cariri 48 1.233 5,9 3.150 46,9 2,9 1,9 105.881 4,4 352.936 5,2 
 . Araripe 1 16 0,1 28 23,8 7,6 1,5 271 0,0 902 0,0 
 . Barbalha 2 40 0,2 140 67,4 2,1 3,2 14.789 0,6 49.298 0,7 
 . Crato 11 199 0,9 550 45,2 2,5 1,7 22.019 0,9 73.398 1,1 
 . Jardim 1 5 0,0 9 80,0 2,0 1,5 1.080 0,0 3.600 0,1 
 . Juazeiro do Norte 30 960 4,6 2.395 31,2 3,1 1,9 66.088 2,8 220.292 3,2 
 . Missão velha 1 4 0,0 9 29,6 2,2 1,9 368 0,0 1.227 0,0 
 . Nova Olinda 1 4 0,0 9 58,3 2,0 1,3 546 0,0 1.819 0,0 
 . Santana do Cariri 1 5 0,0 10 40,0 2,0 2,0 720 0,0 2.400 0,0 
Fortaleza 224 10.031 47,6 21.076 51,6 4,0 2,0 821.504 34,2 1.550.857 22,7 
Regiões Prioritárias 634 16.860 80,0 39.521 48,4 2,9 2,1 1.791.927 74,6 4.785.601 70,2 
Outros Núcleos 271 4.506 21,4 13.284 36,5 2,0 2,2 609.583 25,4 2.031.943 29,8 
Municípios Turísticos (*) 888 21.076 101,4 51.996 43,5 2,7 1,9 2.401.510 100,0 6.817.544 100,0 

Perm. 
Média 

Relação
Hósp/UHs

Hoteleira 

Fonte: SETUR/CE
(*) Total de 85 municípios Turísticos. 

Tabela 2.1 – Oferta Hoteleira e Demanda nas Regiões Turísticas Prioritária do Ceará -

Destinos/Pólos 
Rede Movimentação 

Turística
MH UHs

Leitos  Taxa de
 Ocupação 



 

 A Política Estratégica do Turismo do Ceará 2004-2007 adota uma metodologia de 

planejamento estratégico, partindo da elaboração de um diagnóstico sintético, por localização 

turística prioritária, levantando os pontos fortes e fracos dos seus atrativos e âncoras (naturais, 

culturais, eventos, econômicos); acessos e meios de transporte; equipamentos e serviços 

turísticos; infra-estrutura e serviço de apoio; comercialização e instrumentos de 

desenvolvimento regional, que resultaram em estratégias a serem implementadas por meio de 

sete categorias de ações, distribuídas em: infra-estrutura (7 projetos); capacitação (8.); 

informação (1 ); qualificação (3); marketing (3); investimento (1) e gestão (1), elaborado, para 

cada projeto, uma estimativa de custos que chega ao total de R$ 48.921.152,51, somente 

para a região Litoral Leste, dos quais apenas três projetos (Sinalização Turística Indicativa; 

Pórtico de Entrada no Estado pela BR-304 e Núcleo de Informação Turística), no valor  total 

de R$ 2.037.420,00, foram encaminhados ao Ministério do Turismo que, até o momento, 

aguarda a confirmação de liberação de recursos. Outro projeto foi enviado à SEINFRA 

(Relocação de postes de iluminação pública em Canoa Quebrada) no valor de R$ 

1.000.000,00 e também aguarda liberação. O projeto pleiteado pelo Município de Aquiraz é 

estimado em R$45.041.568,59 para cobrir demandas do sistema de abastecimento de água, 

sistema viário, drenagem, telecomunicações e ações promocionais no Porto das Dunas, que 

analisaremos em detalhes no quinto capítulo. Parte desses valores será carreada dos recursos 

originários do PRODETUR e também aguarda liberação (dados disponíveis na página - www. 

setur.ce.gov.br) 

 

  

 2.4  Aspectos e Dimensões do Turismo no Desenvolvimento Econômico do Ceará 

 

Apresentados as bases e o quadro do planejamento turístico no Estado, até sua gestão 

atual, propomos, neste item, iniciar uma análise do planejamento do turismo, enquanto uma 

política de desenvolvimento econômico do Estado. Para isso, tentaremos compreender as 

bases, aspectos e dimensões que fundamentam o PRODETUR, o seu mais importante 

instrumento. 

 

 Desenvolvimento é um conceito-chave para compreensão das políticas públicas 

governamentais e constitui tema para inúmeras abordagens e considerações, principalmente 

quando a variável ambiental ensejou condições para uma idéia de desenvolvimento sem 

limites e preocupado apenas com o aumento da produtividade sem levar em consideração os 



 

aspectos da distribuição das riquezas. Antes do final do capítulo voltaremos a este assunto 

para complementar nossas reflexões.   

 

2.4.1 O conceito de desenvolvimento adotado e seus aspectos limitantes 

 

O conceito de desenvolvimento utilizado no PRODETUR possui, segundo Benevides 

(1998:20), uma conotação dinâmica e processual que caracteriza uma sociedade, ao utilizar a 

sua capacidade produtiva no sentido de canalizá-la para aumentar em qualidade os bens e 

serviços disponíveis, ensejando tanto a diversificação da base econômica como a 

complexidade crescente no sistema econômico, onde a elevação da produtividade, decorrente 

de inovações tecnológicas e organizacionais, constitui elemento propulsor relevante, 

decorrendo daí, a melhoria da qualidade de vida da população, medida pelos indicadores do 

bem-estar coletivo. 

 

A adoção deste conceito, como o próprio autor reconhece, fundamenta-se numa 

contextualização teórica entre a perspectiva de análise liberal - onde o desenvolvimento pode 

ser entendido como a melhoria das condições de vida da população decorrentes do próprio 

dinamismo da economia que elevaria as condições salariais e a capacidade de consumo de 

bens e serviços - e a perspectiva socialdemocrata, segundo a qual o Estado cumpriria 

importante papel, não só na produção, como também na mediação da elevação destas 

condições, através de sua função distributiva dos investimentos públicos em programas 

sociais de educação, saúde e saneamento. 

 

Evidentemente isto não esgota a questão, mas indica alguns sinais de referência para 

compreensão do modelo de desenvolvimento proposto no PRODETUR, compatível com o 

contexto do País, durante os dois mandatos de Fernando Henrique, eleito por um partido 

“social democrata”, mas submetido à política neoliberal alinhada à economia globalizada.  

 

Outra questão importante trata dos limites e alcances do turismo, como estratégia de 

desenvolvimento econômico, que é uma das pretensões do PRODETUR-CE. Nesse aspecto, 

Benevides (op.cit.:21) parte de um argumento que leva em conta um significativo consenso 

entre as várias abordagens sobre o desenvolvimento econômico que considera o fenômeno do 

desenvolvimento um processo desencadeado mediante alterações estruturais que se operam na 

agricultura e, principalmente, na indústria – o setor-chave que impulsiona a diversificação de 



 

todo o sistema econômico. Partindo dessa premissa, o comércio e os serviços teriam sua 

estruturação e dinamismo induzido pelo que se passa na indústria, influenciando o seu 

comportamento e características.  

 

Essas reflexões pretendem conduzir a um pensamento sobre a autonomia e a 

capacidade que o setor turismo teria para induzir efeitos significativos por todo o sistema 

econômico, quando considerado como um complexo de atividades econômicas associadas a 

uma vaga denominação de “indústria do turismo” que parece ser constituída por um grupo de 

atividades do chamado setor terciário da economia (serviços e comércio), reconhecido mais 

por ser alvo da indução dos chamados setores primários e secundários (agropecuária e 

notadamente na indústria) do que propriamente um indutor do sistema econômico, como um 

todo, levando-nos a refletir sobre as limitações do turismo como pretenso vetor do 

desenvolvimento no Ceará. 

 

Outros pesquisadores já levantaram essa mesma indagação entre turismo e 

desenvolvimento, como Cazes (in RODRIGUES, 1999, p.  80):  

 

um cálculo minucioso das contas exteriores do turismo (René Baretje), levando em 

consideração o conjunto das entradas e saídas financeiras produzidas pela recepção do 

turismo internacional, conduz o mais freqüentemente, a confirmar o pensamento 

pessimista de Francois Ascher – não é o turismo que permite o desenvolvimento, mas 

é o desenvolvimento geral de um país que torna o turismo rentável 

 

Mesmo limitado a essa característica básica, é possível notar que o turismo, nas 

economias que possuem um certo grau de complexidade e diversificação econômica, pode 

produzir uma interdependência de suas atividades com os demais ramos e setores produtivos, 

condicionados ao que Rodrigues (1997, p. 101.) considera uma  

 

planificação integrada do turismo que consiste em enquadrar os projetos no contexto 
da planificação geral, definindo-os não somente em suas relações com os critérios de 
rentabilidade de mercado, mas levando-se em consideração os aspectos naturais, 
sociais e culturais. A planificação não deve restringir-se a um só setor, de maneira 
compartimentada, mas integrar-se à estratégia global 

 



 

e que é, pelo menos no discurso, a intenção contida no PRODETUR-CE. 

 

Considerando que o PRODETUR-CE tenha atingido pretensões de adotar uma política de 

desenvolvimento regional, é oportuno tecer breves considerações sobre alguns conceitos 

recorrentemente utilizados como a idéia de “desenvolvimento”, “sustentabilidade” e 

“endogenia”, a fim de propiciar melhor entendimento sobre o assunto.   

 

2.4.2 O mito do desenvolvimento econômico 

 

O conceito de desenvolvimento econômico foi trabalhado por Celso Furtado em 

diversas obras e, seguramente, foi ele quem mais se aprofundou nas questões relativas ao 

tema no Brasil. O cerne do pensamento de Furtado, nesse assunto, é o “da nítida dimensão 

histórica do fenômeno do desenvolvimento econômico”, aliado à necessidade de uma teoria 

“justificada pelo conhecimento da realidade”, e não por uma formulação simplesmente 

abstrata, inclusive com a possibilidade de atuar sobre essa realidade.  

 

Dentro dessa perspectiva, situa-se a sua afirmação de que o “subdesenvolvimento é... 

um processo histórico autônomo, e não uma etapa pela qual tenham, necessariamente, 

passadas as economias que já alcançaram grau superior de desenvolvimento” (FURTADO, 

1961, p. 180). Em outras palavras, significa dizer que o subdesenvolvimento não é uma fase 

inevitável do processo de formação das economias capitalistas, constituindo-se, em vez disso, 

uma “deformação” do capitalismo (FURTADO,1974, p. 21). 

 

Outro elemento importante da abordagem concebida por Furtado são os reflexos 

culturais originados da reprodução ou cópia de uma receita típica para a superação do 

subdesenvolvimento. Tal atitude origina um “mimetismo cultural das minorias beneficiárias 

do capitalismo periférico, as quais procurariam reproduzir as formas de consumo dos países 

cêntricos” (op.cit: 45), requerendo, para isso, uma permanente concentração de renda.  

 

Nas origens históricas do subdesenvolvimento – como processo, na periferia, 

simultâneo ao crescimento econômico dos países do centro – encontra-se com efeito uma 

dependência cultural que está na base do processo de reprodução das estruturas sociais 



 

correspondentes (op.cit: 80). O ponto de partida do subdesenvolvimento este, segundo 

Furtado, nos... “aumentos de produtividade do trabalho engendrados pela simples realocação 

de recursos visando a obter vantagens comparativas estáticas no comércio internacional ..., 

sem modificações maiores nas técnicas de produção” (op.cit, p. 78), com vistas à criação de 

excedentes econômicos.  

 

Podemos dizer que a noção atual de desenvolvimento sustentável pode ser vista como 

uma contribuição do pensamento de Furtado, quando ensina que não é qualquer taxa de 

crescimento da economia que pode ser perseguida, há que se pensar sobretudo, naquilo que é 

(ecologicamente) sustentável, ou seja, possível, durável, realizável; mas isto é o que se 

percebe hoje, depois da Rio-92 e do chamado Relatório Brundtland (1987). Em pleno milagre 

econômico brasileiro dos anos 1970, e para aqueles que nele criam (praticamente quase todo 

mundo que tinha interesse no assunto), a posição de Furtado não passava de grande heresia. 

A expectativa de Furtado, em 1974, era de que não haveria como se generalizarem os 

padrões de consumo dos ricos em escala planetária, em virtude da exclusão que o processo de 

desenvolvimento, tal como se tem verificado, tende a promover, agravado pelo maior ritmo de 

expansão demográfica dos excluídos. Essa expansão, a despeito de um aumento relativo do 

número de privilegiados nos países periféricos, leva a que se aprofunde o fosso entre tal 

grupo, cujas rendas cresceu substancialmente em toda parte, e os grupos subalternos, cuja 

pobreza não dá sinais sensíveis de redução (especialmente na América Latina, o Brasil aí 

incluído). 

Está circunstânciado aqui a idéia do desenvolvimento como um mito, uma fantasia, 

como algo inalcançável no arcabouço de um sistema que destrói recursos naturais, agrava 

disparidades de renda e tende ainda a produzir uma homogeneização cultural danosa. 

 

2.4.3 O conceito de sustentabilidade  

 

Desde a Rio 92, a idéia de sustentabilidade é recorrente nos debates sobre 

desenvolvimento. No interior do discurso desenvolvimentista das agências internacionais e 



 

de vários pesquisadores do desenvolvimento, notou-se uma tentativa de correção de rumos, 

na readequação dos processos produtivos e decisórios com a inclusão do rótulo ecológico 

nos novos projetos, na esperança de que, com tais ajustes, a proposta de desenvolvimento 

poderia ser novamente resgatada, suas relações autofágicas superadas e sua durabilidade 

assegurada, isto é, sua sustentabilidade. Por outro lado, no seio das ONGs, em meio à 

crítica dos limites do desenvolvimento, alguns membros vêem na sustentabilidade um novo 

princípio de um desenvolvimento centrado no povo, capaz de tornar-se argumento 

mobilizador da sociedade. 

 

Diversas matrizes discursivas têm sido associadas à noção de sustentabilidade desde 

que o Relatório de Brundtland a lançou no debate público internacional em 1987. 

Dentre elas, podem-se destacar a matriz da eficiência, que pretende combater o 

desperdício da base material do desenvolvimento, estendendo a racionalidade 

econômica ao “espaço não mercantil planetário”; da escala, que propugna um limite 

quantitativo ao crescimento econômico e à pressão que ela exerce sobre os recursos 

ambientais; da eqüidade, que articula analiticamente princípios de justiça e ecologia; 

da auto-suficiência, que prega a desvinculação de economias nacionais e sociedades 

tradicionais dos fluxos do mercado mundial como estratégia apropriada a assegurar a 

capacidade de auto-regulação comunitária das condições de reprodução da base 

material do desenvolvimento; da ética, que inscreve a apropriação social do mundo 

material em um debate sobre os valores de bem e de mal, evidenciando as interações 

da base material do desenvolvimento com as condições de continuidade da vida no 

planeta (ACSELRAD, 2001, p. 27)    

 

    O que parece prevalecer, entretanto, são as várias indagações nas quais a 

sustentabilidade é um princípio em elaboração, em que poucos sabem exatamente o que 



 

significa, mas todos parecem querer acreditar na sua possibilidade. Infelizmente, até o 

momento, o que se nota na superfície mais visível da sociedade de consumo são apenas 

discursos bem-intencionados que nem de longe chegam a tocar o fulcro da questão das 

relações que envolvem a atual ordem de produção capitalista.  

 

2.4.4 O conceito de endogenia nos anos 90 e o desenvolvimento regional 

As modificações ocorridas nos processos produtivos desde os anos 1980 e, com redobrada 

força nos anos 1990, aliadas ao persistente declínio de regiões fortemente industrializadas 

(BENKO & LIPIETZ 1995), com a rápida ascensão econômica de novas regiões 

(STORPER & SCOTT, 1995) forçaram profundas transformações nas teorias e políticas de 

desenvolvimento regional nesta última década. Os desequilíbrios regionais preexistentes e 

estes, agora advindos da reorganização produtiva internacional, passaram a ser 

basicamente estudados sob duas categorias analíticas distintas: a sustentabilidade e a 

endogenia” (SOUZA FILHO, 2001). 

 

O desenvolvimento sustentável centra sua atenção para a relação dos homens com a 

natureza, preconizando a utilização racionalizada dos estoques de recursos naturais 

(NIJKAMP et. al., 1990). A grande preocupação de seus estudiosos está voltada às 

gerações futuras e à necessidade de políticas que preconizem um desenvolvimento 

harmonioso e, prioritariamente, sustentável nos períodos posteriores (GUIMARÃES, 

1994). 

O desenvolvimento regional endógeno predominante na década de 1990 pôde então ser 

definido como:  



 

um processo interno de ampliação contínua da capacidade de agregação de valor sobre 

a produção, bem como da capacidade de absorção da região, cujo desdobramento é a 

retenção do excedente econômico gerado na economia local e/ou a atração de 

excedentes provenientes de outras regiões. Este processo tem como resultado a 

ampliação do emprego, do produto, e da renda local ou da região, em um modelo de 

desenvolvimento regional definido (AMARAL FILHO, 1996, p. 37). 

 
Na perspectiva de Narquero (1990) 

 

A capacidade da sociedade liderar e conduzir o seu próprio desenvolvimento regional, 

condicionando-o à mobilização dos fatores produtivos disponíveis em sua área e ao 

seu potencial endógeno, traduz essa forma de desenvolvimento. Pode-se, portanto,  

identificar duas dimensões no desenvolvimento regional endógeno. A primeira 

econômica, na qual a sociedade empresarial local utiliza sua capacidade para 

organizar, da forma mais producente possível, os fatores produtivos da região. A 

segunda sócio-cultural, onde os valores e as instituições locais servem de base para o 

desenvolvimento da região. 

 

Achamos oportuno abordar, mesmo que em breves comentários, estes três grandes temas 

discutidos atualmente, tocando-lhes sinteticamente os conceitos, apenas para sinalizar a 

necessidade de se reconhecer os inúmeros e controversos significados desses temas. Assim 

tentamos nos aproximar dos significados acima adotados, para o melhor entendimento do 

nosso estudo. 

2.5 Fundamentos do Planejamento Governamental do Turismo no Ceará 
 
 

Considerando as singularidades físicas e humanas, principalmente na paisagem 

litorânea do Ceará e em vários pontos do interior – nas serras úmidas e sertões, expressas na 

cultura, religiosidade, artesanato, culinária e indústria da moda que estão promocionalmente 



 

articulados e que compõem o potencial turístico do Ceará – foram cinco as razões que 

levaram o governo do Ceará a ter uma diretriz de priorizar o turismo como meio de ampliar 

suas opções de desenvolvimento, sintetizadas abaixo a partir da análise feita por Benevides 

(1998, p. 30). 

 

A primeira razão foi o quadro geral de dificuldades e características de sua agricultura 

e indústria: aquela, em declínio das culturas tradicionais, associada às intempéries climáticas, 

e esta com baixa diversificação e integração dos ramos de atividade, pequena participação de 

investimentos externos e altíssima concentração na Região Metropolitana de Fortaleza. 

 

A segunda razão está na saturação dos pólos turísticos tradicionais e na então positiva 

imagem que o Estado gozava junto as media nacionais e à opinião pública, resultado de forte 

campanha de marketing que resultou no incremento de 30% na freqüência de turistas nos 

últimos cinco anos (dados de 1994), fazendo com que Fortaleza despontasse no cenário 

turístico nacional como destino de excelência e ter alcançado a marca de cidade mais 

procurada por turistas brasileiros em 1997, segundo levantamento de entidades representativas 

do setor. 

 

A terceira é o novo papel indutor que no Ceará o governo do Estado passou a ter na 

promoção dos investimentos, na criação - com recursos próprios - de infra-estrutura social e 

física e, em particular, no aproveitamento das potencialidades turísticas. A conjugação destas 

ações resulta em convênios com organismos internacionais de desenvolvimento como o 

BIRD, e na concepção de políticas integradas de desenvolvimento regional. 

 

Decorrente da imediatamente anterior, outras das razões se refere ao papel integrador 

que o turismo poderá proporcionar ao litoral cearense, submetido à ação estruturante e 

articuladora que o PRODETUR promoverá sobre os vários subsistemas da região litorânea 

(ocupação do espaço; meio ambiente; nucleação urbana; infra-estrutura física e social; gestão 

municipal e potencialidades econômicas). 

 

Por fim, por meio do PRODETUR-CE, o governo acredita que poderá ampliar o 

exercício de um estilo de relacionamento não patrimonialista e não clientelista com o setor 

privado, traduzido no chamado pacto de cooperação. Isso, para o turismo, se traduz na ação 

do setor público na montagem de uma infra-estrutura turística viabilizadora de investimentos 



 

privados em hotelaria e lazer, destinados ao consumo de alta renda, bem como no 

envolvimento da sociedade civil das localidades a serem impactadas pelo turismo, mediante 

fóruns permanentes, bem como pela elaboração de planos diretores de desenvolvimento do 

turismo para os municípios contemplados na primeira fase do PRODETUR. 

 

 Da análise do exposto, podemos visualizar os fundamentos que nortearam o 

planejamento governamental do turismo no Ceará, com base em eixos que priorizaram a 

atividade turística a partir de uma visão das dificuldades do setor primário e secundário; na 

constatação da saturação dos pólos turísticos e no lançamento de Fortaleza como o novo 

destino privilegiado; na indução provocada pelo Estado de novos investimentos de infra-

estrutura e na concepção de políticas integradas de desenvolvimento regional. 

 

O desejo de integração do litoral a partir da ação estruturante e articuladora dos 

projetos do PRODETUR é justamente o ponto fraco do programa, uma vez que não 

demonstra conseguir romper com a inércia do controle e da gestão do espaço litorâneo 

cearense envolvido em sua complexa problemática ambiental, historicamente configurada e 

dependente das estruturas da gestão das políticas urbanas. 

 

 Por fim, o pacto de cooperação só poderá atingir o seu objetivo se for ampliado com o 

envolvimento da sociedade nos fóruns permanentes de turismo e no fortalecimento dos 

conselhos estaduais e municipais de turismo com vistas a abrir o espaço à discussão de temas 

que necessitam da vigorosa contribuição da sociedade, de maneira a influir nas deliberações 

dos problemas encaminhados.   

 

 

 

 

 

   

2.5.1 O PRODETUR como política de desenvolvimento regional 

 

Fazendo-se uma leitura preliminar dos documentos do PRODETUR-CE, é possível 

argumentar que suas ações e projetos expressam mais do que um planejamento territorial 



 

do turismo em virtude de dois objetivos propostos. Primeiramente, porque pretende elevar 

as condições de vida das populações residentes na região atingida pelos projetos com a 

massa de salários criados pelos empregos nos complexos turísticos instalados. Segundo, 

por que espera criar condições para diversificar a base produtiva no litoral, dentro de uma 

diretriz espacial de política de governo, orientada para interiorização de desenvolvimento 

das vocações econômicas nas áreas de desenvolvimento regional do estado (ADR), 

situadas no litoral. 

 

Nessa perspectiva, a fundamentação do PRODETUR, como instrumento de política de 

desenvolvimento regional integrado e (ideologicamente) sustentável, está em diretrizes 

componentes das ações públicas sobre os vários sistemas das regiões litorâneas que 

Benevides ( op.cit.:32) relaciona e abaixo sintetizamos: 

 

- associação do desenvolvimento do turismo com a proposta de regionalização e 

interiorização de investimentos governamentais; 

- fortalecimento das cidades e núcleos urbanos no litoral, de modo a reduzir o papel 

polarizador exercido pela região metropolitana de Fortaleza; 

- desenvolvimento de atividades que induzam o revigoramento da base econômica 

regional; 

- desenvolvimento da infra-estrutura do litoral (sistema viário, abastecimento de 

água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, telecomunicações); 

- preservação de um ecossistema frágil, facilmente degradável de forma irreversível, 

por meio de assentamento turístico em bases sólidas e com a conservação da 

atratividade natural (superação da lógica exploradora dilapidatória); e 

- desenvolvimento institucional, pela qualificação e aprimoramento da capacidade 

técnica, administrativa e gerencial dos agentes estaduais e municipais engajados na 

execução do PRODETUR, no planejamento urbano e nas gestões ambiental e 

municipal. 



 

 

Analisando superficialmente o conteúdo das diretrizes da política de desenvolvimento 

regional integrado, que fundamentam o PRODETUR-CE, chegamos a esperada conclusão 

de que parecem coerentes quando analisados os seus princípios, quer seja na proposta de 

interiorização dos investimentos e no fortalecimento das cidades e núcleos urbanos no 

litoral (tratados regionalmente), reduzindo a polarização da Região Metropolitana de 

Fortaleza – RMF, ou no revigoramento da base econômica regional, via turismo, como 

também no desenvolvimento da infra-estrutura do litoral, da preservação ambiental e do 

fortalecimento institucional. Afinal, seria difícil discordar de tais argumentos. Há que se ter 

em vista, entretanto, a questão da gestão de tais diretrizes para avaliar se ela realmente 

consegue situar-se no âmbito local, de modo a atingir tais objetivos, em especial a inclusão 

da comunidade no desenvolvimento e na preservação ambiental, ponto este ainda tão 

aberta e vulnerável a interesses pessoais. 

 

Entre as diretrizes apresentadas, toda via, as três últimas ainda merecem comentário 

complementar. No desenvolvimento da infra-estrutura do litoral, lembramos apenas a 

situação do atual endividamento do Estado, que hoje já apresenta dificuldades em 

viabilizar suas contrapartidas para a liberação das parcelas destinada ao Ceará, tanto do 

PRODETUR como para outras fontes de financiamento, levando a uma reavaliação do 

processo, haja vista a atual crise fiscal do Estado. Outro aspecto, ainda sobre os 

financiamentos de infra-estrutura, diz respeito aos critérios de priorização na alocação dos 

recursos, decididos, em sua maior parte, sem a participação social. 

 



 

Relativamente a preservação ambiental, lembramos novamente que os instrumentos de 

controle urbanístico e ambiental de hoje ainda se mantêm reféns dos aspectos políticos e 

jurídicos capazes de disciplinar o uso e ocupação do solo, num sistema de fiscalização que 

deveria ser eficiente e com poder de polícia, evitando as inúmeras pendências judiciais, 

decorrente, em parte, os choques de competências na superposição dos poderes da União, 

Estado e município que deveriam trabalhar em cooperação. 

 

Finalmente, no que concerne ao desenvolvimento institucional, é relevante apenas 

comentar a tendência do excesso de rotatividade da equipe técnica municipal, que 

compromete a preservação e manutenção do conhecimento técnico dentro dos quadros 

permanentes da prefeitura, pois é capaz de ser articulada por uma equipe de administração 

sintonizada com os princípios dos programas. 

 

 

2.5.2 Os impactos esperados pelo PRODETUR e a questão do controle 

 

 Os impactos econômicos esperados pelo PRODETUR acontecem, segundo a análise 

feita por Benevides (1998:23), de formas direta, indireta e induzida. Os impactos diretos são 

aqueles ocasionados pelo consumo dos meios de hospedagens, expressos nas diárias ou 

pernoites, cobrados de forma direta. Os impactos indiretos relacionam-se ao consumo de bens 

e serviços complementares correlatos à hospedagem – como restaurantes, lanchonetes, bares, 

transporte, turismo receptivo, passeios, animação, lazer, entre outros, chamados de produto 

turístico ampliado. Finalmente, os impactos induzidos, decorrem dos fluxos de recursos 

injetados na economia, em consequência da elevação do consumo dos equipamentos 

turísticos, resultando maior circulação monetária em determinada região que entra em 

atividade turística, ampliando a capacidade produtiva e ativando outros setores da economia. 

 



 

 Estes impactos podem ser positivamente expressos e avaliados mediante quatro 

manifestações sobre os agregados econômicos: 

 

- aumento de renda do lugar visitado, pela entrada líquida das divisas; 

- estímulo aos investimentos e à geração de empregos; 

- expansão da massa de salários na economia local e transferência de riquezas; e 

- aumento das receitas governamentais, pelos impostos gerados no setor. 

 

Outros impactos podem ter efeitos negativos, como: 

 

- pressão inflacionária ocasionada pelo aumento da procura; 

- especulação imobiliária, em razão do aumento do valor da terra, motivado pela 

pressão de novas demandas; 

- dependência da economia, em virtude do caráter sazonal das estações turísticas; 

- questões socioculturais e ambientais que emergem da falta de controle efetivo 

sobre o processo, produzindo controvérsias e conflitos; 

- exploração dos recursos naturais com tendência à degradação, em consequência da 

falta de instrumentos efetivos de controle sobre o espaço. 

- descaracterização e homogeneização de culturas tradicionais locais, que são alvos 

dos efeitos modernizantes do turismo de massa.  

- mudanças dos costumes e da moral tradicional do local, levando à mercantilização 

do prazer e do lazer proporcionando práticas de prostituição; e 

- risco de colonialismo cultural pela valorização do que é de fora.   

 

Pelo exposto, em rápida análise, é possível perceber que os impactos positivos estão 

relacionados a um aumento de renda circulante na região, quer seja originado pelo consumo 

direto, salários ou impostos e, portanto, são desejados em nome do desenvolvimento 

econômico. Aqueles de caráter negativo, entretanto, parecem ser numerosos e, apesar de 

reconhecidos, se apresentam distantes da implantação dos projetos, uma vez que o  

desenvolvimento institucional de controle e fiscalização, no plano local e municipal, bem 

como a preparação da comunidade, ocorreu em uma velocidade muito menor do que a das 

implantações dos projetos, originando um descompasso das propostas em relação aos 

resultados esperados, ocasionando os mais variados tipos de problemas, como os já listados. 

Resta aos planejadores e gestores inverter a prioridade em favor do planejamento, do controle 



 

e do acompanhamento na implantação dos projetos, buscando a inclusão e a participação da 

sociedade local na gestão, para o atendimento das demandas. 

 

2.5.3 O PRODETUR e o turismo internacional 

 

Desde a criação da EMBRATUR, em 1966, é adotada a estratégia de consolidação do 

turismo interno como etapa preliminar para a posterior captação da demanda internacional, 

por meio de agressivas campanhas publicitárias, mediante a implantação de agências 

brasileiras, no Exterior. A partir da deterioração das praias do litoral paulista, notadamente 

na baixada santista, nos anos 80, um movimento de demanda por novos territórios ainda 

preservados se iniciou em direção ao litoral nordestino, inicialmente em Porto Seguro, 

fortalecendo Salvador, e mais tarde atingindo Maceió, Recife, Natal e Fortaleza. Nesse 

momento o Nordeste foi vendido como o novo Caribe, o novo Mediterrâneo e a nova 

Flórida. Iniciativas isoladas dos governos estaduais resultaram em um aumento 

significativo nos fluxos, tanto internos como externos, atraindo o interesse de capitais 

estrangeiros, investidos na forma de construção de hotéis e resorts, nos moldes dos grandes 

centros turísticos internacionais, atingindo o pico em 1986.  

 

A partir de 1987 os fluxos apresentam declínio crescente, em grande parte pelo 

crescimento da violência nos dois maiores pólos de turismo internacional: Rio e 

Salvador. A cifra de 1,9 milhões de turistas em 1986 cai para cerca de 1,0 milhão em 

1990. A partir daí começa a dar sinais de recuperação (RODRIGUES, 1999, p. 149) 

 

Na gestão Collor, em meio a uma profunda crise econômica e social no Brasil, foi criado o 

PLANTUR – Plano Nacional de Turismo, como a alternativa para encaminhar as 



 

atividades econômicas, com base em experiências de outros países subordinados à política 

do FMI, que utilizaram o turismo como uma nova possibilidade econômica, aprovado e 

financiado pelo BID e o BIRD. Em meio à nova onda ecológica, estes organismos 

internacionais demonstram interesse na proteção do meio ambiente e do patrimônio 

histórico-cultural, tratando-os como imposições condicionantes ao estabelecimento das 

parcerias financeiras.  

 

Esta política de turismo deixa claro o seu interesse em manter parcerias com as empresas 

privadas e, sobretudo, com os bancos internacionais, por meio de fomento e apoio do governo 

federal. Apesar de ter sido criado se baseando nas mesmas diretrizes, o PRODETUR não está 

vinculado ao PLANTUR, uma vez que utiliza a estrutura da SUDENE, promovendo um 

alinhamento dos governos estaduais do Nordeste, na tentativa de dinamizar a economia 

regional. 

 

O que se nota no PLANTUR são programas aparentemente estanques, sem coerência 

interna, desarticulados em relação a outros setores da economia, não demonstrando 

preocupações com a ordenação e a gestão do território, sem expressar o interesse pela 

estruturação das formas e ações no plano espacial, colocando-a em segundo plano.  

 

Outro programa de grande envergadura e que se encontra desarticulado do PLANTUR é o 

GERCO  (Gerenciamento Costeiro), originado em 1988 e gerenciado pelo Ministério do 

Meio Ambiente. Embora não contemple diretamente o turismo, é fundamental para o seu 

planejamento, uma vez que as atividades turísticas tem que se subordinar a ele. Portanto o 

PRODETUR foi criado dentro desta mesma desarticulação e de conciliação difícil de se 



 

concretizar porque, enquanto o GERCO expressa preocupações ambientalistas, o 

PLANTUR, e por conseqüência o PRODETUR, têm orientações desenvolvimentistas. 

 

Mesmo assim o PRODETUR é desenvolvido revelando essa ambigüidade de propósitos, 

voltando-se para o fortalecimento do turismo internacional, baseado em projetos de grande 

envergadura, no modelo mexicano, financiados por capitais transnacionais, dos quais a 

exclusão das comunidades locais é preocupante. 

2.5.4 A municipalização do turismo como o reverso da moeda  

 

Apesar do PNMT ter sido recentemente incorporado pelo Ministério do Turismo ao 

“Programa de Regionalização do Turismo”, que trabalha a partir dos fóruns regionais e 

estaduais o encaminhamento de propostas e demandas a serem apreciadas pelo Ministério, os 

municípios que quiserem manter a antiga estrutura municipal podem fazê-lo sem problemas, 

integrando-se à atual estrutura de regionalização dos fóruns de turismo, razão por que é 

interessante compreender o antigo programa, em sua essência.      

 

Resgatamos novamente o que Rodrigues (2000:13) comenta sobre o Plano de 

Municipalização do Turismo - PNMT, argumentando que fora idealizado como uma 

contrapartida do governo para dar conta de uma simbiose própria do fenômeno da 

globalização, o que é curioso verificar. De fato, as diferenciações do espaço e as 

desigualdades regionais apresentam-se como vitais para a definição dos fluxos turísticos, 

correspondendo às duas faces do fenômeno da globalização: o fragmento, alimentando o 

global, que se fortalece nas diferenças expressas pelo lugar, sendo o turismo movido por essas 

mesmas especificidades, caracterizadas pela sua força identitária, no inusitado, na aventura, 

no exótico. 

  

Se o programa parece ter sido concebido como um jogo de xadrez, não saberiamos 

afirmar, mas certamente a lógica é clara e apropriada: contemplar o turismo municipal em 

pequena escala, propondo dinamizar suas potencialidades locais, com fundamento na lógica 



 

da importância do lugar é sem dúvida uma estratégia que se adequa à lógica de consumo dos 

fluxos turísticos internacionais e, portanto, concordamos com Rodrigues que “o PRODETUR 

dá conta das verticalidades, do domínio hegemônico global, enquanto que o PNMT pretende 

reforçar as horizontalidades, as especificidades dos lugares”. 

 

Segundo a perspectiva de Lima, (in CORIOLANO org. ,2003:186) , “a maior atração 

turística de uma cidade é a qualidade de vida de seu povo, e é voltado para esse objetivo que 

se coloca o PNMT – Programa Nacional de Municipalização do Turismo, trabalhando-o como 

uma das alternativas econômicas para se buscar uma distribuição de renda mais justa, uma 

vida mais digna com melhores oportunidades para todos, inclusive como uma opção para as 

propriedades rurais de auferirem renda adicional”. 

 

O confronto entre as duas versões, no que diz respeito às verdadeiras intenções do 

programa, não é a proposta deste trabalho. O importante é perceber em que dimensões o 

PNMT pretende operar e quais os seus desafios e dificuldades.  

 

Independentemente de a OMT – ORGANIZAÇÃO MUNIDAL DE TURISMO haver 

selecionado o PNMT brasileiro como um case de sucesso, inserindo-o na agenda do “Turismo 

Sustentável e Gestão Municipal”, como um dos “melhores exemplos atuais, na América 

Latina, num gesto de reconhecimento do papel essencial desempenhado por organismos locais 

no desenvolvimento do turismo sustentável de um país” (LIMA, op.cit.:186), sabemos que o 

PNMT sofre de um problema crônico na formação das equipes técnicas municipais: a 

rotatividade de pessoal que produz a descontinuidade do programa, com base numa malha de 

comunicação que deveria permear as instituições componentes da sua estrutura e a equipe 

operacional, dificultando a troca regular de informações e a rotina para divulgação de 

resultados, que deveria estimular a implantação do programa. Talvez um dos motivos para a 

alteração da estratégia para a escala regional no novo programa atual. 

 

A base da estratégia do PNMT é a divulgação de informações capazes de sensibilizar e 

induzir a comunidade nos processos decisórios, formando agentes locais, incentivando a 

organização dos segmentos que atuam no turismo, estimulando o planejamento local mediante 

metodologias participativas. O sucesso do plano depende da resposta da comunidade, da 

importância dada pelo primeiro elo da estrutura, que em grande parte é um funcionário da 



 

prefeitura, como também da persistência na comunicação entre o núcleo municipal e o 

estadual (SETUR/EMBRATUR). 

 

A metodologia utilizada foi a ZOPP, de enfoque participativo, de propriedade técnica da 

Agência GTZ – Gesllschaft fur Tchnische  Zusammenarbeit (Sociedade Alemã de 

Cooperação Técnica) e com autorização restrita de multiplicação a partir de moderadores 

credenciados. Ela consiste em “oficinas de capacitação” compostas por grupos de trabalho em 

que todos os participantes, com base em perguntas ou em documentos passa por orientadores 

propõem a elaboração do conhecimento a partir da realidade individual que passa por ajustes 

e correções no decorrer do processo. Essas oficinas são conduzidas pelo moderador formado 

na metodologia ZOOP (Planejamento de Projetos Orientados por Objetivos), que assessora o 

grupo, mobiliza os conhecimentos, facilitando o intercâmbio horizontal, estimulando o 

debate, introduzindo recomendações técnicas, em ambiente de interação e 

cooperação.(op.cit.:191) 

 

Essa capacitação ocorre em três fases: sensibilização – quando são conscientizados os 

agentes multiplicadores e monitores municipais que voltarão à instituição municipal de 

origem para sensibilizar a comunidade sobre a importância do turismo local; capacitação –  

que objetiva a qualificação dos agentes multiplicadores nacionais, estaduais e monitores 

municipais com o objetivo de criar o Conselho Municipal do Turismo e o Fundo Municipal do 

Turismo, necessários para a operacionalização do PNMT. É aí que começa a maior 

dificuldade – organizar o fundo e a autonomia do conselho. A terceira e última etapa é o 

planejamento, cujo objetivo é dar início a elaboração do Plano Municipal de Desenvolvimento 

Sustentável do Turismo, por meio de repasse de técnicas e métodos de planejamento de 

enfoque participativo. 

 

A proposta do PNMT era, sem dúvida, um caminho para formação de agentes ligados ao 

turismo local, na perspectiva da gestão participativa no encaminhamento organizado das 

demandas municipais que se podem transformar em força de coerção política. Estas se fossem 

bem aproveitadas poderiam estabelecer um diálogo produtivo com o Executivo Municipal. 

Dependeria, entretanto, muito do contexto e da resposta da comunidade, como também da 

ressonância junto às demais forças políticas locais. 

 



 

O PNMT teve boa resposta em vários municípios cearenses e foi uma opção viável numa 

situação de falta de recursos financeiros para investimentos no turismo local, em uma 

secretaria de turismo municipal sintonizada com os seus princípios, uma vez que ela teria a 

oportunidade de organizar os setores locais que já atuam ou queiram se integrar à proposta de 

desenvolvimento da atividade, organizando e hierarquizando as demandas, articulando com as 

possibilidades do Executivo em atender às solicitações. Agora, com a sua desativação (ou  

incorporação pelo Programa de Regionalização), fica uma pergunta no ar: o que acontecerá 

aos fóruns municipais de turismo e como serão encaminhadas as questões locais de interesse 

da comunidade?   

 

 

 

 

2.5.5 O PAT como alternativa de novas práticas turísticas 

 

 A elaboração dos PAT - planos de ação turística, em alguns municípios cearenses, 

contemplou, por assim dizer, uma outra tendência contemporânea que é a de procurar 

descobrir possibilidades de práticas turísticas em lugares cujas especificidades ainda não 

foram devidamente trabalhadas, como produto turístico, e que poderiam ser 

refuncionalizados para tanto. Como em algumas daquelas localidades cujas atividades 

tradicionais tendiam a acarretar pequenos efeitos transformadores,  

 

o turismo passa a ser representado como possibilidade de conjugar conservação e 

recuperação ambiental com nova valorização econômica, na esteira de outras 

valorizações simbólicas dadas a esses lugares (BENEVIDES in CORIOLANO org., 

2003, p. 46). 

 



 

 A SETUR- Secretaria de Turismo do Ceará promoveu no final de 1999 a convocação 

do primeiro grupo dos municípios a serem contemplados com a elaboração de 22 PATs, 

numa parceria entre EMBRATUR – SETUR e prefeituras municipais. Estes planos foram 

fundamentados com a mesma metodologia do Planejamento Estratégico de Barcelona que 

naquela época, havia sido aplicada no Rio de Janeiro e em Fortaleza, por meio do 

PLANEFOR – Plano Estratégico da Região Metropolitana de Fortaleza, que então gozava 

de grande prestígio.  

 

Buscava fundamentalmente, contudo, identificar o potencial turístico de cada município 

para posterior planejamento do seu desenvolvimento, dentro da mesma lógica que 

alimentou o PNMT, a de municipalização do turismo no Ceará. Curiosamente estavam, 

todos eles, fora da região contemplada com a primeira etapa do PRODETUR-CE (litoral 

oeste - Costa do Sol Poente). Certamente fazia parte de uma mesma estratégia que, sem 

dúvidas, estava “em sintonia com as concepções do PRODETUR na tentativa de 

desenvolver a segmentação do mercado de produtos turísticos“ (ANSARAH, 1999 apud. 

BENEVIDES in CORIOLANO, 2003, p. 46) 

 

 Os termos de referência do PAT orientavam para uma metodologia, simultaneamente, 

participativa, quanto à condução do processo, inserindo as sugestões da comunidade pela 

realização de seminários de sensibilização e oficinas de trabalhos e reuniões programadas; 

integrada, quanto à abordagem em todas as suas dimensões – regional, espacial/territorial, 

econômica, social, urbana, ambiental e turística – de forma a criar estratégias de ação 

capazes de tocá-las simultaneamente; e seqüencial, quanto à forma de execução das etapas 

sucessivas, tanto durante o desenvolvimento dos três produtos quanto na fase de 



 

implantação e monitoramento, quando entrava em cena a equipe técnica do município que 

seria responsável pela continuidade das ações apresentadas no plano. 

  

O PAT compreendeu por três produtos: o primeiro tinha como objetivo recolher todas as 

informações disponíveis sobre o município, com o intuito de formar o cenário atual para a 

definição do município como receptor turístico, levantando todo o seu potencial turístico. 

O resultado era apresentado no formato de seminário, onde seria apresentado e 

simultaneamente colhidas informações e sugestões complementares da comunidade que 

serviriam de base para elaboração das estratégias, ao identificar os pontos fortes e fracos 

do município, na opinião da comunidade. O segundo produto utilizava-se do material 

colhido no primeiro seminário para ser formatado em escritório para ser apresentado 

novamente à comunidade em novo seminário para a definição do objetivo central e as 

diretrizes estratégicas que buscavam atender os problemas e potencialidades identificados. 

O terceiro produto era elaborado em seminário, com a contribuição da comunidade, para 

escolha dos projetos prioritários a serem formatados no escritório e finalmente 

apresentados à comunidade no último seminário com a consolidação dos três produtos que 

ficavam, a partir daquele momento, sob a responsabilidade da equipe técnica da prefeitura 

responsável pela implementação.   

 

O PRODETUR-CE e os PATs têm em comum o fato de que ambos dizem respeito à 

criação de uma diversificada ambiência favorável ao desenvolvimento da atividade 

turística nesses municípios. O PAT, ao propor essa ambiência, baseada em vários 

projetos voltados para o aproveitamento turístico de tradicionais potencialidades 

produtivas, arquitetônicas, paisagísticas, naturais e culturais desses lugares, que 

presentemente não ensejam ainda tal desenvolvimento, deixa entrever que até agora 



 

muitas dessas potencialidades não se converteram ainda em atrativos turísticos, ou 

seja não foram efetivamente turistificadas. As orientações dos PATs não deixam 

assim de compor a estratégia de ampliação e desconcentração da cesta destes produtos 

no Ceará, que leva em conta, em sua dimensão econômica, a diferenciação das 

modalidades de práticas turísticas em todo o Estado, ainda fortemente polarizadas na 

RMF pelo turismo massivo de lazer e sol e praia. Daí que seu rebatimento geográfico, 

na dimensão da interiorização do turismo, contempla várias localidades do território 

cearense. Portanto, a diretriz da política de turismo voltada para o que a SETUR-CE 

chamou de produto Ceará, completo, diferenciado, diversificado e com ótima 

qualidade (1998,22), está apoiada no mapeamento das possibilidades de desenvolver 

aquelas várias modalidades em municípios interioranos, levando em conta três 

unidades geoambientais (serra, litoral e sertão), juntamente com as seis macrorregiões 

turísticas do Estado, tendo em vista que, em cada uma destas unidades e 

macrorregiões, de modo diferente, combinar-se-iam singularmente atrativos naturais e 

socioculturais ( BENEVIDES in CORIOLANO org., 2003, p. 47). 

 

 Não se pode negar a importância da estratégia de municipalização do turismo como 

forma de integrar a comunidade ao aproveitamento das potencialidades turísticas locais. 

Diferentemente das propostas de grandes equipamentos isolados da comunidade e com 

pouca identidade com o local, este modelo é sem dúvida a maneira mais adequada de 

inserir a comunidade no processo decisório sobre a produção de espaços sujeitos ao 

aproveitamento turístico. O que se viu na prática, entretanto, foi um quadro bastante 

heterogêneo nos resultados obtidos nos diversos municípios. Dentre aqueles do primeiro 

grupo, houve uma sensível rejeição por parte de alguns prefeitos que não souberam 

aproveitar a oportunidade para discutir a questão e que sequer se fizeram presentes às 

reuniões sem dar grande importância ao assunto. Outros, apesar do aparente apoio 



 

guardava um certo ar de desconfiança, uma vez que a maioria dos projetos levantados 

dependia ou de algum recursos que nem o município nem o Estado sabiam como 

disponibilizar, ou mesmo de uma sugerida reestruturação das tradicionais relações internas 

da gestão e do poder, criando um certo descrédito em relação ao plano. Outros municípios, 

porém, souberam tirar partido da oportunidade, não só para compreender as 

especificidades do turismo, como também para formar agentes comunitários interessados 

pelo engajamento na gestão municipal do turismo. 

 

 Agora com o novo “Programa de Regionalização do Turismo”, tanto o PNMT quanto 

o PAT são vistos pela atual gestão da SETUR-CE como programas que, apesar de não 

terem sido desativados formalmente, já cumpriram a missão de formar recursos humanos 

que deverão repassar os conhecimentos adquiridos, trabalhando com a conscientização, 

formação e organização de recursos humanos no âmbito local dos municípios, obedecendo 

à realidade de cada um, de forma autônoma. 

 

 

2.6 Notas para o Estudo da Evolução do Planejamento Urbano no Brasil 
 
 
Uma das primeiras constatações por nós identificados nos estudos preliminares que 

envolveram a elaboração do Plano de Ação Turística em Aquiraz, em 2000, foram as 

evidentes relações de interdependência travadas entre os setores que compõem o sistema 

turístico e os demais sistemas urbanos e socioambientais. Na intenção de aprofundarmos a 

compreensão do planejamento governamental do turismo no Ceará, discutiremos a questão 

urbana no Brasil, como um quadro referencial para analisarmos as especificidades, 

fundamentos e dimensões do planejamento governamental do turismo no Ceará, deixando os 

aspectos ambientais para análise no outro capítulo. 

 



 

Reconhecendo a complexidade e a amplitude que o tema planejamento urbano evoca, 

consideramos adequado sintetizar o estudo com uma avaliação do quadro histórico da 

estrutura de planejamento e gestão do Território brasileiro, de modo a criar marcos de 

referências capazes de balizar nossas análises em assunto tão amplo quanto controverso. 

 

2.6.1 A estrutura federal de planejamento urbano: óptica global X visão setorial  

 

Depois do esforço de décadas, iniciadas nos anos 1950, para implementar, no âmbito 

da União, uma estrutura técnico-institucional capaz de planejar o desenvolvimento e a 

ocupação do Território brasileiro, assistiu-se, num passado recente, reverter-se tal ação com 

amplo desmonte da estrutura implantada. Isso se manifestou de várias formas, como: extinção 

de órgãos, desmantelamento de equipes, fragilização de instituições, descaso em relação à 

coleta de informações, perda de memórias técnicas institucionais, entre outras. O resultado foi 

o desaparelhamento quase completo das instâncias de planejamento da União e, 

conseqüentemente, uma quase-total incapacidade do governo federal na articulação das 

diferentes políticas públicas (MORAES, 1999:76). 

 

A vitória da chamada ideologia neo-liberal, nos anos 1980-1990, é inconteste: argumenta-

se que a desregulamentação deve assegurar liberdade às forças do mercado, pois daí 

decorreria o equilíbrio.Aparentemente, de acordo com o ideário neoliberal, é o fim do 

intervencionismo, da burocratização, da ineficácia, do autoritarismo, das certezas e das 

receitas (MARICATO in ARANTES et.al., 2000, p.  129). 

 

 O desmonte realizado no governo Collor veio coroar o enfraquecimento dos órgãos 

planejadores, avançando durante toda a década de 1980. A perda (da perspectiva estatal) de 

um planejamento global foi assistida pela transição da óptica do planejamento global para a 

perspectiva do plano econômico, traduzido pela transferência do centro de macrodecisão da 

Secretaria de Planejamento para o Ministério da Fazenda, cuja meta passau a ser o 

ordenamento da gestão, mediante instrumentos estritos de política econômica. Uma 

conseqüência imediata disso foi um amplo movimento de hipersetorialização das instâncias de 

planejamento, que passam a atuar de forma desconectada, cada uma restrita a sua área de 

competência, multiplicando-se os programas específicos, desarticulados e algumas vezes 

sobrepondo ações e confundindo os campos de atuação, marcando profundamente a estrutura 

de áreas essencialmente transetoriais, como a de política ambiental, urbana, ciência e 



 

tecnologia. Enfim, perdem-se os instrumentos de articulação das políticas públicas, ensejando 

um quadro de fragmentação setorial, operado pelo desmonte (MORAES, 1999, p. 77). 

 

 A importância da área das políticas federais de desenvolvimento urbano foi-se 

alargando desde o Estado Novo, de certo modo, acompanhando a própria consolidação da 

idéia de planejamento no Brasil. A constituição de uma estrutura integrada, todavia, no 

âmbito da União, de articulação das políticas urbanas, é bem mais recente. Na verdade, a 

gestão estatal dos espaços urbanos foi tratada de forma individualizada, diretamente integrada 

em planos de desenvolvimento maiores (regionais ou nacionais). O caso da política de 

habitação, por exemplo, é bem antigo e já em 1849 apareceu uma legislação federal que 

punha a tarefa de construção de habitações populares na órbita das “caixas econômicas” 

criadas no âmbito dos estados e municípios, articuladas às empresas privadas de construção. 

Em 1885, o Código de Obras explicitava normas de saneamento, cuja visão sanitarista 

predominava nas primeiras décadas republicanas. Somente em 1915 é que foi criada a 

regulamentação na construção de habitações na programação da Caixa Econômica Federal. 

Na década de 1920, foi organizado um modelo de “caixa de pensão e aposentadoria” cuja 

tarefa era atuar no setor habitacional, sujeita às normas do Conselho Nacional do Trabalho, 

reforçado em 1933 pela criação do Ministério do Trabalho e dos IAP – institutos de pensão e 

aposentadoria que vigorou até os anos 60.  Em 1961, o governo de Jânio Quadros criou o 

Instituto Brasileiro de Habitação e o Conselho Nacional (depois Federal) de Habitação, para 

disciplinar o uso dos recursos liberados para o setor no âmbito da Aliança para o Progresso. 

Em 1963, foi realizado o Seminário Habitação e Reforma Urbana que recomendou a criação 

de um órgão federal de articulação das políticas urbanas que deveria elaborar um plano 

nacional territorial que contemplasse as questões urbanas como um todo (op.cit.: p. 78-79). 

 

A necessidade organizacional não teve como indutora somente a administração 

pública, ela caminhava ao lado e respondia a questões de setores representativos da 

sociedade civil. Exemplo dessa mobilização foi a realização do Seminário de 

Habitação e Reforma Urbana promovido pelo IAB em 1963. Para atender às 

demandas impostas pelo subdesenvolvimento econômico e social, o Seminário 

propunha, em seu documento final, mudanças de legislação para que fossem criados 

órgãos de administração que consorciassem as municipalidades para a solução de seus 

problemas comuns (ROLNIK & SOMEHK, in RIBEIRO org,, 2004, p. 114).    

 



 

O governo Castello Branco, todavia, que se instalou em 1964, criou o BNH – Banco 

Nacional da Habitação, como o órgão gestor do SFH- Sistema Financeiro da Habitação, 

adotando uma orientação contrária, reforçando o caráter setorial das políticas de habitação, 

destacando o setor financeiro das demais políticas urbanas sob o comando centralizado de 

todo o sistema. Tal modelo se completou com a fundação das cohabs no âmbito de cada 

estado e, em 1967, definiu-se as fontes de financiamento para o setor oriundos da caderneta de 

poupança e do FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Com isso, completa-se o 

modelo que vigorou na política habitacional até os anos 1980, quando entrou em colapso, 

entre outras razões, pelo esgotamento das fontes de financiamento (MORAES, 1999, p. 79).  

 

As experiências de gestão compartilhada são abortadas a partir do golpe militar de 

1964, quando o espaço das instituições democráticas nos seus três âmbitos de governo 

é gradativamente reduzido e se assiste à concentração do poder no executivo federal 

(AZEVEDO & GUIA, in RIBEIRO org., 2004, p. 99).  

  

 Apesar de claramente setorial, a política de habitação estava vinculada ao Ministério 

do Interior, o que indicou algo da visão geopolítica que predominou nos governos militares. 

Tal Ministério agregou políticas que poderiam ser definidas como “territoriais”, voltadas para 

a produção e o ordenamento do espaço. Vale ressaltar que a esfera do urbano esteve bem 

contemplada nos planos de desenvolvimento, em especial com a criação, em 1979 do CNDU - 

Conselho Nacional do Desenvolvimento Urbano, que buscou definir diretrizes de política 

urbana, diagnosticando o desequilíbrio na distribuição da população brasileira, propondo 

promover uma “melhor estruturação do sistema urbano”. Tal política, porém,  jamais chegou 

a ser plenamente implementada (MORAES, 1999, p. 80). 

 

 

2.6.2 O fracasso da visão integrada e o municipalismo na Constituição de 1988 

 

A busca dessa visão integrada no planejamento das cidades e da rede urbana ganhou 

nova força com a Nova República, ao desenhar o aparelho de Estado federal, criando o 

Ministério do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, em 1985, que  agregou todos os 

órgãos da União que tratam do assunto. Dois anos depois seu nome foi alterado para 

Ministério da Habitação, Urbanismo e Meio Ambiente e, em 1988, virou Ministério da 

Habitação e Bem-Estar Social, que teve apenas cinco meses de existência, pois sendo extinto 



 

em seguida. O trânsito observado não era apenas de siglas, mas de concepção na gestão das 

políticas setoriais, e expressavam o fracasso na implementação da perspectiva integracionista 

no trato da questão urbana, dispersando-se os órgãos envolvidos em diversos ministérios, boa 

parte dos quais foi extinta pelo governo Collor, consolidando a dispersão e desarticulação das 

políticas urbanas. (op.cit, p. 80) 

 

Nesse segundo momento marcado pelo neolocalismo, a palavra de ordem é a 

municipalização. A grande questão era a celebração de um novo pacto federativo no 

qual deveriam ser institucionalizados mecanismos de descentralização e 

democratização da gestão e ampliada a autonomia financeira dos estados e muni-

cípios. Especialmente estes últimos conseguiram resgatar parte significativa de sua 

capacidade de investimento (AZEVEDO & GUIA, in RIBEIRO org., 2004, p. 101).       

 

A Constituição de 1988 é a primeira a reconhecer o município como unidade da 

Federação, definindo-lhe competências e níveis de autonomia administrativa e jurídica, numa 

visão claramente descentralizadora, na qual transfere para o município grande parte das ações 

estatais, deixando para a União apenas a proposição genérica das políticas públicas e, em 

vários casos, a supervisão dos programas. Para isso promove profunda e distributivista 

reforma tributária, aumentando a arrecadação dos municípios em mais de 100%, chegando a 

140%, nas capitais, no período entre 1989/91, sem considerar as especificidades nem a auto-

sustentação financeira, levando junto com os novos tributos arrecadados vários encargos e 

serviços que passaram a ser de responsabilidade municipal. Por outro lado, esta Carta Magna 

é a primeira também a definir normas para o desenvolvimento urbano, cabendo à União criar 

diretrizes para tal, legislando matérias de Direito urbanístico, e cooperar na promoção de 

políticas de habitação, saneamento e transporte urbano. Os estados ficam com a competência 

do detalhamento das políticas, legislações e programas, adaptando-os as suas realidades, 

assim como a criação das regiões metropolitanas e a divisão das regiões administrativas 

internas a cada um. Os municípios são alçados à instância básica na implementação das 

políticas urbanas, sendo os guardiões dos mecanismos efetivos de controle e uso do solo 

urbano.Para tanto, estabelece como obrigatória a elaboração de planos diretores municipais 

para todas as cidades acima de 20.000 habitantes, definindo como instrumentos de 

planejamento os orçamentos anuais, os planos plurianuais de investimentos e diretrizes 

orçamentárias, como também a proposição de normas urbanísticas. São especificados também 

os instrumentos participativos municipais, como por exemplo, a possibilidade de grupos de 



 

mais de 5% do eleitorado apresentarem projeto de lei e da obrigatoriedade das contas 

municipais ficarem a disposição dos contribuintes, durante 60 dias, entre outras que devem ser 

reguladas pelas leis orgânicas dos municípios (MORAES, 1999, p.  84). 

 

A constituição de 1988 e a maioria das constituições estaduais de 1989 deixaram de 

considerar uma questão tida como crucial na década de 1970, que é o estatuto 

jurídico-político dos territórios que rompem as fronteiras estritamente municipais para 

assumirem contornos mais amplos e complexos, exigindo, portanto, formato de 

gestões diferentes das tradicionais formas de gestão do território (SOUZA in 

RIBEIRO org., 2004, p. 69).         

 

Apesar do seu caráter municipalista, na gestão das políticas urbanas, a Constituição 

define o setor urbano como área de “competência comum” dos três níveis governamentais e 

faz o mesmo com o setor de políticas ambientais, tornando-se assim os setores prioritários 

para o exercício da cooperação mútua desejada entre União, estados e municípios. É 

justamente essa leitura que proporciona as brechas para os choques de competência, os quais 

se manifestam com clareza nas pendências jurídicas existentes no trato do Direito Ambiental. 

Outras contradições surgem também na normatização da gestão das áreas metropolitanas, sem 

contar que boa parte das normas constitucionais ainda espera regulamentação do Poder 

Legislativo (MORAES, 1999, p. 84). 

 

 

2.6.3 Os anos 90: do neolocalismo ao planejamento estratégico 

 

Nos anos 1990, Collor de Mello assumiu o governo, propondo reestruturar o aparelho 

de Estado federal, implicando a extinção de vários órgãos, alocando suas atividades numa 

nova estrutura operacional, em ministérios diferentes, não conseguindo a articulação das 

políticas urbanas, observando-se assim a formidável dispersão operada no setor no plano 

federal. Deste modo, associou-se uma fragmentação institucional da gestão interna de cada 

política específica do setor à já existente perda da articulação macrossetorial, com a 

conseqüente impossibilidade de pensar as políticas urbanas como um todo. O resultado disso 

tudo foi que a mecânica adotada na implementação das políticas urbanas do governo federal 

se transformou em simples ação federal na área do desenvolvimento urbano, justamente pela 

falta de diretrizes políticas, limitando-se praticamente à transferência de recursos para estados 



 

e municípios mediante convênios dentro de programas específicos. Os convênios 

estruturaram-se em programas setoriais permanentes coordenados pelas respectivas 

secretarias nacionais, ocasionando proliferação e descontinuidade dos programas, o que 

resultou em baixíssima performance na efetivação de várias políticas públicas federais de 

habitação e saneamento. Por fim, o aparato de planejamento e gestão do governo federal 

continuou em 1994 sem uma estrutura que permitisse integrar as políticas de produção e 

ordenamento das cidades e, nesse sentido, é absolutamente correto falar na ausência de 

política de desenvolvimento urbano na esfera da União (MORAES, 1999, p. 85-87). 

 

O processo de descentralização em curso no país desde 1980 e consolidado em 1988, 

possibilitou a disseminação de posturas municipalistas que envolveram o colapso do 

planejamento aliado a uma fragmentação da ação pública circunscrita ao espaço local, 

denominado por MELO(2000) de neolocalismo, se apoiando na reflexão teórica 

desenvolvida por HARVEY(1989), concluindo que o neolocalismo americano pode 

ser detectado no Brasil dos anos 1990, onde a guerra fiscal entre estados e municípios 

aponta para a frustração em termos de geração de novos empregos de qualidade e para 

a clara ausência de coordenação de uma estratégia nacional de desenvolvimento 

(ROLNIK & SOMEHK, in RIBEIRO org,, 2004, p. 116).  

 

Harvey(1989) fornece a chave para o entendimento das rápidas mudanças no 

desenvolvimento desigual dos sistemas urbanos do mundo capitalista avançado, mediante 

combinação de quatro opções assumidas pelos governos locais. Em primeiro lugar, a 

implementação de vantagens específicas para assegurar a competição no quadro da divisão 

internacional do trabalho, isto é, a criação ou divulgação de vantagens que permitam a 

implantação de grandes empreendimentos imobiliários ou ainda o estabelecimento de 

parcerias, de incentivos fiscais, de ações de marketing para “vender” a cidade pela 

exacerbação de seus atributos e qualidades, garantindo a atração de novos investimentos, 

principalmente alavancados por eventos globais, como os jogos olímpicos. Em segundo lugar, 

o aumento da competitividade pela divisão espacial do consumo. Estratégias de renovação 

urbana articuladas com inovações culturais elitistas e excludentes, como é o caso de museus e 

processos de requalificação de áreas urbanas com valorização imobiliária e expulsão de 

atividades e populações de menor renda. Em terceiro lugar, a luta do poder local para assumir 

o controle e o comando de operações financeiras, por meio da realização de pesados 

investimentos em transportes e comunicações que viabilizem a implementação de grandes 



 

equipamentos privados. E, finalmente, em quarto lugar, a competição pela redistribuição de 

excedentes gerados pelos governos centrais e regionais. Um alerta é necessário para os efeitos 

perversos da competição entre cidades, ocasionadas por um individualismo local que pode 

tornar excessivo e destrutivo entre localidades e regiões (op.cit., p. 117). 

As cidades passam a ter um novo papel no mundo globalizado. Essa afirmação é 

utilizada para vários e diferentes propósitos. Na segunda Conferência das Nações Unidas para 

Assentamentos Humanos – HABITAT II (Istambul, 1996), falou-se na necessidade de criação 

de uma OCU – Organização das Cidades Unidas, a exemplo da ONU, num argumento muito 

ouvido, como se as cidades-estados estivessem de volta: poderosas e independentes. Uma 

prestigiada bibliografia, contudo, que levou seus autores a uma situação quase hegemônica no 

mercado da consultoria internacional, esclarece que não é qualquer cidade que atinge esse 

status, mas apenas as “cidades globais”. Não faltam, porém, aqueles que oferecem, a preços 

módicos, fórmulas capazes de conduzir qualquer cidade ao pódio restrito das cidades globais. 

Os clientes, muitos prefeitos latino-americanos, buscavam salvar suas municipalidades da 

insolvência promovida pela crise fiscal, seguindo o modelo mais vendido no Continente: 

plano estratégico “a la Barcelona”. Apesar da roupagem democrática e participativa, as 

propostas dos “planos estratégicos” combinaram-se perfeitamente ao ideário neoliberal que 

orientou o “ajuste” das políticas econômicas nacionais por meio do Consenso de Washington 

(1989), que aliás também vestiu uma roupagem democrática. Uma receita para os países e 

outra receita para as cidades se adequaram aos novos tempos de reestruturação produtiva no 

mundo, ou, mais exatamente, novos tempos de ajustes de relação de subordinação às novas 

exigências do processo de acumulação capitalista sob o império americano (MARICATO, 

2001, p. 56). 

 

Neste contexto, nasceu o planejamento turístico governamental do Ceará, elaborado no 

final dos anos 1980 e meados dos anos 1990, concebido como planejamento regional e 

caracterizado pela intenção de incluir o Ceará no concorrido mercado do turismo 

internacional, que passaremos a estudar. Para não ensefar uma lacuna no estudo do contexto 

mais atual do panorama da política urbana, no Brasil, vamos, no entanto, finalizar 

comentando apenas as principais tendências da rede urbana brasileira, atualmente e alguns dos 

desafios lançados. 

 

2.6.4 Tendências atuais da rede urbana brasileira: desafios da política urbana 

 



 

O estádio atual da urbanização no Brasil é retratado pela interiorização da rede urbana, 

disseminação do fenômeno das aglomerações urbanas e existência de três grandes estruturas 

urbanas: Centro-Sul, Nordeste e Centro-Norte. Essas são constituídas por 12 subsistemas 

regionais, comandados por 13 metrópoles. A rede urbana brasileira tem se tornada mais 

complexa com a configuração de espacialidades diversas, reflexo de distintas articulações 

socioespaciais que se formaram entre as cidades. Essa complexidade, que expressa a 

desconcentração das atividades produtivas e o surgimento de espaços economicamente 

dinâmicos, configura-se em função das peculiaridades da estrutura produtiva e de 

especificidades físico-espaciais que modelam distintamente o território construído. Os efeitos 

da reestruturação produtiva, aliados à queda de oferta de mais postos formais para 

trabalhadores sem qualificação, fizeram aumentar as disparidades sociais e elevar o 

desemprego, expondo novas questões urbanas ligadas à marginalidade e à falta de segurança. 

Estas ampliam a agenda dos problemas urbanos, em relação ao passado recente, uma vez que 

essa nova demanda por emprego e segurança se acresce às tradicionais demandas ligadas à 

luta por moradia, transporte, infra-estrutura urbana e equipamentos sociais (MOTTA, in 

RIBEIRO, 2004, p. 134).    

 

É possível perceber pontos de vista diversos, opostos e até mesmo complementares 

quando a questão discutida é o que fazer para construir outra visão ou matriz urbanística. Para 

finalizar, apresentamos algumas opiniões que certamente contribuem com a discussão. 

 

Uma visão moderna do planejamento urbano vai concebê-lo em essência, diretamente 

como um instrumento de gestão ambiental, pois seus objetivos se confundem 

totalmente na meta da melhoria da qualidade de vida das populações. À intervenção 

planejada sobre a cidade é, em si, a busca de melhor ordenamento do habitar humano, 

tornando-o um ambiente mais saudável e agradável para seus habitantes. Nesse 

sentido, o ideal seria não dicotomizar o “ambiental” e o “urbano” na formulação das 

políticas públicas (MORAES, 1999, p. 94). 

 

A construção da matriz urbanística passa pela eliminação da distância entre 

planejamento e gestão. Transita ainda por uma nova abordagem holística, que não esgota o 

espaço dos planos locais ou das decisões participativas descentralizadas. Talvez mais 

importante do que tudo, porém, ela não pode ignorar a necessidade de desconstrução das 



 

representações dominantes sobre a cidade nem a necessidade de construção de uma simbologia 

engajada a uma práxis democrática (MARICATO in ARANTES et.al., 2000, p. 169). 

       

Pudemos notar, nesta tentativa de esboçar o panorama da questão urbana brasileira, a 

estreita relação que ela mantém com o Estado e seus desdobramentos com o contexto político 

do País. Nesta trajetória, percebemos a difícil busca de posições consensuais nos setores da 

sociedade civil, interrompida bruscamente pelo modelo centralizado e autoritário próprio do 

contexto inaugurado nos anos 1960 e que vigorou até os anos 80, com a tentativa de 

reestruturação do Estado alinhado às orientações dos princípios neoliberais. 

 

Apesar de ainda se manterem hegemônicos no mundo, temos que considerar toda a crítica 

que se faz em torno te tais preceitos e das novas tendências que desenhadas a partir da revisão 

dos antigos modelos de abordagem global e setorial. Esta revisão evolui para a abordagem 

municipalista, ou neolocalista, como querem alguns críticos, e que passou a exercer certa 

hegemonia a partir de 1988 no País, até hoje, quando surgem as dificuldades na superposição 

de competências em nome da desejada cooperação mútua entre as três instâncias de poder, 

ensejando inúmeras pendências de natureza jurídica, o que é uma das brechas que dificultam a 

gestão dos conflitos encontrados nas especificidades e interdependências regionais, apontando 

para um modelo mais flexível de abrangência holística, que não esgota os planos locais, mas 

que se vê preocupado cada vez mais com a distância entre o planejamento e a gestão, ponto-

chave e estratégico para a participação democrática, no redesenho das representações 

dominantes na sociedade. 

Este contexto influenciou em vários aspectos as concepções dos planos turísticos propostos 

ao longo do mesmo período histórico e que passaremos a analisar numa rápida introdução 

da inserção do turismo no planejamento governamental no Brasil, mais especificamente, 

no Ceará.             

 

 

2.7 Comentários sobre Planejamento e Gestão 

 



 

A idéia da gestão é tida por alguns como sucedânea do planejamento, largamente 

desacreditado e associado a práticas maléficas e autoritárias na esteira da crise do 

planejamento (urbano e regional) que chegou ao Brasil nos anos 1980 (sob influência das 

críticas de corte marxista, iniciadas na Europa e EUA, nos anos 1970).  Souza (2004 a, p. 

46), no entanto, define gestão como complementar ao planejamento, elaborado como a 

preparação para a gestão futura. Portanto, gestão trata das ações de administração, 

condução e efetivação, no presente, das condições que o planejamento ajudou a construir. 

 

Diante de todas as colocações expostas, acreditamos que os fundamentos que nortearam o 

PRODETUR, como política de desenvolvimento regional, procuram se aproximar, pelo 

menos no discurso, dos princípios de sustentabilidade e endogenia, principalmente se 

considerarmos o PNMT e o PAT como ações complementares ao programa, uma vez que a 

sua estratégia maior é a implantação de grandes equipamentos dentro da lógica do modelo 

mexicano de Cancun, em que nada se relaciona com os conceitos acima. 

  

Há, contudo, uma distância muito grande percebida entre o programa e a gestão, isto é, 

entre o planejamento e a sua implantação e controle, e este parece ser o problema crucial 

levantado por todos os que se debruçam para analisar tais relações, buscando encontrar um 

novo espaço onde a participação democrática seja uma das chaves para buscar tal 

equilíbrio. 

 

A distância entre plano e gestão se presta ainda ao papel ideológico de encobrir com 

palavras e conceitos modernos (e mais recentemente pós-modernos), práticas arcaicas: 

a) as obras são definidas pelas megaempresas que financiaram as campanhas 



 

eleitorais; b) suas localizações obedecem à lógica da extração de renda imobiliária e 

do bem-estar da cidade oficial; c) o conjunto delas forma um cenário segregado 

marcado por simbologia exclusiva; d) as leis se aplicam a uma parte apenas da cidade: 

a fiscalização é discriminatória; e e) a política urbana inexiste ou é constituída apenas 

por ações pontuais compensatórias (MARICATO, 2001, p. 116).    

A cidade enquanto ambiente construído vem sendo submetida a um complexo e 

variável processo de gestão. Essa gestão demanda a constante definição da interação 

sociedade x natureza e implica na redefinição dos agentes envolvidos, assim como 

suas estratégias, práticas e conflitos espaciais (SILVA org., 1997, p. 87) 

O modelo de gestão, além de horizontal e não-hierarquizado, deve incluir a sociedade 

em suas representações regionais. O controle social da destinação dos recursos bem 

como o dos processos decisórios são importantes campos específicos para a 

participação dessas entidades no modelo de gestão. Dessa forma, valoriza-se a 

construção de um capital social que permita o estabelecimento de uma governança 

urbana, esta entendida como um processo de gestão que supera o âmbito restrito ao 

poder público e envolve os diversos atores de forma compartilhada (ROLNIK & 

SOMEHK, in RIBEIRO org,, 2004, p. 122). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 – ABORDAGEM METODOLÓGICA, CONCEITOS E CATEGORIAS DE 

ANÁLISE  

 

Os capítulos 1 e 2 formam a primeira fase da pesquisa que consiste no referencial 

teórico em torno da problemática ambiental das zonas costeiras e suas relações com o quadro 

do planejamento turístico governamental cearense e brasileiro, revelando diversos aspectos e 

interdependências que acabamos de avaliar. A segunda fase do trabalho pode ser vista como o 

tratamento do material empírico, obtido na pesquisa de campo, cujo objetivo é analisar as 

transformações urbanas do litoral de Aquiraz visando extrair desse exercício, informações 

capazes de serem convertidas em contribuições para a gestão do impacto do turismo no litoral.  
 

Para isso, partimos do conceito de produção e consumo do espaço, seguindo as 

contribuições de Rodrigues (1998), procurando adaptar um procedimento metodológico capaz 

de identificar os agentes sociais responsáveis pela materialização dessas transformações 

espaciais, provocadas pela atividade turística e imobiliária, identificando a percepção, os 

instrumentos e o comportamento dos produtores e usuários consumidores desse mesmo 



 

espaço que, na sua interação, também dão forma e sentido de lugar, para identificar os pontos 

críticos, capazes de sugerir ações de controle e gestão. 
 

Como ferramenta de análise, utilizamos os recursos e procedimentos metodológicos da 

percepção ambiental, com base nos estudos e pesquisas efetuados por Ferrara (1988, 

1999,2000,2002) que agora vamos abordar, procurando explicitar suas características 

principais, discutindo alguns dos conceitos e recursos utilizados na interpretação do material 

coletado em campo e em pesquisa bibliográfica complementar. 
 

 

3.1 Transformações urbanas no litoral de Aquiraz e recursos da percepção 

ambiental  
 

Compreender e analisar as transformações urbanas de um lugar exige um esforço 

interpretativo que pode ser considerado demasiadamente subjetivo, causando incômodo para 

as pessoas de formação mais próxima às ciências aplicadas.  

 

Nas suas experiências, relatadas no livro O olhar periférico, Ferrara (1999, p. 153) 

compreende os usos e hábitos dos agentes sociais como a manifestação concreta de um lugar 

urbano e, do mesmo modo, considera o lugar como a manifestação concreta do espaço, 

concluindo assim que os usos e os hábitos, reunidos, constroem a imagem do local, como 

espaço vivido. A autora considera, porém, que essa rotina cotidiana tem o poder de projetar 

sobre ela uma membrana de opacidade que impede sua percepção, tornando o lugar, tal 

como o espaço, homogêneo e ilegível, sem decodificação. Superar essa dificuldade é uma das 

tarefas a serem vencidas por aqueles que pretendem adotar os recursos da percepção 

ambiental, como método de análise; isto é, de produzir conhecimento a partir da informação 

codificada naqueles usos e hábitos.  

 

Percepção é informação na mesma medida em que informação gera informação: usos 

e hábitos são signos do lugar informado que só se revela na medida em que é 

submetido a uma operação que expõe a lógica da sua linguagem. A essa operação dá-

se o nome de percepção ambiental (op.cit.).  

 

Numa pesquisa de percepção ambiental, Ferrara (1988:75) acentua que podemos usar 

como fontes de informação três canais básicos, dependendo das características das quais se 



 

partiu. Esses canais podem ser evidenciados, levando em consideração aspectos como a 

necessidade de colher as informações diretamente no local, isto é, ir para ver, mantendo um 

contato direto com a realidade, uma vez que esse contato supera, segundo a autora, qualquer 

abstração dedutiva ou quantitativa, em termos de informação.  Em segundo lugar, a percepção 

da cidade como espaço do pesquisado, cria para ele uma possibilidade para romper os limites 

dos seus hábitos e descobrir o seu lugar urbano. Finalmente, em terceiro lugar, a dimensão da 

cidade como espaço do pesquisador proporciona-lhe uma condição de buscar a sua 

capacidade de ler e interpretar a informação emitida pelo usuário, na medida em que se 

relaciona com o espaço em foco.  

 

O primeiro desses três aspectos enfatiza a importância da coleta das informações 

diretamente no local e não exige muitas considerações para o nosso caso, porque, além de ser 

evidente a sua importância, tivemos em nossa pesquisa a oportunidade de manter um contato 

direto abundante com o ambiente pesquisado, onde constatamos a superação, em informação, 

de qualquer outra abstração, permitindo uma imersão na realidade local. 

  

Quanto ao segundo aspecto que fala da cidade como espaço do pesquisado, temos 

alguns pontos que impõe sejam esclarecidos, no que diz respeito aos procedimentos adotados 

em nossa pesquisa. Ferrara (1988), no intento de compreender a realidade local, assinalou ser 

necessário considerar que não há reflexo necessário entre a cidade e a imagem que dela 

conserva o usuário, isto é, ainda que amortecido pelo hábito ou exatamente por isso, o uso 

supõe uma seleção de opções e possibilidades de escolhas feitas pelo usuário, configurando-se 

em informação a ser colhida e interpretada pelo pesquisador. Entretanto essa seleção ou 

escolhas, entretanto, só se manifesta ou se explicita indiretamente, por meio de estímulo à 

reflexão. 

 

Em suas pesquisas, Ferrara (1999) utilizou-se da fotografia tirada pelos próprios 

usuários em diversas câmeras distribuídas entre eles, como um recurso que permite ao 

pesquisado mostrar, não só a imagem da cidade a partir de sua perspectiva, mas a seleção dos 

seus ângulos relacionados com o seu quotidiano, constituindo assim o estímulo para a 

verbalização do uso como significado da cidade.  

 

Em nossa pesquisa, utilizamos entrevistas semi-estruturadas com os diversos agentes 

sociais de cada lugar, para tentar captar as informações traduzidas na seleção feita pelo 



 

usuário, revelando sua percepção sobre as transformações urbanas motivadas pela ação das 

diversas forças variáveis sob o meio ecológico, indicadas no questionário. 

 

O terceiro aspecto levantado por Ferrara (1988) fala da cidade como espaço do 

pesquisador, onde ele buscará a capacidade de ler e interpretar a informação emitida pelo 

usuário na medida em que se relaciona com o espaço em estudo. 

 

Utilizamos por conseguinte, na pesquisa duas fontes de informações sobre o ambiente 

analisado: a primeira, e a do discurso dos usuários, que tratamos como a leitura da linguagem 

verbal, e a segunda foi obtida na observação direta do ambiente pesquisado, ou seja, 

condensada em um conjunto de fotografias, em boa parte, selecionadas na perspectiva do 

pesquisador. Outras, apesar de escolhidas pelo pesquisador, foram obtidas na perspectiva de 

vários agentes, como: em propagandas de equipamentos turísticos e imobiliários, páginas 

eletrônicas de sítios de informações turísticas, além daquelas de autoria dos próprios 

moradores, tendo em comum os temas: turismo, natureza e problemas ambientais e urbanos. 

Além dessas fotos, tivemos uso de fotografias aéreas das localidades, como também a sua 

cartografia básica, e projetos e estudos preliminares de intervenções urbanísticas e 

arquitetônicas elaboradas por diversos arquitetos, também entrevistados.    

3.1.1 A interpretação da linguagem verbal e o conceito de matrizes discursivas  

 

Para Rodrigues (1998:106), o debate da questão ambiental e urbana, extrapola a cidade 

e compreende a própria forma como a sociedade se relaciona com a natureza. Ela, porém, 

acredita ser na cidade que se expressam as diferentes matrizes discursivas sobre o urbano e 

acerca da sociedade em geral. Abordar este aspecto implica buscar também metodologias de 

análises sobre a problemática ambiental. Assim, refere-se a matrizes discursivas como a 

expressão de um conjunto de atores, seguindo a visão de Sader, (1988) quando assinala que os 

sujeitos não são “livres” para produzir discursos nem podem inventar na hora sistemas de 

comunicação. Eles recorrem a matrizes discursivas constituídas, e em primeiro lugar, à matriz 

da própria cultura instituída, reproduzida mediante uma pluralidade de agências sociais. Um 

dos exemplos típicos pode ser visto no discurso que defende a “preservação do meio 

ambiente”; ou o “desenvolvimento sustentável”, adotado por muitos sem o conhecimento 

exato do assunto, ou, ainda, a “responsabilidade do Estado na implantação da infra-estrutura 

urbana”.  

 



 

As matrizes discursivas utilizadas em nossa pesquisa podem ser entendidas como 

modos de abordagem da realidade, adotadas pelos diversos agentes sociais, na forma como 

percebem os problemas ambientais, urbanos e os relacionados ao turismo e que ficaram 

incorporadas ao conteúdo dos seus discursos, obtidos nas entrevistas.  

 

É na compreensão da ação desses agentes que ficam claros os processos de 

apropriação, produção e consumo do espaço, que podem ser vistos nos diversos casos de 

incorporação de novas áreas para o uso turístico e imobiliário, adensamento, uso e ocupação 

das zonas litorâneas pelos agentes sociais, degradação e decadência de antigas e recentes 

áreas urbanizadas para fins de veraneio e habitação, implantação de infra-estrutura, renovação 

e valorização urbana, entre outros. 

 

O mercado de moradia, segundo Harvey (1980, apud DANTAS op.cit), é o palco de 

cada grupo de agentes que tem um modo distinto de determinar seu valor de uso e seu 

correspondente de troca, destacando os seguintes grupos de agentes que podem, às vezes, 

desempenhar funções simultâneas: os usuários ou consumidores do solo; os corretores de 

imóveis, os proprietários de terra, os incorporadores, as instituições financeiras e as 

instituições governamentais.  

 

No caso de Aquiraz, procuramos destacar dois grandes grupos de agentes: os 

produtores do espaço e os consumidores. A primeira categoria abrange todos os agentes 

responsáveis pela cadeia de produção do espaço, incluindo proprietários de terra; corretores 

de imóveis; arquitetos, construtores, incorporadores e os empresários que exploram o ramo do 

turismo (hoteleiros, donos de pousadas, donos de equipamentos turísticos, restaurantes e 

lanchonetes) e, finalmente, o Estado e suas políticas públicas. Evidentemente, esses agentes 

podem, eventualmente, exercer papéis simultâneos de consumidor. A segunda categoria 

abrange todos os agentes que, de uma forma ou de outra, consomem o espaço urbano, 

turístico e natural, incluindo-se aí os moradores nativos, os moradores não nativos, os 

trabalhadores e prestadores de serviços, os veranistas e os turistas. 

 

3.1.2 O método das entrevistas semi-estruturadas e os questionários utilizados 

 

 Dadas a natureza e a especificidade do estudo, adotamos a metodologia das 

entrevistas semi-estruturadas buscando considerar os diferentes saberes/formas de 



 

conhecimento, empíricos ou não, visando a expressar o grau de conscientização e percepção 

dos agentes, em face dos problemas relacionados aos impactos do turismo e das condições 

ambientais. Isto implica o fortalecimento da autonomia dos sujeitos e/ou dos grupos 

pesquisados na dimensão essencial de uma esperada motivação por parte da coletividade. 

Nesta etapa, a idéia era garimpar no cotidiano da comunidade a procura do retrato empírico 

do turismo e dos impactos sociais econômicos e ambientais associados a sua prática, além de 

aspectos como o problema da apropriação, produção e o consumo do espaço turístico pelos 

usuários, medindo-se a presença do Poder Público e colhendo sugestões para melhorar a 

situação. 

A intenção não é explicar nem abranger todos os problemas sociais envolvidos no 

processo, mas objetiva-se mostrar como os agentes sociais vêem a questão dos impactos e 

benefícios ensejados pelo turismo, a partir da perspectiva de produção e consumo do espaço, 

no seu quotidiano. A observação direta é considerada um instrumento válido e fidedigno da 

investigação científica, no entanto, é recomendável que sejam realizadas in situ e é 

fundamental que seja planejada, controlada e sistematizada, procurando focalizar, 

claramente, as configurações e as delimitações necessárias e precisas ao objeto do estudo.  

Desta forma, as entrevistas foram colhidas entre pessoas de vários níveis sociais, 

relacionadas com a atividade de turismo e veraneio, como também dos moradores e 

trabalhadores em diferentes áreas de atuação, mas que mostravam uma percepção 

relacionada, direta ou indiretamente, com o foco do problema – os impactos do turismo no 

ambiente sob a perspectiva da produção e do consumo do espaço urbano-turístico.  A 

elaboração da pesquisa, baseada no trabalho de Trivinos (1990), compôs-se de 3 etapas bem 

discriminadas no tempo: a do estudo para definição das perguntas elaboradas; a aplicação do 

questionário e pré-análise do conteúdo das entrevistas (codificação das observações escritas) 

e a do tratamento dos dados, composto de interpretação e seleção para composição do texto 

final. Segundo Spindler (1992), não há uma tecnologia que possa consubstanciar o 

observador quanto aos parâmetros que regem o volume e o registro de dados, entretanto, é 

fundamental que o pesquisador-entrevistador venha a coletar indícios, produtos e 

documentos, que estejam ligados ao objeto do estudo. Por isso são necessários as gravações 

das entrevistas e o registro fotográfico.  

As entrevistas semi-estruturadas foram colhidas e gravadas em fita cassete, no período 

de 2003 a 2004, tendo sido aplicados dois tipos de questionários: o primeiro, voltado 



 

essencialmente ao turista, contém única pergunta aberta, que buscou captar, de forma não 

condicionada, as imagens percebidas pelo turista durante sua estada no município. O segundo 

questionário, composto de treze questões abertas, procurou inicialmente qualificar e 

caracterizar o entrevistado na sua condição de consumidor ou produtor do espaço, captando a 

sua percepção dos problemas ambientais, sociais e estruturais relacionados ao turismo e sua 

prática, como também suas sugestões para melhorar as condições atuais. 

 

 

3.1.3 A interpretação da linguagem não verbal: contextualização, contribuição da semiótica 

aos estudos urbanos, informação e o espaço do não verbal 

 
Para compreender as transformações urbanas no litoral de Aquiraz, propomos alcançar 

a área de estudo a partir da contextualização do Município, no Estado e na região 

metropolitana de Fortaleza, delimitando a sua área de estudo, analisando sinteticamente a sua 

evolução econômica e urbana, alinhando-se a uma exigência metodológica da percepção 

ambiental. 

 

A contextualização é uma atividade estrutural e uma exigência metodológica. No 

primeiro caso supõe uma lógica que organiza as variáreis que interferem em um 

contexto a ponto de torná-lo específico e produzir um lugar informado; no segundo 

caso é necessário apreender o modo como se articulam, aquelas variáveis a ponto de 

aparecer usos e hábitos que dão ao lugar sua imagem característica (FERRARA, 1999, 

p. 155) 

 

Para perceber tais fenômenos, utilizamos como recurso, as contribuições da semiótica 

aos estudos do ambiente urbano que, como estudo lógico da linguagem, desenvolve-se com o 

emprego dos conceitos teóricos de Peirce (1974 apud op. cit.),  

 

procurando pesquisar a relação entre três unidades básicas e interdependentes: 

características físicas, uso e transformação do ambiente urbano; ou seja, em tradução 

científica, podem gerar três operações fundamentais: percepção, leitura e 

interpretação. 

 



 

Com efeito, é importante compreendermos alguns conceitos sob esta perspectiva 

analítica, no contexto da qual o impacto ambiental é tratado como a informação capaz de 

produzir uma reação, isto é, uma resposta verbal ou comportamental;  

 

o usuário ou agente social, é o elemento que aciona esse contexto, sendo o uso a sua 

fala e sua linguagem; e, finalmente, a transformação é a história do uso urbano como 

significado do lugar, onde sua vitalidade nos ensina o que o usuário pensa, deseja, 

despreza, revela suas escolhas tendências e prazeres. (FERRARA,1988, p. 4) 

 

Segundo a autora, a convergência entre contexto, uso e transformações urbanas 

implica produzir uma teoria do espaço urbano, como sistema que rompe com a característica 

do espaço projetado para transformá-lo em manifestação sócio-cultural que supera qualquer 

concepção abstrata, conceitual. Produzir essa teoria significa dinamizar: a percepção urbana, 

produzindo informação a partir de cortes seletivos na paisagem; a leitura do espaço urbano 

que, comparativamente, flagra analogias, convergências e divergências entre os espaços 

selecionados pelo atrito perceptivo e, finalmente, a interpretação, que ousa fazer inferências 

sobre o desempenho dos espaços urbanos, tendo em vista eventuais interferências sobre ele. 

“Essa interpretação das características informacionais da cidade constitui a contribuição da 

semiótica aos estudos urbanos”. (op.cit., p. 5). 

 

Antes de tudo, segundo a autora, a informação retida nas imagens do lugar é cheia de 

significados (advindos de uma prática social), que caracterizam os padrões de gostos, 

preferências e valores culturais identificadores do usuário ou agente como classe social.  

 

Interpretar essas imagens significa proceder à leitura dos textos não-verbais que é uma 

espécie de síntese integradora entre características sociais, econômicas e culturais, 

expressa por essa linguagem que representa uma codificação do mundo, um simulacro 

do universo, uma informação cultural diferenciada (op.cit., p. 7). 

 

Nessa perspectiva analítica, a informação do texto não verbal se caracteriza, segundo a 

autora, como signos aglomerados sem convenções, isto é, traços, tamanho, cor, contraste, 

textura, sons, palavras, cheiros, ao mesmo tempo juntos e dispersos porque, aparentemente, 

nada os relaciona.  

 



 

Romper com essa fragmentação descontinuada na emissão sígnica, que opera como 

uma membrana de opacidade e neutralidade, é a primeira dificuldade na leitura 

semiótica do texto não-verbal que pode ser atingido através do estudo da sua 

organização, da mudança funcional de suas articulações,  

 

compreendendo o papel de seus usuários, sua relação com o processo cultural onde se insere, 

sua contextualização, ou seja, estudar o espaço como extensão da prática social, onde se 

escreve a história sucessiva de um modo de pensar, desejar, desprezar, escolher, relacionar e 

sentir (op.cit., p. 11).     

 

O texto se grava no espaço, sobretudo no local urbano que lhe serve de suporte, ao 

mesmo tempo em que é um dos signos que o compõe. Dessa forma, segundo a autora,  

 

supera-se a noção de espaço urbano como sistema de ordem, o espaço para-cada-

coisa-em-seu-lugar”, como a clássica noção de cidade projetada, que tem sido 

contestada pelas mais dinâmicas cidades do mundo, redimensionando-se a noção de 

espaço urbano unificado e organizado, com essa lógica, para tentar incorporar 

diferenças e especificidades imprevisíveis e espontâneas do lugar (op.cit., p. 12).    

 

 

3.2 Conceitos-chave da Geografia que auxiliaram o estudo: espaço, paisagem e lugar  

 

Esta seção pode ser considerada como um acessório dedicado aos não-geógrafos que 

trabalham com a questão urbana, em particular, aos arquitetos urbanistas, que porventura 

venham a precisar de uma fundamentação teórica básica sobre a diversidade de significados 

atribuídos a alguns dos conceitos-chave recorrentemente utilizados durante nosso estudo e que 

tentamos mostrar como influenciados pelos grandes debates das diversas correntes da 

Geografia que dominaram o cenário das ciências, nos últimos anos.  

 

Discutir o espaço urbano nos remete à revisão desses conceitos que serviram de apoio 

à análise das transformações urbanas no litoral de Aquiraz, como espaço, paisagem e lugar. 

Dentre eles o espaço, termo mais amplo que abrange os outros, é considerado um conceito-

chave na Geografia e já foi abordado em diferentes tempos, acompanhando variadas 

concepções vinculadas às correntes do pensamento geográfico.  



 

 

 

3.2.1 Os vários conceitos de espaço 

 

Na qualidade de ciência social, o objeto de estudo da Geografia, segundo Corrêa 

(2001),   é a sociedade que, no entanto, é instrumentalizada por cinco conceitos-chave que 

guardam entre si forte relação e grau de parentesco, uma vez que todos se referem à ação 

humana sobre a superfície terrestre – paisagem, região, espaço, lugar e território. “Cada um 

deles tem sido objeto de amplo debate, tanto interno como externo à geografia. No bojo do 

debate cada conceito possui várias acepções, cada uma calcada em uma específica corrente de 

pensamento” (op.cit. in CASTRO et al org., 2001, p. 16).  

 

O conceito de espaço acompanha as correntes que caracterizaram a Geografia no 

período de 1870, aproximadamente – quando esta se tornou uma disciplina institucionalizada 

nas universidades européias – à década de 1950, quando se verificou a denominada revolução 

teorético-quantitativa, considerada por Corrêa (op.cit.:17) como geografia tradicional, que 

antecede as mudanças verificadas depois, nas décadas de 1950 e depois na de 1970. “A 

geografia tradicional privilegiou os conceitos de paisagem e região, estabelecendo-se, em 

torno deles, a discussão sobre o objeto da geografia e a sua identidade no âmbito das demais 

ciências”. Desta forma os debates envolviam os conceitos de paisagem, região natural e 

região-paisagem, do mesmo modo que os de paisagem cultural, gênero de vida e 

diferenciação de áreas, entre outros. Envolviam geógrafos vinculados ao positivismo e ao 

historicismo, conforme aponta Capel (1982), ou, de outro modo, os geógrafos deterministas, 

possibilistas, culturais e regionais.  

 

A década de 1970 viu o surgimento da Geografia Crítica, fundada no materialismo 

histórico e na dialética. Trata-se de uma revolução que, segundo Corrêa (2001), procura 

romper, de um lado, com a geografia tradicional e, de outro, com a geografia teorético-

quantitativa. “No âmbito dos debates o espaço reaparece como o conceito-chave. Debate-se, 

de um lado, se na obra de Marx o espaço está presente ou ausente e, de outro, qual é a 

natureza e o significado do espaço” (op.cit., p. 23). 

 

 O desenvolvimento da análise do espaço no âmbito da teoria marxista deve-se, em 

grande parte, “à intensificação das contradições sociais e espaciais tanto nos países centrais 



 

como nos periféricos” (SOJA & HADJIMICHALIS, 1979:7), em virtude da crise geral do 

capitalismo durante a década de 1960. que transformou o espaço por ele produzido em 

“receptáculos de múltiplas contradições espaciais” (op.cit: 10), que suscitaria a necessidade 

de se exercer maior controle sobre a reedição das relações de produção em todos os níveis 

espaciais. O espaço é considerado efetivamente, porém como objeto, na análise marxista, a 

partir da obra de Henri Lefébvre. Em seu Espacio y política, ele argumenta que o espaço 

“desempenha um papel ou uma função decisiva na estruturação de uma totalidade, de uma 

lógica, de um sistema” (LEFÉBVRE, 1976, p. 25 apud CORRÊA op.cit).  

 

O espaço, entendido como espaço social, vivido, em estreita correlação com a prática 

social não deve ser visto como “espaço absoluto, vazio e puro, lugar por excelência dos 

números e das proporções” (op.cit:29), nem como um produto da sociedade , “ponto de 

reunião dos objetos produzidos, o conjunto das coisas que ocupam e de seus subconjuntos, 

efetuado, objetivado, portanto funcional” (op.cit:30). O espaço não é nem o ponto de partida 

(espaço absoluto), nem o ponto de chegada (espaço como produto social). O espaço também 

não é um instrumento político, um campo de ações de um indivíduo ou grupo, ligado ao 

processo de reprodução da força de trabalho por meio do consumo. É mais do que isso: 

engloba esta concepção e a ultrapassa. “O espaço é o locus da reprodução das relações sociais 

de produção” (CORRÊA, in CASTRO et al org., 2001, p. 25) 

 

Esta concepção de espaço marca profundamente o pensamento dos geógrafos que, a 

partir da década de 1970, adotaram o materialismo histórico e dialético como paradigma. O 

espaço é concebido como lócus da reprodução da sociedade. A vasta obra de Milton Santos 

está, ainda que não de modo exclusivo, fortemente inspirada em Lefébvre e em sua concepção 

de espaço social. A contribuição de Milton Santos aparece, de um lado, com o 

estabelecimento do conceito de formação socioespacial, derivado do conceito de formação 

socioeconômica e submetido a intenso debate na década de 1970. Santos (1977) ensinou não 

ser possível conceber uma determinada formação socioeconômica sem se recorrer ao espaço. 

Segundo ele, modo de produção, formação socioeconômica e espaço são categorias 

interdependentes (CORRÊA, in CASTRO et al org., 2001, p. 26). 

 

A natureza e o significado do espaço aparecem ainda nos diversos estudos em que 

Santos aborda o papel das formas e interações espaciais, os fixos e os fluxos a que ele se 

refere. Também produz contribuições significativas para a compreensão da organização 



 

espacial dos países subdesenvolvidos nas quais é admitida a coexistência de dois circuitos de 

economia, resultado de um processo de modernização diferenciadora que os produz e que tem 

a mesma origem e conjunto de causas interligadas. Na verdade, o espaço organizado pelo 

homem desempenha um papel na sociedade, condicionando-a, compartilhando da existência e 

reprodução social (op.cit., p. 27). 

 

A partir de uma noção de espaço como um conjunto indissociável de sistemas de 

objetos e de ações, podemos reconhecer suas categorias analíticas internas. “Entre elas, estão: 

a paisagem, a configuração territorial, a divisão territorial do trabalho, o espaço produzido ou 

produtivo, as rugosidades e as formas-conteúdo. Da mesma maneira e com o mesmo ponto de 

partida, levanta-se a questão dos recortes espaciais, propondo debates de problemas como o 

da região e o do lugar, os das redes e das escalas” (SANTOS, 2002, p. 22).       

 

Desse modo, Santos (op.cit) apresenta a racionalidade do espaço como conceito 

histórico atual e fruto, ao mesmo tempo, da emergência das redes e da globalização, incluindo 

também o conteúdo geográfico do cotidiano entre esses conceitos constitutivos e 

operacionais, próprios à realidade do espaço geográfico, junto à questão de uma ordem 

mundial e de uma ordem local. 

 

A década de 1970 viu também o surgimento da Geografia humanista que foi na década 

seguinte acompanhado da retomada da Geografia cultural. Semelhante à Geografia crítica, a 

geografia humanista, calcada nas filosofias do significado, especialmente a fenomenologia e o 

existencialismo, é uma crítica à Geografia de cunho lógico-positivista. A Geografia humanista 

está assentada na subjetividade, na intuição, nos sentimentos, na experiência, no simbolismo e 

na contingência, privilegiando o singular e o particular, e não o universal e, em vez da 

explicação, tem na compreensão a base da inteligibilidade do mundo real (CORRÊA, in 

CASTRO et al org., 2001, p. 30). 

 

A paisagem torna-se um conceito revalorizado, assim como a região, enquanto o 

conceito de território tem na Geografia humanista uma de suas matrizes. O lugar passa a ser o 

conecito-chave mais relevante, enquanto o espaço adquire, para muitos autores, o espaço 

vivido. Segundo Tuan (1979) no estudo do espaço no âmbito da Geografia humanista, 

consideram-se os sentimentos espaciais e as idéias de um grupo ou povo sobre o espaço a 

partir da experiência. Tuan argumenta que existem vários tipos de espaços, um pessoal, outro 



 

grupal, onde é vivida a experiência do outro, e o espaço mítico-conceitual, que, ainda que 

ligado à experiência, “extrapola para além da evidência sensorial e das necessidades imediatas 

e em direção às estruturas mais abstratas” (TUAN, 1979:404, apud CORRÊA, in CASTRO et 

al org., 2001, p. 30). 

      

   A temática do espaço vivido está particularmente vinculada à Geografia francesa e 

tem raízes, sobretudo, na tradição vidaliana, mas também na Psicologia genética, de Jean 

Piaget , na Sociologia, de onde retirou os conceitos de espaço-regulação, espaço-apropriação e 

espaço-alienação, e na Psicanálise do espaço, com esteio em Bachelard e Rimbert, de onde sai 

a discussão sobre o corpo, o sexo e a morte, conforme aponta Holzer (1992, apud CORRÊA, 

in CASTRO et al org., 2001, p. 31). 

 

  Com a problemática ambiental, a categoria espaço retomou sua importância nos 

estudos da Geografia, ciência do espaço por excelência, que passou a buscar uma 

reflexão epistemológica e a investigar mais profundamente as inter-relações homem e 

natureza em sua globalidade e em sua dinâmica contínua, extrapolando os limites do 

locacional (SILVA, 2001, p. 42). 

 

Rodrigues (1998:91) trabalha a categoria espaço no contexto da problemática 

ambiental inserida na apropriação do espaço, considerando-o um produto social que pode ser 

compreendido como a necessária articulação da sociedade com a natureza em todas as esferas 

e escalas, passando assim a ser visto como locus de reprodução das relações sociais de 

produção.  Nesse aspecto, a produção social é compreendida como um processo pelo qual se 

ocupa um espaço, no qual se produzem e/ou reproduzem relações socioespaciais e se 

reproduzem relações dominantes de produção e de reprodução como parte integrante das 

relações societárias da natureza.  

 

 

3.2.2 O espaço turístico e sua especificidade 

 

Ainda no contexto da problemática ambiental, agora relacionado ao uso do território 

com a atividade do turismo, Rodrigues (1999) considera que a indústria do turismo produz 

espaços delimitados e espacialmente destinados a um determinado tipo de consumo – o 

consumo da natureza – mediante os serviços do turismo.  



 

 

Enquanto a indústria do turismo articula a produção e consumo de um dado espaço, 

os serviços fluem por este mesmo espaço, mundializado e/ou globalizado, pois as 

informações sobre os lugares de amenidades, os lugares exóticos, os da materialidade 

histórica, circulam através dos serviços de correio, prospectos, fotografias, jornais, 

revistas e, de forma cada vez mais atuante, pelo noticiário da TV (RODRIGUES in 

YAZIGI et.al. org., 1999, p. 55) 

 

Existe uma dificuldade em se definir exatamente o espaço turístico, uma vez que ele 

está associado a uma diversidade a uma complexidade de elementos que compõem os seus 

territórios, desde a emissão e recepção, como também os deslocamentos, além dos 

componentes abstratos que constituem a rede de informação e de capital financeiro. Algumas 

tentativas de definição de espaço turístico, entretanto, são baseadas em modelos teóricos onde 

o espaço passaria por estádios evolutivos, desde a implementação das atividades no território 

até a saturação do espaço. Evidentemente tais modelos não podem ser aplicados em todos os 

casos. (RODRIGUES,2001 apud DANTAS, 2003a, p. 47 ) 

 

Apesar dos seus vários componentes, não se pode ignorar a materialidade dos espaços 

turísticos expressos pelo seu território. Para Rodrigues (op.cit), os elementos do espaço 

turístico são oferta turística, demandas, serviços, transportes, infra-estrutura, poder de decisão 

e de informação, sistema de promoção e comercialização, elementos que interagem e não 

podem ser compreendidos separadamente. 

 

Rodrigues (op.cit), todavia, busca definir o espaço turístico mediante uma reflexão à 

luz da compreensão do espaço expressa nas obras de Milton Santos. Segundo a autora, a 

análise do fenômeno do turismo pode ser uma forma de entender o espaço, visto que sua 

complexidade é expressa pelas relações sociais e pela materialização territorial, ocasionada 

pela produção do espaço. “Nos novos espaços de turismo, particularmente em reservas 

naturais, consome-se destruindo e produzindo. Objetos naturais vão transformando-se em 

objetos sociais de valorização do espaço” (RODRIGUES, 2001, p. 63).   

 

  “Acrescente-se ainda que além do fenômeno do turismo per si deve-se considerar o 

fenômeno urbano, tendo em vista que das novas formas de divisão social e territorial do 

trabalho, surgiram novos valores, expectativas e estilos de vida produzindo um padrão de 



 

comportamento nitidamente urbano que marca os novos territórios do turismo” (DANTAS, 

2003a, p. 48 )  

 

 “Em síntese: o espaço do/ou para o turismo constitui uma mercadoria complexa, pois ele 

mesmo é uma mercadoria. Trata-se da natureza, ou da produção social, incorporada em outra 

mercadoria, mas como parte do mesmo consumo/produção do espaço. Materializam-se neste 

espaço mercantilizado outras mercadorias – desde a rede de edificações necessárias para 

acomodar os turistas, até o acesso aos lugares privilegiados pela natureza, passando por uma infra-

estrutura viária que permita a circulação de pessoas, mercadorias e serviços, apropriados através 

dos lucros, rendas e juros, privadamente ” (RODRIGUES in YAZIGI et.al. org., 1999, p. 56). 

 

3.2.3 Os conceitos de paisagem 

 

 Do mesmo modo como o espaço, o conceito de paisagem acompanha as diversas 

correntes de pensamento da Geografia, adotando-se muitos sentidos cujas acepções devem ser 

exploradas. Para Hartshorne (1939, apud  BLEY, 1999, p. 122), que se propôs a analisar o 

vocábulo paisagem, o termo francês paysage é o mais abrangente, envolvendo aspectos 

físicos e culturais, de onde o termo em português teria se originado.  

 

 Há uma corrente de pensamento segundo o qual a paisagem é considerada em seus 

aspectos estéticos e simbólicos, pois ver tem o mesmo sentido de perceber. De acordo com 

Bartley (apud RODRIGUES, 2001, p. 46), a paisagem contém elementos necessários para 

estimular dez modalidades sensoriais que se combinam na percepção: visão; audição; tato;  

temperatura; sinestesia; dor; gosto; olfato; sentido vestibular e sentido químico comum. Assim 

cada sentido se especializa em abranger uma parte da realidade. (DANTAS, 2003a, p. 50). 

 

 Esta concepção de paisagem reflete a experiência individual, de modo a permitir que 

cada pessoa tenha uma percepção diferente de outra. Quando todos esses elementos são 

estimulados simultanea e individualmente, são considerados também, sua história de vida, 

seus pensamentos, sensações e sentimentos o que resulta numa percepção de mundo única 

permeada pela imaginação pessoal. 

  

Para Santos (1997), a dimensão da paisagem é a mesma da percepção, o que nos chega 

aos sentidos, e essa percepção é sempre um processo seletivo de apreensão, isto é, se a 



 

realidade é apenas uma, cada pessoa a vê de forma diferenciada. Para ele, a paisagem natural 

é diferente da artificial. A primeira é aquela ainda não mudada pelo esforço humano, 

enquanto a segunda constitui a paisagem transformada pelo homem. Entretanto, ele admite, 

entretanto, que é difícil encontrar uma paisagem onde as forças naturais e artificiais não 

estejam presentes. Pelo fato de que encontramos tamanha complexidade e confusão nos vários 

conceitos que a paisagem assume diante de cada corrente de pensamento, o autor demonstra 

uma preocupação epistemológica para diferenciar espaço e paisagem:  

 

Paisagem e espaço não são sinônimos. A paisagem é o conjunto de forma que, num 

dado momento, exprimem as heranças que representam as sucessivas relações 

localizadas entre homem e natureza. O espaço são essas formas mais a vida que as 

anima. A palavra paisagem é freqüentemente utilizada em vez da expressão 

configuração territorial. Este é o conjunto de elementos naturais e artificiais que 

fisicamente caracterizam uma área. A rigor, a paisagem é apenas a porção da 

configuração territorial que é possível abarcar com a visão (SANTOS, 2002, p. 22). 

 

 Apesar da diferenciação conceitual, fica evidente a relação intrínseca entre os 

conceitos de espaço e paisagem, quando um mantém uma relação sobre o outro. Para Linch 

(1960), pioneiro nos estudos de percepção ambiental,  

 

o ambiente identificado, conhecido de todos, fornece material para lembranças 

comuns e símbolos comuns, que unem o grupo e permitem a comunicação dentro 

dele. A paisagem funciona como um sistema vasto de memórias e símbolos para a 

retenção das idéias e da história do grupo. Dessa forma a organização simbólica da 

paisagem pode ajudar a reduzir o medo de estabelecer uma relação emocionalmente 

segura entre o homem e o meio ambiente. Há uma sensação agradável na 

familiaridade ou certeza de uma paisagem conhecida (op.cit. , p. 140).  

 

 Assim, a paisagem pode ser compreendida, considerando os seus aspectos culturais, 

sociais, políticos e históricos, entre outros. Esta concepção está relacionada para o que se 

poderia chamar de paisagem social. Com referência a esta visão, geógrafos, como Santos, por 

exemplo, entendeu que “o seu traço comum é ser a combinação de objetos naturais e de 

objetos fabricados, isto é, de objetos sociais e ser o resultado da acumulação da atividade de 

muitas gerações”(apud BLEY, 1999, p. 124). 

 



 

 Sobre a questão do valor da paisagem, Lacoste (apud BLEY, 1999:126) acentua que a 

paisagem tem um valor de mercado, pois, nas adjacências de toda paisagem de beleza 

consagrada, há especulação imobiliária. Já nas paisagens cujas belezas não são assim tão 

consagradas, elas são, pois, manipuladas ou construídas por arquitetos, paisagistas e geógrafos 

para incorporar-se um valor de mercado. O autor concorda com este tipo de intervenção e 

ressalta que esses profissionais não devem tentar constituir uma paisagem estática, como num 

quadro, mas considerar suas características dinâmicas. 

 

 Para o turismo, a paisagem funciona como um motor que o alimenta, se apropriando 

do espaço pelo seu valor paisagístico como também pelas condições ambientais. Para ele, a 

paisagem é a porção visível do espaço e constitui um dos mais importantes elementos de 

atratividade do lugar. Para Yázigi (apud CRUZ, 2002, p. 109),  

 

a paisagem, indesvinculável da idéia de espaço é constantemente refeita de acordo 

com os padrões locais de produção da sociedade, da cultura, com os fatores 

geográficos e tem importante papel no direcionamento turístico. Não se trata de dizer 

que ela seja a única forma de atração, mas que pesa muito no contexto dos outros 

fatores. O turismo depende da visão. 

 

Na perspectiva de Rodrigues (2001), o turista busca na viagem a mudança de 

ambiente, o rompimento com o cotidiano, a realização pessoal,  a concretização da fantasia, a 

aventura e o inusitado e, quanto mais exótica e encantadora for a paisagem, mais atraente é a 

viagem para  ele. 

 

 A paisagem, por criar esse poder de fascínio, determina uma série de relações na 

apropriação, produção e consumo do espaço turístico e imobiliário, uma vez que está 

associada a uma noção de valor de mercado. Em nossa pesquisa, ao utilizarmos o recurso 

decodificador das mensagens não verbais, a paisagem vai ter um significado relevante em 

virtude dos seus vários conteúdos e significados. 

 

 

3.2.4 Os conceitos de lugar e não-lugar 

 



 

 O conceito de lugar não pode ser dissociado do espaço e, portanto, adota a mesma 

variedade de significados ao alinhar-se às correntes de pensamento que trabalham com a 

geografia. Para Rodrigues (2001:32), o lugar, como categoria filosófica, não é uma construção 

objetiva, mas algo que só existe do ponto de vista do sujeito que o experiencia. “O espaço 

pode transformar-se em lugar, à medida que adquire personalidade, torna-se vivido. A 

percepção e o intelecto, por meio da experiência vivida e compartilhada, constroem o lugar na 

subjetividade e na intersubjetividade”. 

 

 A noção de lugar pressupõe a percepção do mundo pelo homem, pois é mediante seu 

corpo e seus sentidos que ele constrói e se apropria do espaço e do mundo. Assim o lugar é a 

porção do espaço apropriável para a vida de seus moradores – é o bairro, a rua, a praça – 

vivido, conhecido e reconhecido (DANTAS, 2003 a, p. 58). 

 

 Desse modo, o lugar pode ser entendido como a base de reprodução da vida e 

analisado pelas relações entre o habitante e sua identidade.  

 

O lugar é produto das relações humanas,entre homem e natureza, tecido por relações 

sociais que se realizam no plano do vivido, o que garante a construção de uma rede de 

significados e sentidos que são tecidos pela história e cultura civilizadora produzindo 

a identidade, posto que é aí que o homem se reconhece porque é o lugar da vida 

(CARLOS, 1999, p. 29) 

 

 Milton Santos (2002: 314) enfatiza a importância do lugar como forma de se 

compreender o mundo e o indivíduo, lecionando que  

 

cada lugar é, à sua maneira, o mundo. Mas, também, cada lugar, irrecusavelmente 

imerso numa comunhão com o mundo, torna-se exponencialmente diferente dos 

demais. A uma maior globalidade, corresponde uma maior individualidade. É a esse 

fenômeno que BENKO(1990:65) denomina de glocalidade, chamando atenção para as 

dificuldades do seu tratamento teórico. Para apreender essa nova realidade do lugar, 

não basta adotar um tratamento localista , já que o mundo se encontra em toda parte. 

A história concreta de nosso tempo repõe a questão do lugar numa posição central. 

 

 Para Tuan (1983), os lugares podem variar de tamanho. Uma poltrona perto de uma 

lareira, por exemplo, é um lugar, mas o Estado-Nação, apesar de estar além da experiência 



 

direta da maioria das pessoas, pode também transformar-se em lugar, por meio do meio 

simbólico da arte, da educação e da política. 

 

  O lugar é o produto do estabelecimento de uma identidade ocorrente por meio de 

formas de apropriação para a vida pela comunidade. Muitas vezes o espaço produzido pelo 

turismo é sem história, sem identidade: é não-lugar. (CARLOS, 1996 apud DANTAS, 2003a, 

p. 62). Para a autora,  

 

o turismo produz comportamentos e modos de apropriação que distanciam os 

visitantes dos verdadeiros lugares, fazendo-os ignorar a identidade, a história, a 

cultura, o modo de vida da comunidade local. Dessa forma, fragmenta os lugares, 

exclui o feio e só mostra o que interessa. 

 

 Assim o não-lugar não é a simples negação do lugar, mas outra coisa, produto de 

relações outras; diferencia-se do lugar pelo seu processo de constituição:  

é nesse caso produto da indústria turística que com sua atividade produz simulacros 

ou constroem simulacros de lugares, através da não-identidade, mas não pára por aí, 

pois também se produzem comportamentos e modos de apropriação desses lugares, 

como os exemplos clássicos da Disneylândia, Epcot Center, Universal Studios e 

Down Town de San Diego nos EUA (CARLOS in YAZIGI; CARLOS & CRUZ  

org., 1999, p. 29). 

 

 Do exposto, podemos compreender a importância de se buscar um panorama sintético 

sobre os vários significados alcançados pelos conceitos em foco, que se modificam conforme 

a sua corrente de pensamento, onde poderemos nos posicionar melhor para definir em qual 

dos conceitos nos apoiamos nas análises feitas em nossa pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 – CONTEXTUALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ 

 

Para iniciarmos a análise das transformações urbanas do litoral de Aquiraz, é 

necessário termos em vista a sua caracterização contextual, atendendo às exigências  

metodológicas propostas, isto é, somar ou contrapor às informações secundárias colhidas em 

levantamentos bibliográficos e documentos técnicos variados os aspectos da realidade 

flagrada pela observação do pesquisador, no contato direto e na interpretação do material 

coletado para análise (entrevistas, levantamentos vídeo-fotográficos, documentos técnicos, 

análises econômicas e estudos preliminares de projetos urbanísticos e arquitetônicos). Antes, 

entretanto, de passarmos para a apresentação dos aspectos que caracterizam o município onde 

está contido o recorte analisado, nos obrigamos a fazer inicialmente algumas considerações 

preliminares acerca do espaço examinado.   

 

 

4.1 Considerações Iniciais sobre a Área de Estudo 
 

 



 

A adoção da escala municipal como nível de análise está relacionada à tentativa de buscar 

o espaço de visibilidade dos fenômenos escolhidos para observação. Procuramos, portanto, 

fazer um recorte que compreendesse toda a sua zona litorânea, pelo fato de ter sido esta a 

área mais sensível e mais atingida pelas transformações urbanas ligadas ao turismo e à 

expansão imobiliária de veraneio, apresentando configurações diferenciadas nas sete 

localidades turísticas, possibilitando comparações entre si. Desse modo, esta decisão se 

converteu também em técnica de análise, cuja intenção é buscar critérios de 

homogeneidade na percepção do meio físico e humano, contribuindo para a compreensão 

dos resultados de nossas comparações.  

 

Outras razões também motivaram a escolha deste recorte: o fato de ser o litoral de Aquiraz 

a área de maior “fragilidade ambiental” do Município (PDDU-2000/2003), como também 

ter sido considerado o locus privilegiado do planejamento turístico governamental, no 

Ceará. Finalmente, o fato de percebermos diferentes configurações socioespaciais ao longo 

do litoral de Aquiraz, durante nossa experiência de participação na elaboração do Plano de 

Ação Turística Municipal, em 2000, nos motivou a buscar compreender a origem das 

relações que determinaram o quadro encontrado, com a finalidade de fundamentar e 

reavaliar as propostas.  

 

 

4.2 O Município de Aquiraz e seu Contexto 
 
 
4.2.1 Localização geográfica 
 
 

Aquiraz localiza-se na porção nordeste do Estado do Ceará, possuindo dimensão 

territorial de 482,8 km² e 30 km de litoral. Dista apenas  24,70 km da cidade de Fortaleza, 



 

capital do estado, inserindo-se ao raio de influência de sua região metropolitana.  Seus limites 

naturais são: ao norte o oceano Atlântico; ao sul os Municípios de Horizonte e Cascavel; ao 

leste o Município de Pindoretama; e ao oeste os Municípios de Eusébio, Itaitinga e Fortaleza. 

Sua Sede municipal localiza-se nas coordenadas 3°54’05’’ (lat. S) e 38°23’28’’ (long. O), 

situando-se a uma altitude de 14,23m, do nível do mar, pertencendo à Microrregião 

Geográfica 16 – FORTALEZA – (Mapa 4. 3 ). 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    Mapa 4.1 – O Ceará no Nordeste do Brasil                             Mapa 4.2 – Aquiraz no Ceará 
    Fonte: IPECE , 2003                                                                                 Fonte: Prefeitura  De Aquiraz,2002 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 4.3 – Aquiraz na Microrregião Geográfica 16 - Segundo Divisão Do IBGE 

Fonte: PDDU Aquiraz -Mapa 01/35 – Caracterização do Município 

 
 
 
4.2.2 Delimitação e acessos à área de estudo  
 
 

A área de estudo pode ser entendida como o trecho compreendido pelo oceano 

Atlântico e a CE-040, que aparece circundado em vermelho no mapa abaixo e corresponde, 

mais especificamente, a área de influência das seis regiões turísticas do litoral: as praias do 

Porto das Dunas, Prainha, Presídio, Iguape, Barro preto e Batoque, além do centro histórico. 

O acesso ao Município de Aquiraz pode ser feito a partir da CE-025 (via Porto das Dunas); 



 

CE-040 (via Av. Washington Soares) e BR 116, que corta a sua porção oeste, na divisa com o 

Município de Itaitinga, permitindo o acesso à CE 040 pelo anel viário (via Parque do 

Vaqueiro).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
              Mapa 4.4  - Acessos e Localização das Regiões Turísticas 

      Fonte: Prefeitura Municipal de Aquiraz, 2002 
 

 

Abaixo, temos a área de estudo sobreposta ao Mapa de Vegetação e Recursos Hídricos 

do Município, onde os limites, em hachuras azuis, correspondem também ao trecho 

considerado pelo PDDU de Aquiraz como “Área de Fragilidade Ambiental” colorido em 

amearelo, em razão da presença das comunidades litorâneas tradicionais e dos complexos fito-

ecológicos mais significativos do Município, os quais hoje se encontram sujeitos às pressões 

pelas demandas dos novos usos. 
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  Mapa 4.5 -  Área de Estudo sobre o Mapa de  Vegetação e Recursos Hídricos -  
 Fonte: PDDU Aquiraz - Plano Estratégico  
 
 
 
4.2.3 Síntese histórica e evolução urbana de Aquiraz 
 

A partir de sua origem colonial, Aquiraz surgiu no cenário historiográfico do Estado 

como um dos três primeiros povoados a disputar o controle político da província do Ceará, no 

final do século XVII, então subordinada à Capitania de Pernambuco. Os abusos praticados 

pelos capitães-mores na Província fizeram com que o Rei de Portugal ordenasse a criação da 

primeira vila no Ceará, a ser instalada em Aquiraz, após numerosas argumentações a seu 

favor, o que foi feito em Carta Régia de 13 de fevereiro de 1699. O governador de 

Pernambuco ordenou a instalação em 1700, o que ocorreu, de fato ao lado do Forte, sob 

veementes protestos do povoado rival, alternando sua localização com o povoado do rio Ceará 

até 1713, quando foi definitivamente transferida para o Aquiraz, até que um novo fato 

retomasse a polêmica. “Não corria sequer um mês, (depois da efetivação da transferência) e 

assaltam os índios (Anacés, Jaguaribaras, Paiacus e outros) à recente vila, praticando roubos e 

inúmeras mortes,[...]vendo-se forçada, a câmara, a refugiar-se na fortaleza, a convite do 

Capitão-mor” (GIRÃO,1979, p. 51). 

 

Então os moradores do Aquiraz, em 1720, solicitaram ao Rei, a volta da vila para o 

povoado do Forte, alegando falta de segurança. Sem atender o pedido dos camaristas o 

monarca ordenou a manutenção da vila em Aquiraz e determinou a criação de outra no Forte, 



 

o que ocorreu de fato em 13 de abril de 1726, passando a ser a sede do poder militar e civil da 

Capitania (op. cit.). 

 

 Nesse tempo, a ocupação do Ceará justificava-se por motivos militares de defesa, 

convertido em ponto estratégico na campanha de expulsão dos franceses na Ibiapaba e no 

Maranhão. Em virtude das características físicas e humanas locais, que não permitiram a 

exploração de culturas viáveis à atividade colonizadora, a sua economia era apenas de 

subsistência, apoiada em uma razão de logística militar. Como já vimos, somente a partir do 

século XVIII, o Ceará desenvolveu economia própria, principalmente vinculada à produção 

da carne seca, em particular, no seu interior, ao longo dos vales dos rios Salgado, Jaguaribe e 

Acaraú, onde foram edificados os núcleos urbanos mais importantes da época – Aracati, Icó , 

Sobral e Crato – ficando os primeiros povoados litorâneos – Aquiraz e Fortaleza – fora do 

ciclo das charqueadas e presos a “uma função exclusivamente administrativa e militar” 

(DANTAS in ALMEIDA et al, 2003, p. 222) deixando-os abandonados a um processo de 

estagnação econômica. 

 

Apesar de ter perdido o poder político e de estar fora do ciclo econômico 

predominante, Aquiraz recebeu em 1727 uma missão de padres jesuítas que construiu o 

Hospício de Nossa Senhora do Bom Sucesso, cujas ruínas ainda hoje podem ser vistas, 

permanecendo no local até 1750, quando foram expulsos pela administração do Marquês de 

Pombal. A instituição tinha por objetivo a pacificação e catequese dos índios, tendo sido a 

primeira experiência de seminário no Ceará, onde eram ensinados artes, ofícios, retórica, 

latim e grego (PMA – MAPEAMENTO CULTURAL, 2003). 

 

As visitas de Barba Alardo de Menezes e Silva Paulet, bem como os relatos da 

Coreografia Brasílica, de Aires Casal, descrevem Aquiraz como uma vila pouco desenvolvida 

no início do século XIX, provavelmente em razão das dificuldades de transporte, 

principalmente em virtude das grandes cheias do rio Pacoti.  Somente em 1867 foi construída 

a primeira ponte de ferro, tornando o lugar mais acessível, viabilizando o comércio local e a 

venda de gêneros agrícolas para as várias regiões da Província (op. cit.). 

 

Segundo Thomaz Pompeo Brasil (1864: 36), em seu Ensaio Estatístico do Ceará, o 

registro da população escrava no Aquiraz, de 1857, atingiu um percentual próximo de 5,5% 



 

da população total da Vila, o que denota pequena, mas expressiva, atividade agrícola para os 

parâmetros da província, naquela época. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
FONTE:  ENSAIO ESTATÍSTICO DO CEARÁ – FUNDAÇÃO VALDEMAR ALCÂNTARA 
 

A libertação oficial dos escravos, porém, deu-se em 25 de maio de 1884, por iniciativa 

de Justiniano de Serpa, filho ilustre da terra que veio a ser presidente do Estado do Ceará. Em 

meados de 1877, ano da “grande seca”, foi promovida uma série de obras públicas na Vila, 

aproveitando-se da mão-de-obra dos retirantes que se estabeleceram ali, em busca de 

sobrevivência (PMA – MAPEAMENTO CULTURAL, 2003). 

 

A ocupação do território definido pelos limites do Município de Aquiraz deu-se, 

especialmente durante o século XIX, pelo desenvolvimento da agricultura em consórcio com 

a atividade pecuária, sendo possível perceber vestígios de sua presença pelo testemunho 

arquitetônico da bela edificação do Mercado da Carne, como também de alguns engenhos de 

rapadura e casas de farinha que ilustram a importância da cultura canavieira e do 

beneficiamento da mandioca para a região, atividades ainda significativas para o Município, a 

exemplo das indústrias de cachaça, lá instaladas (PDDU de Aquiraz, 2000-2003). 

 

Mesmo tendo sido elevada à condição de cidade em 1915, Aquiraz passou por certa 

estagnação econômica, que o levou a ser incorporado ao Município de Cascavel na simples 

condição de vila em 1931. Recobrando as prerrogativas de cidade em 1938, retornou na 

condição de produtor de alimentos para Fortaleza. O desenvolvimento do Município foi 

retomado a partir dos anos 1950, com a instalação de linhas telefônicas, construção de 

escolas, calçamento de estradas, criação da primeira biblioteca pública, por iniciativa do 

prefeito Alberto Targino, que inaugurou a atual ponte do rio Pacoti, construída em 1952, com 



 

verba federal conseguida pelo deputado Walter Bezerra de Sá, cujo funcionamento se deu a 

partir de 1958 com a construção do aterro (PMA – MAPEAMENTO CULTURAL, 2003). 

 

 

 

 

 

 

  

 

Foto 4.1 – Inauguração da ponte sobre o Rio     Foto 4.2 – Primeira Linha de ônibus, anos 50  
     Pacoti em 1958.       Fonte: PMA – Mapeamento Cultural 
 

Coube ao Pe. José Hélio Paiva reavivar o espírito cultural do Município, remontando 

antigos espetáculos, como o Congo Real de Aquiraz, a Caninha Verde, o Coco do Iguape e a 

Nau Catarineta. Também instalou o Museu Sacro São José de Ribamar, em 1967 (FOTO 4.3), 

na antiga Casa de Câmara e Cadeia, tornando-se num dos atrativos turísticos da Cidade 

(op.cit.).  
 
 

 

 

 

 

 

 

Foto 4.3 – Festa, cultural, religiosa e política            Foto 4.4 – Reis do Congo de Aquiraz – anos 60 
     Pref.Alberto Targino – década de 60            Fonte: PMA – Mapeamento Cultural 
 

   



 

   

 
 

 
Museu Sacro São José de Ribamar 
Vista externa, interna e parte do acervo 

      
      Foto 4.5 - Guia Dos Bens Tombados Do Ceará – IPHAN   
    FOTOS: CHICO VELOSO  - (WWW.aquiraz.ce.gov.br\imagens) 

 

     

O Dicionário Geográfico e Histórico do Ceará, elaborado pelo professor Renato 

Braga aponta os seguintes dados para Aquiraz no início da década de 1960: possuía uma 

estação postal telegráfica e uma rede telefônica com 06 aparelhos ligados à capital e aos 

distritos; Possuía uma ponte, "recentemente construída pelo Governo Federal, ligando o Pacoti 

e sua várzea, em frente da cidade,[...]velha aspiração local". Havia possibilidades de produzir 

alimentos para abastecer o mercado de Fortaleza: ovos, caju, rapadura, farinha de mandioca, 

açúcar; fazia exploração da argila para produção de telhas e tijolos que abasteciam Fortaleza e de 

louça de barro para uso caseiro; "a praça comercial é dominada pela de Fortaleza"; possuia 59 

escolas primárias – 6 particulares, 21 do Estado e 32 do Município; era frágil a prestação de 

assistência médico-sanitária e social inclusive na Sede do Município onde existem o Posto de 

Puericultura da LBA, a Sociedade São Vicente de Paulo e o Círculo Operário (fundado em 1945) 

e outras sociedades menores (PMA- SEC. DE EDUCAÇÃO, 2001). 

 

     Nos anos 1970, o Município passou por mudanças significativas, quando ocorreu maior 

demanda por parcelamento do seu território para ocupação de loteamento de sítios e 

residências de veraneio, principalmente na sua faixa litorânea, que se tornou o espaço de 

excelência a ser alvo das as maiores intervenções urbanas. Tal processo, acentuado a partir da 

década de 1970 e mais intensificado nos últimos anos, anuncia a tendência de futura 



 

conurbação entre Fortaleza, Eusébio e Aquiraz e a transformação de antigas residências de 

veraneio em residência permanente. 

 

Em 1973, foi criada a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), compreendendo os 

Municípios de Fortaleza, Aquiraz, Caucaia, Maranguape e Pacatuba. A organização do 

território municipal foi alterada com a emancipação do Distrito de Eusébio, em 1987. 

Posteriormente o espaço metropolitano se reestruturou com os novos municípios de Eusébio 

(ex-Aquiraz), Maracanaú (ex-Maranguape), Guaiúba e Itaitinga (ex-Pacatuba). Hoje, além do 

Distrito Sede, o Município de Aquiraz possui a seguinte divisão distrital: Jacaúna e Justiniano 

de Serpa, criado em 1951; Camará, Caponga da Bernarda, Patacas e Tapera (criados em 1988) 

e João de Castro, criado mais recente, em 1995. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 4.6 – Divisão distrital do Município de Aquiraz 

 

4.2.4 O Município no contexto da região metropolitana de Fortaleza 

 



 

Para melhor compreender as mudanças ocorridas no Município, a partir da segunda 

metade do século XX, é necessário verificar como ele ficou compreendido na Região 

Metropolitana de Fortaleza – RMF, que para fins de planejamento da ação administrativa do 

Governo do Estado, corresponde à Macrorregião de Planejamento 1, constituída pelos 

Municípios de Aquiraz, Caucaia, Eusébio, Fortaleza, Guaiúba, Itaitinga, Maracanaú, 

Maranguape e Pacatuba, e os recentemente incluídos municípios de São Gonçalo do Amarante, 

Horizonte, Pacajus e Chorozinho, que também coincidem e faz em correspondência aos limites 

da Região Administrativa 1, para fins da administração política do Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Mapa 4.7 – Fonte: Pddu Aquiraz (Mapa 01/07 – Plano Estratégico) 

 

A RMF caracteriza-se como uma aglomeração urbana em expansão, num território de 

baixa densidade populacional. Esta expansão se configurou por uma dinâmica de segregação 

das populações urbanas de menor poder aquisitivo em direção às áreas periféricas degradadas, 

menos aparelhadas em termos de oferta de equipamentos e serviços públicos ( PDDU de 

Aquiraz –2000/2003). 

 

As tendências do crescimento demográfico e econômico de Aquiraz podem ser 

descritas como decorrentes de múltiplos fatores, de natureza interna e externa ao Município. 

No que se refere à definição da vocação do Município, é importante, entretanto, considerar a 
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sua posição relativa, na perspectiva de inserção na dinâmica de desenvolvimento da Região 

Metropolitana de Fortaleza. 

 

O vetor II de expansão metropolitana configura-se como foco industrial situado nos 

Municípios de Horizonte, Pacajus, Eusébio e Aquiraz. Os fatores que impulsionaram este 

vetor possuem características econômicas e históricas distintas, e enquadram-se no processo 

de mudanças produtivas que ocorreram a partir da década de 1980, impondo novos padrões 

competitivos, acompanhados de uma crescente abertura internacional das economias, 

inclusive a brasileira, seguindo uma orientação de substituição da política urbana e industrial 

anterior, de forte presença estatal, materializada pelo BNH, extinto em 1987, e pela SUDENE 

que, perdendo espaço naquele momento, passou apenas a gerir o esforço industrial dos 

estados do Nordeste, de forma autônoma e distinta, caracterizada por intensa competição e 

renúncia fiscal generalizada. (ver mapa 4.4 – página anterior) 

 

De acordo com a avaliação do PDDU, o Governo do Ceará passou a focar suas 

atenções nos princípios de desenvolvimento endógeno veiculados pela geração de infra-

estrutura destinada a atender os requisitos dos investimentos industriais como critério de 

atratividade, somada aos subsídios decorrentes dos incentivos fiscais. O saneamento 

financeiro do Estado, procedido às vésperas da Constituição Federal de 1988, produziu a 

capacidade de endividamento em bases sadias, sendo atendido pelas agências nacionais e 

internacionais de financiamento. Este processo de impulso industrializante produziu um certo 

grau de desconcentração, tanto na RMF quanto em outros municípios como Sobral e Juazeiro 

do Norte, mas concentra-se em Horizonte e, sobretudo, em Caucaia, onde situam-se o terceiro 

vetor de expansão. 

  

O vetor IV de expansão metropolitana, descrito no PDDU, parece ser o que melhor 

explica as tendências atuais do Município, apesar dos diversos problemas verificados no 

levantamento de campo de nossa pesquisa e que constitui justamente um dos aspectos 

analisados: as ambigüidades e contradições das relações socioespaciais entre as atividades 

turísticas, exigentes de qualidade paisagística e ambiental, e a ocupação imobiliária 

caracterizada pelo parcelamento intensivo do solo, de orientação estritamente mercantil, 

perdendo-se de vista conceitos primários como a preservação de paisagens de interesse 

turístico em áreas de preservação ambiental.  

 



 

De outro modo, o vetor IV de expansão metropolitana situa-se na porção leste de 

Fortaleza em direção ao Eusébio e Aquiraz (ver mapa 4.4). É um eixo que parece apresentar 

vantagens substanciais, tanto como eixo estruturante do turismo da Costa Sol Nascente” 

quanto pelo efeito de “espraiamento da função moradia, dentro das melhores condições 

ambientais e paisagísticas da RMF, pelo fato de situar-se longe dos processos de onde se 

intensificam os investimentos industriais previstos para a porção oeste da RMF (Complexo 

Industrial e Portuário do Pecém), (PDDU op.cit).  

 

Estes aspectos oferecem perspectivas mais atrativas para a classe média, observando-

se, atualmente, uma substituição da segunda moradia de lazer pela moradia principal, nos 

territórios de Aquiraz e Eusébio, que tenderão a se intensificar com a melhoria dos acessos 

por meio da CE 040, da CE-025 e da extensão proposta da estrada do Fio que melhor irrigarão 

o triângulo formado pelo Porto das Dunas, Prainha e Sede municipal de Aquiraz (PDDU, 

op.cit.). 

 

Vê-se que as leituras do vetor IV no planejamento estratégico do PDDU sobre as 

funções de eixo estruturante do turismo, como também a de expansão imobiliária residencial, 

fruto das demandas metropolitanas de Fortaleza, são perfeitamente percebidas no primeiro 

contato com o Município, via Porto das Dunas, tanto pela presença de inúmeros anúncios e 

plantões de vendas imobiliárias, como também pela presença de equipamentos turísticos já 

consolidadas no mercado com uma rede expressiva de oferta de unidades de hospedagens.  

 

A falta de uma estrutura urbana, capaz de articular os diversos núcleos costeiros entre 

si e a ausência de um lugar de convergência, referencial das suas atividades econômicas, 

culturais, de lazer e gestão levam, entretanto, o município à necessidade de elaborar um 

macro-enquadramento dessas regiões com a Sede, com o objetivo de orientar o parcelamento 

do solo quanto ao uso e ocupação.  

 

Outro aspecto que notamos e veremos em detalhes é a contradição entre a rápida 

comercialização dos loteamentos legalizados e a inexistência de infra-estrutura urbana 

mínima, como pavimentação, drenagem, iluminação, saneamento básico e coleta de lixo, tão 

comuns nas localidades praianas e que se converteram em problema de solução difícil, 

exigindo reflexão e mudança dos atos normativos de aprovação dos futuros loteamentos a 

serem efetivados pelo Poder Municipal.  



 

 

 

4.2.5 O turismo em Aquiraz e o planejamento governamental 

 

As novas práticas litorâneas iniciadas em Fortaleza a partir dos anos 1930 originou a 

construção de alguns equipamentos de lazer na praia de Iracema, como a sede do clube 

Náutico Atlético Cearense, em 1929, e os palacetes ecléticos que serviam de residência de 

veraneio para elite local (ROCHA JR., 2000: 86). O fenômeno se expandiu, nos anos 1960, 

para a avenida Beira-Mar, e se diferenciou, pois apesar de abrigar as residências de alto 

padrão e os clubes sociais, permitiu o uso da praia à grande parte da população, adotando um 

caráter público. O congestionamento e a poluição das praias de Fortaleza fizeram nascer, 

como em outras capitais do Brasil, um fenômeno de valorização dos terrenos litorâneos, nos 

arredores da região metropolitana, primeiramente em Caucaia e Aquiraz, para atender à nova 

demanda da classe média por casas de veraneio e sítios de campo no final dos anos 1960. 

 

Até meados dos anos 1960, o litoral cearense era ocupado predominantemente por 

comunidades tradicionais que desenvolviam atividades econômicas ligadas a pesca artesanal, 

extrativismo vegetal e animal, agricultura de subsistência e em alguns locais a pecuária 

extensiva que até hoje marcam a paisagem etnográfica do Município. A partir dos anos 1970 

ocorreu grande demanda por parcelamento do seu território, o que ocasionou inúmeros 

loteamentos de veraneio, determinando o início de um ciclo de valorização das terras 

litorâneas, em grande parte, ainda naquela época, com precariedade no registro de 

propriedade, originando diversos conflitos que até hoje marcam o seu quadro fundiário, 

inclusive nas terras situadas em “zonas de marinha”, de propriedade da União. No final dos 

anos 1970, foi criado o loteamento do Porto das Dunas que mudou o padrão dos loteamentos 

até então comercializados, introduzindo no início dos anos 1980 a ênfase e o apelo do perfil 

de uso turístico, tendo como âncora o parque temático “Beach Park”, convertido em um 

empreendimento considerado de sucesso empresarial, tornando-se num dos atrativos mais 

visitados no Estado, amparado em forte campanha publicitária e apoio governamental, mas 

que hoje apresenta diversas contradições, sugerindo-nos uma revisão. 

  

No final dos anos 1980 e principalmente em meados dos anos 1990, o Estado assumiu 

a postura de priorizar a atividade turística como uma das vertentes estratégicas para o 

desenvolvimento econômico do Ceará, empreendendo um planejamento governamental 



 

baseado em diretrizes componentes de ações públicas sobre os vários subsistemas da região 

litorânea, considerada área prioritária de investimento, atraindo e apoiando a instalação de 

vários equipamentos hoteleiros e turísticos no litoral. Esse processo, no entanto, não 

conseguiu alcançar, como o esperado, o controle desses subsistemas urbanos e ambientais 

pelo fato de estes estarem atrelados às deficiências históricas dos instrumentos da gestão do 

Território brasileiro, ainda não superadas até hoje, entre outros motivos, por se encontrarem 

imbricadas à redemocratização do País. Dessa forma, tal planejamento turístico segue 

passando ao largo desse processo, tornando-se um dos mais impactantes instrumentos de 

organização territorial do Estado. No caso particular do Ceará, este problema passa por uma 

aceleração ainda maior, a partir da decisão governamental de elevar o turismo à condição de 

atividade econômica estratégica inserida em uma política de desenvolvimento regional 

integrado e sustentável (ideologicamente), onde o PRODETUR figura como principal 

instrumento norteador. 

 

No início, a expansão imobiliária no litoral de Aquiraz possuía características de uso 

ligadas, essencialmente, às atividades de veraneio, onde os loteamentos, em geral, são 

implantados sem a mínima infra-estrutura urbana necessária, contando apenas com acessos 

precários em terra batida, rede elétrica, telecomunicação, coleta de lixo, mercearias e 

pequenos comércios de apoio que surgem espontaneamente, nem sempre satisfatórios às 

necessidades temporárias e provisórias dos veranistas. A partir dos anos 1990 a atividade 

turística passou a se orientar pela política estratégica de turismo, que pretende viabilizar 

equipamentos de grande porte, como o Aquiraz Resort, para servir de âncora da atividade 

turística inter-regional e internacional, quando foi escolhida a localidade do Batoque para 

sediar o mega empreendimento, expondo-se aos diversos conflitos do contexto fundiário do 

litoral que culminaram com o litígio jurídico entre a comunidade local e o suposto 

proprietário, que não conseguiu comprovar a titularidade da posse do terreno, tendo sido 

transferida para a União, sob a gestão do IBAMA, culminando na criação da Reserva 

Extrativista do Batoque, apontando para outro paradigma de ocupação que deverá orientar 

novas opções de desenvolvimento de base local, suscitando reflexões que analisaremos em 

detalhes. 

 

Podemos afirmar, recorrendo a um discurso metafórico, que o Município de Aquiraz 

apresenta, nos dois extremos do seu domínio territorial litorâneo, dois paradigmas de 

desenvolvimento igualmente extremados e opostos, mas que atualmente são discutidos em 



 

termos de sua mútua complementaridade: o de base local representado pela Reserva 

Extrativista do Batoque (no seu extremo leste), e o Porto das Dunas (extremo oeste) que 

materializa as premissas do desenvolvimento com base na inserção da economia no 

competitivo mercado do capital internacional globalizado, sinalizando para a já referida 

relação simbiôntica entre o local e o global, suscitando novas reflexões sobre tal convivência. 

 

No contexto atual e sob um certo ponto de vista, Aquiraz é um dos municípios da 

Região Metropolitana de Fortaleza que exibe características excepcionais, levando-o a uma 

condição privilegiada do ponto de vista do desenvolvimento de atividades turísticas, tendo 

sido o terceiro município mais visitado no período de 2003, (sem contar Fortaleza) com 

movimento de 107.301 turistas, ficando relativamente próximo do primeiro colocado 

(Caucaia), que atingiu o movimento de 143.095 visitantes, segundo dados dos indicadores 

turísticos de 1995-2003, da SETUR. Esse movimento decorre de vários fatores como: a boa 

acessibilidade e proximidade da capital; a segunda maior oferta de leitos em hotéis de 

diversas categorias; oferta de equipamentos de lazer, como os sofisticados e elitizados parques 

temáticos e as populares barracas de praia. 

 

O seu maior potencial de atratividade, porém, encontra-se na riqueza de seus recursos 

naturais e paisagísticos apresentados pela singular morfologia de suas unidades geoambientais 

do litoral, onde se encontram: a Planície Litorânea, composta pela faixa de praia, campo de 

dunas móveis, fixas e paleodunas; Planície Flúviomarinha: ambiente complexo que recebe a 

influência das oscilações das marés e dos processos continentais, onde ocorre a vegetação de 

mangue; Planícies Fluviais, revestidas por matas ciliares onde predomina a carnaúba; Glacis 

Pré-Litorâneos que têm desenvolvimento na Formação Barreiras, com níveis altimétricos 

entre 25-40m, apresentando caimento topográfico suave em direção à orla litorânea; 

Tabuleiro Litorâneo, modelado pela Formação Barreiras, constituindo ambientes de transição 

que acompanham a linha de costa atrás das dunas; e finalmente a Depressão Sertaneja, com 

superfícies erosivas de planas a ligeiramente dissecadas, submetidas a processos de 

sedimentação. Em contrapartida, sua cobertura vegetal apresenta unidades fitoecológicas do 

Complexo de Vegetação Litorânea, onde predominam os coqueirais; a mata ciliar; a 

caatinga/cerrado e a caatinga, proporcionando uma diversidade paisagística, que se 

complementa à modalidade de turismo de sol e praia, por meio de roteiros de passeios sobre 

as dunas que necessitam de medidas urgentes com vistas a preservação e controle.  

 



 

Outra potencialidade é a sua herança histórico-cultural e etnográfica, conformada 

desde o seu período colonial, deixando diversos testemunhos arquitetônicos e artísticos, do 

século XVIII, como a Casa de Câmara e Cadeia, atual Museu de Artes Sacras São José de 

Ribamar; o Mercado da Carne, atual Mercado das Artes, considerada a mais expressiva obra 

de arquitetura popular no Ceará; o conjunto da bucólica e arborizada Praça Cônego Araripe, 

composta pela Igreja matriz, coreto, cruzeiro e o conjunto de casas do seu entorno, incluindo a 

Residência do Capitão-Mor; as ruínas do Sítio Colégio (antigo Hospício dos Padres Jesuítas, 

datado de 1727), considerado o segundo maior sítio arqueológico a ser resgatado no Estado. 

Apesar de expressivo, todo o conjunto do centro histórico necessita de ações de restauração e 

conservação urgentes, configurando uma potencialidade a ser mais bem explorada, já tendo 

sido objeto de um dos projetos estruturantes do PROURB (Requalificação Urbanística do 

Centro Histórico da Sede Municipal) que aguarda verbas para sua implantação.   

 

 Além dos fatores mencionados, o Município possui aspectos locacionais importantes, 

como a proximidade à Capital e ao seu aeroporto internacional (24 km), como também por 

constituir rota rodoviária obrigatória do corredor turístico estruturante da MRT3 – 

Macrorregião Turística Litoral Leste – Apodi, por ser cortado pela CE – 040, que, além de 

tornar dinâmica turística, em si, acentua o interesse do setor imobiliário com vistas às 

expansões residenciais de veraneio que marcaram o seu território, principalmente a partir dos 

anos 1970, e que hoje têm a sua porção limítrofe com Fortaleza (principalmente o Porto das 

Dunas) projetando-se como área de futura expansão residencial metropolitana, para as classes 

média e alta, da Capital, em razão da excelente qualidade ambiental, ainda preservada de seu 

sítio natural, longe do futuro núcleo industrial pesado do Estado, situado no lado oposto, a 

oeste da Região Metropolitana de Fortaleza, no Distrito do Pecém Município de São Gonçalo 

do Amarante, o que ocasiona pressões e especulações sobre o espaço natural litorâneo. 

 

Outra particularidade pode ser constatada ao analisarmos as relações entre o 

planejamento governamental do turismo e o Município em Aquiraz. Em 1990, o Governo 

Tasso elaborou o PRODETURIS (mapa 4.5 ) e em 1995 a sua “Política Estratégica para o 

Turismo Sustentável do Ceará”, iniciando a primeira fase de liberação dos recursos do 

PRODETUR-NE, destinados a infra-estrutura, atendendo somente parte do litoral norte-oeste 

de Fortaleza (Costa do Sol Poente), ficando de fora todos os municípios do litoral norte-leste, 

incluindo o Aquiraz.  

 



 

Agora, na segunda fase do programa (PRODETUR II), os recursos serão liberados 

para os municípios do chamado “Pólo Ceará Costa do Sol” (mapa 4.6), onde o Aquiraz passou 

a ser incluído, devido ao incremento do seu fluxo turístico, tendo sido incluído no PDITS – 

Plano Integrado de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável, elaborado em 2002, 

para avaliar os impactos do PRODETUR I sobre os municípios e requerer novos empréstimos 

junto ao BID para financiar o PRODETUR II. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mapa 4.8  -  Municípios Incluídos No Prodeturis-Ce         Mapa 4.9 –  Municípios Do Polo  Ceará Costa Do Sol        

Fonte: SETUR – 1998                                                                           Fonte: SETUR – 2003                                
 

Segundo o PDITS,  

 

o Pólo Ceará Costa do Sol começou a ser formado com os 6 Municípios da RT II 

identificada pelo Prodeturis.(mapa 4.5). Hoje, abrange a faixa litorânea entre Aquiraz, 

na região metropolitana de Fortaleza, e o município de Barroquinha, fronteira 

cearense com o Piauí, contemplando 18 municípios ricos em atrativos naturais e 

culturais.A definição estratégica de se aumentar a área inicial aconteceu porque a 

ligação da faixa, onde se encontra ocomplexo portuário do Pecém e a futura refinaria 

de petróleo do Estado, com o Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, 

potencializa os trabalhos desenvolvidos, possibilitando um maior intercâmbio com os 



 

mercados emissores estrangeiros. Além disso, a não inclusão das regiões de Aquiraz, 

Camocim e Jijoca de Jericoacoara, que vem atraindo um número crescente de turistas, 

acarretaria em uma perda significativa para o desenvolvimento turístico regional do 

Estado (PDITS:2002). 

 

 Na Tabela 4.1, abaixo podemos perceber um dos critérios que fundamentaram a 

inclusão do município de Aquiraz, junto com Jericoacoara e Camocim: a sua colocação no 

ranking de fluxo turístico e do Índice de Centralidade Turística (ICT), que mede o grau de 

desenvolvimento da oferta de serviços turísticos de um destino. Verifica-se que Aquiraz 

ocupou a 4a e 3ª posições, respectivamente. Cruzando-se os rankings de fluxo turístico e de 

ICT verifica-se que os três municípios (em azul) encontram-se entre os 10 primeiros em 

melhor desempenho , justificando a sua inclusão, conforme a tabela abaixo.  

 

Tabela 4.1 – Localização dos Principais Municípios Turísticos do Litoral Segundo 
o Fluxo Turístico e o Índice de Centralidade Turística 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisando-se a Tabela 4.2, abaixo, verifica-se que houve aumento de 50% no fluxo 

turístico de Aquiraz entre 1998 e 1999, diminuindo 11% em 2000, mantendo uma variação 

positiva de crescimento de 35,6 % entre 1998 e 2000. Nota-se que essa queda influencia os 

principais municípios do Estado e está relacionada com o contexto econômico nacional. Por 

outro lado, a Taxa de Permanência de Aquiraz é abaixo da média, em razão da sua 

proximidade a Fortaleza, caracterizando um turismo de permanência rápida. 
 

Tabela 4.2 – Fluxo Turístico no Litoral Cearense – 1998/2000 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outra razão que justificou a inclusão de Aquiraz foi o comportamento do setor 

privado, que seguiu o aumento do fluxo turístico, apresentando um aumento de  35,1% na 

oferta de novos leitos, a partir de 1997 (dados de 2002), conforme Tabela 4.3, abaixo.  

 

Tabela 4.3 – UH’S e Leitos Inaugurados desde 1997 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ainda, segundo o PDITS, depois de 1997, além dos investimentos hoteleiros, foi 

inaugurado em Aquiraz um parque aquático (Itacaranha Park) cujo custo inicial foi de cerca 

de R$ 3 milhões. Além dos empreendimentos já inaugurados, outros cinco são previstos para 

o Município, conforme demonstrado a seguir.  
 

Tabela 4.4 – Empreendimentos Previstos para a Região Impactada 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outros aspectos caracterizam a inserção do Município no planejamento turístico 

estadual, como os fatores locacionais de Aquiraz que fazem com que seja objeto da influência 

de duas regiões turística simultaneamente. Mesmo pertencendo à MRT1- Macrorregião 

turística 1 - Fortaleza Metropolitana (mapa 4.7), que facilitou a sua integração ao “Polo Ceará 

Costa do Sol”, já mencionado, a sua posição geográfica situada na intersecção das duas 

regiões turísticas contribuiu para que o Município também estabeleça vínculos como a MRT3 

– Macro Região Turística Litoral Leste – Apodi (mapa 4.8), porque a maior parte de suas 

comunidades litorâneas vivem uma realidade muito mais próxima dos seus municípios 

vizinhos do que de Fortaleza, fazendo com que seja integrante do “Fórum de Turismo do 

Litoral Leste” que, como vimos no capítulo 2, é uma das regiões prioritárias para 

investimentos em turismo da gestão 2004-2007 da SETUR, atualmente em evidência em 

virtude do novo enfoque dado pelo Programa de Regionalização do Turismo que converte os 

fóruns regionais na primeira instância para o encaminhamento de projetos ao Ministério do 

Turismo, depois de aprovados pelos fóruns estaduais. Na última reunião do Conselho 

Estadual de Turismo, o setor hoteleiro de Aquiraz encaminhou um projeto de financiamento 

da infra-estrutura de telecomunicações e acessos (orçado em R$ 4.297.350,00) para o futuro 

complexo turístico Aquiraz Riviera, previsto para ocupar, caso seja aprovado, uma área de 

280ha, com investimento previsto cerca de 167 mil euros, cerca de R$ 500 milhões e previsão 

de geração de cerca de 3020 empregos, cuja análise faremos em detalhes, quando abordarmos 

a região turística por ele atingida, no próximo capítulo. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Mapa 4.10 –  Fortaleza/Metropolitana – Âncoras Turísticas 
Fonte: SETUR – 1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        MAPA 4.11 –  Litoral Leste/Apodi – Âncoras turísticas 
Fonte: SETUR – 1998 

 

No âmbito do planejamento municipal, Aquiraz foi incluído no conjunto dos 

municípios beneficiados pelo programa do PNMT, tendo sido formado um técnico local, 

pertencente ao quadro permanente da Prefeitura, que busca repassar replicar os 

conhecimentos adquiridos, com muita dificuldade, uma vez que ainda não conseguiu, 

segundo ele, o apoio necessário para a organização do Conselho Municipal de Turismo. 



 

 

Aquiraz foi também um dos 22 municípios beneficiados pelo PAT – Plano de Ação 

Turística, financiado pelo convênio entre EMBRATUR, SETUR e Prefeitura Municipal, 

que procurou levantar o cenário de suas potencialidades turísticas, estabelecendo 

estratégias para o encaminhamento das demandas necessárias para organização local do 

setor.  

 

Tendo sido elaborado, entretanto, no final do mandato do prefeito anterior (2000), o 

plano não pode ser aproveitado plenamente, em decorrência das mudanças administrativas 

internas, influenciadas pelo período pré-eleitoral. No mandato seguinte, apesar de ter sido 

incorporado ao conjunto de documentos de planejamento municipal, foi alvo, logo no 

início, das dificuldades para a formação de uma equipe estável que pudesse desenvolver 

qualquer ação objetiva. Somente em 2003, na metade do mandato da atual prefeita, 

recentemente reeleita, foram reunidas as condições básicas para se iniciar o planejamento 

com a Secretaria Municipal, pretendendo englobar as áreas de Desenvolvimento 

Econômico, Turismo e Meio Ambiente, tendo à frente um secretário motivado a implantar 

o processo. Na oportunidade, fomos convidado, a integrar a equipe, uma vez que havíamos 

participado da elaboração do PAT de Aquiraz, em 2000. 

 

 Apesar de conseguirmos implantar algumas das ações básicas, como iniciar a 

formação das equipes dos agentes municipais de turismo, iniciar a implantação da Agenda 

21 local; integrar-nos aos grupos de planejamento das ações do governo do Estado para 

geração de emprego, entre outras, eramos objeto das pressões das demandas por 

atendimentos emergenciais na área de problemas ambientais, atendimento básico de apoio 



 

à atividade turística e organização de eventos que consumiram a capacidade da Secretaria 

de dar maior dinâmica ao planejamento, principalmente no último terço do mandato, 

quando problemas de ordem judicial desestabilizaram o equilíbrio financeiro da Prefeitura, 

culminando com a extinção da Secretaria de Turismo e a desintegração da equipe, época 

em que nos afastamos processo, tendo sido, a Secretaria de Turismo, absorvida em uma 

coordenação no âmbito da Secretaria de Planejamento. 

 

Pelo fato de o PAT ser apenas um documento de apoio ao planejamento turístico, a 

sua utilização deve ser resultado de um alinhamento entre as suas diretrizes estratégicas 

para o turismo e o plano municipal de governo, orientado pelo PDDU – Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano, que, em última análise, vai depender de entendimento e vontade 

política para executá-lo. A conclusão a que chegamos é que o PAT jamais poderá vir a ser 

útil se não for compatibilizado com os demais instrumentos de planejamento e gestão 

municipal, de modo integrado, uma vez que a maioria dos seus projetos mantém interface 

com os demais subsistemas urbanos municipais, dependendo também de recursos, 

principalmente na área de infra-estrutura, fundamental para o desenvolvimento do turismo.  

 

A experiência, porém, deixou sementes, principalmente na organização e 

conscientização dos grupos representantes das diversas atividades turísticas – Associação 

das Rendeiras, dos Bugueiros; dos Barraqueiros de Praia; dos Guias de Trilhas e Roteiros 

Turísticos; e dos Hoteleiros e Donos de Pousada – como também em parte do corpo 

técnico da Prefeitura, que passou a absorver os conceitos discutidos, desenvolvidos em 

grupos de trabalho, principalmente nas primeiras tentativas de se organizar a Agenda 21 

municipal, que é um dos instrumentos auxiliares na conscientização de novas opções para 

o desenvolvimento.       



 

 

Com o exposto, podemos concluir que o Município de Aquiraz não só oferece condições 

potenciais favoráveis como também se posiciona politicamente no centro das decisões dos 

investimentos turísticos, sendo um município altamente impactável, do ponto de vista das 

possibilidades que oferece como postulante a receptor de pesados investimentos hoteleiros, 

já previstos e que, portanto, não pode prescindir de uma eficiente estrutura de controle 

ambiental e urbano, voltadas para o equilíbrio das atividades turísticas no contexto 

socioambiental da sua zona costeira.  

 

Passaremos agora ao próximo capítulo, onde procederemos às análises das transformações 

urbanas do no litoral de Aquiraz, reunindo e sistematizando informações analíticas que 

deverão constituir, como já expressamos, a nossa contribuição para o aperfeiçoamento dos 

planos da gestão urbana, turística e ambiental, como também para os métodos de estudos 

preliminares de projetos urbanísticos e arquitetônicos, comprometidos com a preocupação 

dos impactos do turismo na zona costeira cearense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 5 – AS TRANSFORMAÇÕES URBANAS NO LITORAL DE AQUIRAZ 
 

 A fotografia abaixo, mostra a imagem do litoral de Aquiraz1, indicando as sete 

localidades turísticas do Município, onde efetuamos a coleta dos dados, em trabalho de 

campo. O material levantado será apresentado ao longo do texto, concentrando o foco da 

pesquisa na região do Porto das Dunas–APA do Pacoti, pelo fato de ter sido a região mais 

atingida pelas transformações urbanas no litoral e que expressa de modo mais explícito o 

modelo de desenvolvimento turístico adotado pelo Estado. Em contraposição, analisamos de 

modo mais objetivo o processo de criação da Reserva Extrativista do Batoque servindo-nos de 

comparação ao processo de transformação espacial anterior, por ser atualmente a região mais 

preservada do município e representar uma crítica ao paradigma de desenvolvimento utilizado 

no primeiro caso. As demais localidades, em conjunto, foram consideradas como um processo 

intermediário entre os dois extremos, quando efetuamos as reflexões nas considerações finais 

do trabalho. 
 

Iniciamos a pesquisa situando a origem e evolução urbana do Porto das Dunas, 

buscando compreender as transformações espaciais a partir da identificação dos agentes 

sociais e sua qualificação na cadeia de produtores e consumidores do espaço turístico-

imobiliário. As variáveis observadas expressam o discurso, o comportamento e os 

instrumentos utilizados por esses agentes responsáveis pelos impactos provocados no meio 

ambiente, por meio da implantação da infra-estrutura urbana e turística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

         Figura 5.1 – Litoral do Município de Aquiraz – entre Porto das Dunas e Batoque  
                                                 
1 Imagem do satélite LANDSAT-1999 -  www. cdbrasil.cnpm.embrapa.br/ce/htm1.ce07_14.htm 
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5.1 A Região Turística do Porto das Dunas e a Apa do Rio Pacoti 

 

Antes de serem incorporados pelo mercado imobiliário, transformados no Loteamento 

Porto das Dunas, os sítios de Muritibicu, Mariúba e Graiá  - como eram conhecidos nas 

transcrições dos antigos registros de propriedade, no Cartório Florêncio do 2o ofício de 

Aquiraz - sempre chamaram a atenção pela sua exuberante paisagem em razão do complexo 

de vegetação litorânea do rio Pacoti, que apresenta grande diversidade de espécies, vinculadas 

aos solos arenosos das dunas e das planícies flúviomarinhas. Parte dela, uma área de 2.914,93 

hectares, foi transformada em APA - Área de Proteção Ambiental, pelo Decreto Estadual Nº 

25.778 2, em 15 de fevereiro de 2000 (15 anos depois da aprovação do loteamento Porto das 

Dunas na prefeitura de Aquiraz), fazendo considerações à “riqueza e relevância dos 

ecossistemas presentes no entorno do Rio [ ...] e  a expansão do setor turístico no Estado do 

Ceará, que implica na preservação de nossas paisagens naturais”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 5.2 – Região Turística de Porto das Dunas e APA do Rio Pacoti (Landsat-1999) 

                                                 
2 Disponível na página - www.semace.ce.gov.br/biblioteca/legislacao/conteudo_legislacao.asp?cd=75 
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5.1.1  Porto das Dunas: a evolução urbana e a cadeia dos agentes produtores do espaço 
 

O rio Pacoti sempre foi uma “barreira natural” para a integração das atividades 

econômicas de Aquiraz ao circuito de Fortaleza. Somente nos anos 1950 foi construída a sua 

primeira ponte, que liga a Sede Municipal à Capital. Até então, a foz e as margens do rio 

Pacoti ainda se mantinham intocadas em razão das dificuldades de acesso que o rio oferecia.  

No final dos anos 1970 a beleza da paisagem chamou a atenção de empresários do setor 

imobiliário. João Gentil Jr. e Francisco Jereissati iniciaram, então, um rápido processo de 

aquisição das terras3, quando, em 1976, compraram a gleba do sítio Muritibicu 

(correspondente à futura 1a. etapa do loteamento ) para, em 1979, criarem a Sociedade Porto 

das Dunas Ltda. A partir daí, no mesmo ano,  adquiriram seguidamente as glebas dos sítios 

Mariúba (2a. e 3a. etapas) e Graiá (4a etapa), iniciando a comercialização, no início dos anos 

1980, após a construção da atual ponte que liga Fortaleza ao loteamento (via CE-025), 

financiada pela iniciativa privada da Sociedade Porto das Dunas Ltda., segundo depoimentos 

colhidos em entrevista  na SETUR , como também com o setor imobiliário local.  

                  Área de Expansão    Aquaville   4a Etapa    3ª Etapa    2a Etapa  1a Etapa  

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3 – Foto aérea do Porto das Dunas sob traçado urbano do loteamento (PDDU-2000)4 
 

Com a foto aérea acima, sobreposta ao traçado do loteamento 

aprovado pela Prefeitura em 1979, percebemos o quanto a malha urbana já 

                                                 
3 Dados colhidos nas transcrições das matrículas de registros de imóveis no Cartório do 2o. Ofício de Aquiraz. 
4 Dados colhidos na Prefeitura Municipal de Aquiraz. 



 

avança e pretende avançar, ainda mais, sobre as dunas e os próprios limites 

da APA, em particular, a área considerada de “Expansão” vizinho ao 

Condomínio Aquaville, cuja maior parte se encontra dentro da Zona de Uso 

Sustentável- ZUS definida pelo zoneamento da APA, onde se descortina 

uma das mais belas paisagens do lugar, entre os coqueirais, a barra do rio e 

o mar. A pessoa sabe que chegou ao Porto das Dunas quando cruza a ponte 

sobre o rio e observa a paisagem marcante em torno da APA que lhe atribui 

um significado, agregando valor mediante a imagem de preservação do 

meio ambiente, um recurso inestimável, cada vez mais valorizado nos países 

mais desenvolvidos. Hoje, como veremos, corre o risco de ser reduzida e 

alterada.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4 – Vista aérea, mostrando boa parte dos limites da APA: o rio, a 
ponte, as dunas fixas e sua vegetação litorânea, a área de expansão e a 
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ocupação do loteamento Porto das Dunas (Fonte: 
www.cearaexplorer.com.br). 

  
Esta mesma área de “Expansão” só ficou preservada, ainda hoje, por se 

encontrar em litígio judicial entre a Sra. Francisca Vasconcelos, alegando o 

direito de posse, e o Sr. João Gentil Jr., que aduz como razão o direito de 

domínio, cujos limites já foram submetidos a estudos preliminares de 

arquitetura e urbanismo a um escritório de renome em Fortaleza, contratado 

por J.G. Empreendimentos e Participações Ltda para a implantação de um 

complexo hoteleiro e imobiliário, já apresentado à SEMACE, para avaliação 

prévia, ainda em fase de análise. Em entrevista concedida por pessoa ligada essa 

Secretaria, constatamos que nem as instruções normativas que detalham as 

regulamentações da APA nem o Comitê Gestor foram criados, pois o processo 

ainda está em fase inicial, como na maioria das APAS do litoral, ainda sem 

previsão de conclusão. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5 – Paisagem natural “protegida” pela APA, corre o risco de 
alteração caso seja aprovado pela SEMACE o projeto de expansão do 

loteamento ( Foto do autor). 
         

Abaixo temos um detalhe do Mapa de Macrozonas de Ocupação, 

elaborado em abril de 2000, na fase do Plano Estratégico do PDDU, onde 



 

podemos ver que parte da área em questão se encontra dentro da Zona de 

Uso Sustentável da APA, avançando também dentro da Zona de Proteção 

Integral, uma vez que se aproxima das margens do rio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 5.6 – Detalhe da APA no Mapa de Macrozonas de Ocupação (PDDU- 2000). 

É importante conhecermos alguns trechos do Decreto estadual Nº 

25.778 que criou a APA em 15 de Fevereiro de 2000, para situar nossas 

indagações. Ele estabelece o zoneamento da APA, conforme descrito no seu 

Art. 5°: 

 

A APA do Rio Pacoti obedecerá o seguinte macro zoneamento: 

 

I. Zona de Proteção Integral; 

II. Zona de Uso Sustentável;  

III. Área Especial de Conservação. 

§ 1° - A Zona de Proteção Integral obedece aos limites 

estabelecidos neste Decreto, ficando caracterizada como área de 

LEGENDA 
EXPANSÃO



 

preservação permanente, conforme disposto na Lei Federal n.° 

4.771, de 15 de setembro de 1965.  

§ 2° A Zona de Uso Sustentável obedece à delimitação 

estabelecida neste Decreto, definida a partir dos limites da 

Zona de Proteção Integral, sendo nela permitidos os usos 

descritos na Instrução Normativa (ainda não regulamentada) que 

regulamenta este Decreto. 

§ 3° - A Área Especial de Conservação integra a região com 94,52 

ha (noventa e quatro hectares e cinquenta e dois centésimos de 

hectares) delimitada por uma poligonal de 4.891,89m (quatro 

mil, oitocentos e noventa e um metro e oitenta e nove 

centímetros) de perímetro contida na APA do Rio Pacoti, 

destinada a proteger especialmente a mata nativa de tabuleiro, 

conforme Anexos II e III integrantes deste Decreto. 

 

Dessa forma, podemos argumentar que a ZPI – Zona de Proteção 

Integral, compreendida pela poligonal em verde mais escuro na fig. 5.6, é 

caracterizada como área de preservação permanente, obedecendo ao 

disposto na lei federal 4771-65, que institui o novo Código Florestal, 

estabelecendo diversos limites que analisaremos adiante. O que importa 

referir agora é que esta área independe da regulamentação da APA, uma 

vez que não pode ferir os princípios e limites estabelecidos pela referida lei.  

Já a área de uso sustentável ainda depende de regulamentação das 

instruções normativas, ainda não efetuadas. 

  

Com a finalidade de indicar a noção de alguns dos limites 

estabelecidos no decreto, voltamos ao conteúdo do seu Art. 3°, que define as 

seguintes proibições de atividades, onde percebemos algumas delas 

relacionadas às ações imobiliárias e turísticas. Os grifos ressaltam os 



 

realces, por onde caminham os processos de licenciamento, algumas vezes, 

vulneráveis a pareceres jurídicos subjetivos.  

 

I. Implantação ou ampliação de atividades potencialmente poluidoras 

ou degradadoras, capazes de afetar os mananciais de água, formas do relevo, 

cobertura vegetal, o solo e o ar;   

II. Desmatamento total ou parcial de áreas de preservação permanente 

definidas no Código Florestal, Lei Federal n.° 4.771, de 15 de setembro de 

1965, artigos 2° e 3° e conforme disposto no Decreto Estadual n.° 24.221, de 

12 de setembro de 1996; 

III. Atividades de terraplanagem, abertura de estradas, drenagem e 

escavação que venham a causar danos ou degradação do meio ambiente e/ou 

perigo para pessoas ou para a biota, salvo em casos constantes na Instrução 

Normativa e devidamente aprovados pelo Comitê Gestor, devidamente 

constituído, com posterior homologação pela SEMACE;   

IV. Mineração;  

V. Exercício de atividades capazes de provocar erosão das terras e/ou 

um acentuado assoreamento das coleções hídricas; 

VI. Qualquer forma de utilização que possa poluir ou degradar os 

recursos hídricos abrangidos pela APA do Rio Pacoti, como também, o 

lançamento de efluentes, resíduos ou detritos capazes de provocar dano ao 

meio ambiente;  

VII. Exercício de atividades que impliquem matança, captura, 

extermínio ou molestamento de quaisquer animais silvestres;  

VIII. Parcelamento do solo nas áreas de preservação permanente, 

estabelecidas em Instrução Normativa que regulamentará este Decreto, e nas 

demais áreas quando não apresentar prévia autorização da Superintendência 

Estadual do Meio Ambiente - SEMACE, antecedida dos respectivos estudos de 

impacto ambiental e relatório de impacto ambiental, nos termos das prescrições 



 

legais e regulamentares de acordo com os artigos 11 e 14 da Lei Estadual n.° 

11.411, de 28 de dezembro de 1987;  

IX. Uso de equipamentos náuticos motorizados não autorizados pela 

SEMACE e que não se destinem as seguintes finalidades: a) Turismo; b) 

Pesca; c) Pesquisa; d) Fiscalização.  

X. O tráfego de dunas de vegetação de veículos automotores não 

autorizados pela SEMACE;  

XI. O desmonte ou atividades que danifique a vegetação fixadora das 

dunas; 

  XII. Queimadas; 

XIII. Corte de madeira com fins comerciais e/ou de produção de carvão 

vegetal;  

XIV. O uso de agrotóxicos, fertilizantes químicos ou biocidas em 

desacordo com as normas ou recomendações técnicas estabelecidas; 

XV. O despejo de lixo ou qualquer resíduo sólido na interior da APA; 

XVI. As demais atividades danosas previstas na legislação ambiental.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.7 – Vista da APA do Pacoti em nov/99, entre a foz do rio, na maré 
seca, e as dunas ainda não ocupadas pelo loteamento (aprovado pela 



 

prefeitura antes da sua criação). Obs: as setas marcam referências na 
paisagem comparada: coqueiros e margem do rio (foto do autor). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.8: A mesma vista da APA, na maré cheia, entre a foz do rio Pacoti e 

as dunas já ocupadas pelo loteamento (foto do autor – Jul/2004). 

Como podemos ver, as ressalvas foram criadas para tratar de casos 

especiais, sujeitos a estudos de impactos ambientais, capazes de viabilizar o 

licenciamento de um empreendimento. Desse modo, tivemos a intenção de 

atentar para as brechas por onde correm os recursos legais, que abrigam não só 

as especificidades legítimas de cada projeto como também alguns interesses 

particulares, chamando a atenção para a importância da composição 

paritária e democrática do Comitê Gestor, que deve fazer o 

acompanhamento consultivo das instruções normativas elaboradas pelo 

Setor Jurídico da SEMACE.  
 

Questionado sobre a relação de subordinação entre a legislação 

municipal de uso e ocupação do solo e as leis ambientais federais e 

estaduais, o Setor Jurídico da SEMACE revelou que os lotes aprovados pela 

lei municipal de uso e ocupação do solo que porventura estejam dentro dos 



 

limites de uma APA podem existir e até serem comercializados. O seu 

licenciamento para construção de imóveis, porém, dependerá de aprovação 

da SEMACE, que terá como base o disposto no decreto estadual, como 

também das suas instruções normativas devidamente regulamentadas. No 

nosso caso, como já expressamos, os limites da Zona de Proteção Integral 

(em verde mais escuro na fig. 5.6), segundo o decreto, obedecem ao disposto 

na Lei federal No. 4771-65, que reproduzimos a seguir, a fim de indicar o 

conteúdo do seu artigo 2o, que prescreve o seguinte: 
  

Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas e 

demais formas de vegetação natural situadas:  
 

a) ao longo dos rios ou de outro qualquer curso d’água desde o seu nível mais alto 

em faixa marginal cuja largura mínima seja:  

1) de 30 (trinta) metros para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de 

largura;  

2) de 50 (cinqüenta) metros para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 

(cinqüenta) metros de largura;  

3) de 100 (cem) metros para os cursos d’água que tenham 50 (cinqüenta) metros a 

200 (duzentos) metros de largura;  

4) de 200 (duzentos) metros para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) a 

600 (seiscentos) metros;  

5) de 500 (quinhentos) metros para os cursos d’água que tenham largura superior a 

600 (seiscentos) metros;  

b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d’água, naturais ou artificiais;  

c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d’água", qualquer 

que seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 (cinqüenta) metros de 

largura;  

d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;  

e) nas encostas ou partes destas com declividade superior a 45° equivalente a 100% na 

linha de maior declive;  

f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;  

g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em 

faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais;  



 

h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a 

vegetação.  

 

Parágrafo único - No caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas nos perímetros 

urbanos definidos por lei municipal, e nas regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, em todo 

o território abrangido, observar-se-á o disposto nos respectivos planos diretores e leis de uso do solo, 

respeitados os princípios e limites a que se refere este artigo. 
 

O parágrafo único, segundo depoimento do Setor Jurídico da 

SEMACE, já foi utilizado algumas vezes como argumento para se burlar a 

lei, alegando-se que haveria tratamento diferenciado em áreas urbanas e 

em regiões metropolitanas, ficando sujeito ao disposto nas leis de uso do 

solo dos planos diretores. Como podemos ver, entretanto, está expresso que 

serão “respeitados os princípios e limites a que se refere este artigo”.  

 

Chamamos a atenção para esse parágrafo, uma vez que também pode 

servir de brecha para burlar a lei, uma vez que depende de um parecer 

jurídico da Secretaria de Meio Ambiente, onde também depende, em boa 

medida, da subjetividade do advogado responsável. Abaixo segue um 

parecer emitido pela SEMACE sobre o referido a nós apresentado como o 

posicionamento adotado em jurisprudência.      

Quanto à argumentação de que o Parágrafo único do Art. 2º da Código 

Florestal (Lei 4.771/65) alberga seu raciocínio de que nas áreas urbanas 

haverá tratamento diferenciado sobre as áreas de preservação permanente, 

temos a esclarecer que o apontado dispositivo apenas determina que: além da 

obrigação de manter a área de preservação permanente, deve-se atentar ao 

que dispõe nos planos diretores e leis de uso do solo, e acrescenta: 

“respeitados os princípios e limites a que se refere este artigo.”Ou seja, ao 

contrário do que imagina o postulante, o referido parágrafo é ainda mais 

restritivo, tendo em vista que além dos limites impostos pelo Código Florestal 

deve-se respeitar TAMBÉM o que determinam os planos diretores e as leis de 

uso do solo. 

 Dra. Iolanda Pinheiro, advogada do Setor Jurídico da SEMACE, 2004 



 

As informações até então levantadas levaram em consideração os 

agentes sociais envolvidos no início do processo de produção do espaço 

turístico e imobiliário, pertencentes à cadeia dos produtores do espaço, 

formada pelos:  

proprietários de terras; cartórios de registros de imóveis; incorporadores e 

empresários do setor turístico e imobiliário; escritórios de arquitetura e 

urbanismo; construtoras; corretores de imóveis; órgãos de fiscalização ambiental 

do poder público estadual (SEMACE) e federal (IBAMA); poder público 

municipal, enquanto elaborador e gestor da legislação básica do PDDU.  

Seu objetivo é chamar a atenção para alguns dos instrumentos legais utilizados 

na aprovação de empreendimentos turísticos e imobiliários, como forma de 

mostrar por onde operam as medidas da gestão dos impactos dos 

empreendimentos turísticos e imobiliários no meio ambiente litorâneo.    
 

Essa cadeia de agentes é a que primeiro atua e interage no sentido da 

materialização das transformações urbanas que vamos divisar na observação 

de alguns recortes espaciais escolhidos. É justamente no âmbito dessas 

relações que os controles ambientais e urbanísticos devem atuar no sentido de 

disciplinar e fiscalizar o uso e a ocupação das áreas sujeitas ao interesse 

comum da sociedade, defendendo o ponto de vista de que somente com a 

participação democrática poderemos equilibrar as forças em direção ao 

desenvolvimento socioespacial sustentável. A seguir, aprofundaremos um 

pouco mais o caso do Porto das Dunas.  
.     
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.9 – Detalhe da APA no Mapa de Zoneamento (Legislação básica do 

PDDU - 2004). 

Para compreender como operam as forças que ensejam as 

transformações espaciais na região do Porto das Dunas – APA do Pacoti, 

apresentamos na página anterior a fig. 5.9, que mostra em detalhe a 

alteração do zoneamento para a área em questão, ainda não aprovado, em 

processo de revisão, cuja matéria deixou de ser incluída na última votação 

da Câmara de Vereadores de Aquiraz, por ter sido considerada complexa. 

Notamos uma mudança bastante significativa entre a primeira versão 

apresentada em 2000 e esta de abril de 2004. A mancha escura do traçado 

urbano do loteamento invade totalmente as ZPI - zonas de proteção integral 

de uma APA que sequer finalizou o processo básico de regulamentação 

necessária. Portanto, este material, acreditamos, demonstra, vestígios das 

pressões (direitos legais adquiridos antes da criação da APA ?)  para a 

aprovação de uma legislação favorável aos interesses do setor imobiliário 

que não tramita agora com tanta facilidade em consequência, entre outros 

fatores, das novas exigências na aprovação da legislação urbana dos planos 

diretores, previstas no Estatuto das Cidades. Ao indagarmos o escritório 

responsável pela elaboração da planta do zoneamento, do PDDU de 

Aquraz, tivemos as seguintes informações: 

 
O traçado urbano do loteamento que figura na Planta de Zoneamento é o 

aprovado pela prefeitura municipal em 1985, anterior à criação da APA, que 



 

sobrepomos à imagem da fotografia aérea de 1999, executada em técnica de 

levantamento fotográfico de 35 mm, muito menos precisa que a técnica de aero-

fotogrametria, portanto sujeita a prováveis correções. Do mesmo modo a 

poligonal estabelecida pelo Decreto que criou a APA foi definida em um 

levantamento topográfico impreciso e antigo que também está sujeito a correções 

que deverão ser efetuadas por ocasião da regulamentação da APA, onde deverão 

ser colocados os marcos que definem os limites das zonas. Portanto é um 

trabalho de topografia importante que ainda está pendente e carente de solução. 

Entretanto, existe uma recomendação na lei que explicita que todos os projetos 

inscritos na referida área deverão estar sujeitos à avaliação prévia e 

licenciamento do órgão ambiental competente (SEMACE). 

Luciano Guimarães, arquiteto coordenador do PDDU de Aquiraz  

 

Na página seguinte, temos a Fig 5.10, mostrando a planta de 

Zoneamento das Áreas de Interesse Turístico – AT1 e AT2, correspondente 

ao Porto das Dunas e a APA.  Na posterior, temos a Fig 5.11, mostrando a 

foto aérea da mesma região sob a malha projetada do loteamento, em 

escalas aproximadas, para serem comparadas entre si, onde é possível 

perceber as modificações no zoneamento que permitirão o avanço sobre a 

APA. 

 

Fig. 5.10- meusdoc/aquiraz/pddu/4a etapa/mapas/2.1 – Zoneamento da AIT 

1 e AIT 2.dwg 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 5.11 – md/aquiraz/pdunas/ Porto_implantado V14.dwg 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Fig 5.12 – md/aquiraz/pddu/2a etapa/mapas (03_06)Ocupacao_MacroZonas.dwg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fig 5.13 - md/aquiraz/pddu/4a etapa/mapas/ 2 - ZONEAMENTO.dwg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fig 5.14 – ALBUMFOTO - 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fig 5.15 – ALBUMFOTO - 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ao compararmos a figura 5.10 com a 5.11, podemos fazer um exercício de leitura da 

linguagem não verbal da fotografia aérea sob a malha projetada do loteamento: os traços do desenho 

do projeto de loteamento significam o avanço agressivo e displicente sobre o espaço natural, 

formando uma malha que aprisiona e impede as interações dos ecossistemas com as unidades 

componentes da paisagem, causando um choque diante de tamanho descaso para com a questão 

ambiental. E essa displicência é fruto de outro universo de valores cultuados na perspectiva do 

empreendedor imobiliário formado na orientação da valorização do negócio capitalista, que acha 

tudo isso completamente normal, baseado no olhar e julgamento da legislação ambiental vigente, 

que apresenta uma brecha por onde passam todos os crimes ambientais, submetidos às 

subjetividades dos pareceres jurídicos dos órgãos de licenciamento ambiental.   

A figura 5.12 mostra a planta das macrozonas de ocupação apresentada no plano 

estratégico do PDDU em abril de 2000 para ser comparada com a fig. 5.13, que mostra a 

planta do zoneamento municipal componente do conjunto da legislação básica do PDDU de 

Aquiraz, elaborado em abril de 2004, que se encontra em avaliação pela Câmara, e até o 

momento, não foi aprovada. Não temos informações sobre os prováveis rumos tomados pela 

Câmara local. Em entrevista a um vereador da oposição, ele afirmou apenas que o conteúdo 

da matéria deveria ser aprofundado, uma vez que apresenta grande complexidade, quando 

mais bem analisado após os resultados da eleição municipal, em sessão específica.    

 

Saber até onde vai o direito adquirido pela empresa responsável pelo loteamento é 

matéria polêmica e sujeita a diversas interpretações judiciais, que poderão ser argumentadas 

durante o processo de votação, caso haja alguma manifestação contrária (o que 

constataremos) haja vista que seus limites foram aprovados pela Prefeitura na gestão de 1985 

(anterior à criação da APA), quando o então prefeito, baseado na lei de uso e ocupação do 

solo vigente, autorizou a sua regulamentação. Independente, entretanto, do resultado local, o 

fato é uma mensagem muito clara para aqueles que pretendem contribuir com a gestão dos 

impactos ambientais provocados pela infra-estrutura turística e imobiliária: a legislação de 

zoneamento, uso e ocupação do solo dos planos diretores municipais, sob a luz da lei federal 

4771, de 1965, que institui o “novo” Código Florestal, é peça-chave e fundamental para a 

gestão responsável das áreas sujeitas à preservação ambiental, nas cidades e regiões 

metropolitanas, servindo de instrumento poderoso para a definição do futuro das relações 



 

entre sociedade e natureza, no meio ambiente urbano, onde os diversos setores da sociedade 

civil deverão estar permanentemente atentos sobre essa questão. 

 

Na fig 5.14, a mesma fotografia aérea do Porto das Dunas levantada em 1999 5, agora 

sem a malha projetada do loteamento, permite fazer uma leitura das dimensões da APA e da 

implantação do loteamento, naquele ano, comparando com a fig. 5.15, que mostra uma 

fotografia aérea da mesma região, colhida em 20036. Essas figuras apoiarão as análises ao 

longo de todo o texto. De imediato, destacamos algumas alterações mais perceptíveis, como a 

implantação do empreendimento imobiliário Alpha Ville Fortaleza (1), no Município vizinho 

do Eusébio, onde podemos ver a enorme área desmatada, reforçando a questão já mencionada 

da legislação ambiental; a retomada das obras de ampliação do Aqua Ville, que demonstra a 

vitalidade do bairro(2); o avanço na faixa de praia pelo “Beach Park”, que se manteve o 

mesmo de 1999, mostrando uma estagnação ou estabilização do seu crescimento (3); 

centralidade e ocupação desordenada, analisadas posteriormente (4); as setas verticais que 

indicam as zonas de uso misto (em vermelho) e a residencial de alta densidade (em azul) para 

ser comparada com a planta do loteamento nas zonas AIT1 e AIT2 (fig.5.10), dando a idéia de 

vermos loteada, nesse trecho, toda a área definida como APA e, finalmente, o discreto 

crescimento urbano no período, em toda a zona mais adensada ao centro do loteamento, 

motivado pelos problemas de infra-estrutura que analisaremos, também, a seguir. 
   
Foi curioso notar, em entrevista com o gerente do loteamento, um cuidado especial 

sobre a imagem “ecológica” do futuro empreendimento (a ser implantado no interior da APA) 

ao mesmo tempo em que não demonstrava sensibilidade na importância da legislação 

ambiental como instrumento social de proteção dos recursos naturais, hoje considerados bens 

inestimáveis. Mostra, no entanto, o ponto de vista da percepção do empresário sobre o 

problema das dificuldades do licenciamento ambiental. 
 

Contratamos um escritório de arquitetura para fazer um estudo preliminar do projeto 

de um complexo hoteleiro e imobiliário, para ser previamente avaliado pela 

SEMACE, buscando compatibilizá-lo com o meio ambiente e a paisagem do entorno, 

deixando áreas verdes ao centro, onde há recursos hídricos. Os hotéis ficarão mais 

próximos das margens do rio, com equipamentos de apoio ao esporte e ao lazer; 

marina para pequenos barcos que farão passeios ecológicos no rio que será dragado 
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para adaptação ao terreno construído. O lado mais alto deverá situar um setor 

imobiliário, porque o empreendimento turístico demora muito para retornar o 

investimento e precisa de uma compensação para poder viabilizar o negócio. 

Entretanto, o processo ainda está em nível de  estudos e pode ser totalmente alterado 

[...] A SEMACE demora muito para atender os licenciamentos e acaba trazendo muita 

dificuldade. Se o governo pretende preservar a natureza, deveria, pelo menos pagar ao 

proprietário a indenização pelo terreno. 
Airton Aguiar – sócio-gerente da J.G Empreendimentos e Participações Ltda. 

 

O discurso do empresário encontra eco na justificativa do crescimento da atividade 

turística como a nova fronteira econômica do Estado. Caso haja aprovação pela Câmara 

Municipal, sem nenhum recurso de algum setor da sociedade civil, a responsabilidade passa a 

ser dos órgãos de licenciamento e fiscalização ambiental – SEMACE e IBAMA – que 

deverão dar pareceres favoráveis ou não ao empreendimento, antes de sua implementação. 
 

Apenas para ilustrar e detalhar um pouco da legislação urbanística do bairro, é 

possível perceber no Zoneamento das Áreas de Interesse Turístico AT1 e AT2 (fig 5.10), a 

ocupação de praticamente toda a APA (ver a linha tracejada). Não é nossa intenção julgar 

assunto tão complexo e delicado. Certamente deve existir alguma explicação para o fato que 

somente o tempo poderá explicar. Na melhor das hipóteses, a APA não foi considerada na 

legislação municipal por causa de algum direito adquirido do empreendimento, ou mesmo 

pelo fato de ainda não ter sido devidamente regulamentada. Mesmo assim, compreendemos o 

quanto a legislação urbana de uso e ocupação do solo pode influenciar as decisões, uma vez 

que é a primeira instância de aprovação, ficando dependente somente dos pareceres – que 

podem vir a ser subjetivos ou não – dos órgãos de licenciamento ambiental. 
  

Voltando à planta de zoneamento, (Fig. 5.10) é possível perceber quatro zonas de 

adensamento variável, para cada uso: a ZR1 – Zona residencial predominantemente 

unifamiliar de baixa densidade demográfica ( em amarelo), a  ZR2 – Zona residencial pred. 

unifamiliar de média densidade demográfica (em rosa);  a ZR3 – Zona residencial pred. 

unifamiliar de alta densidade demográfica (em azul) e a  ZRSC – zona residencial pred. 

multifamiliar, de comércio e de serviços (em vermelho). 

 

Analisando a tabela de índices urbanísticos, em página posterior (fig.5.16), destacamos 

o fato de que, para as residências unifamiliares, o gabarito único é de dois pavimentos (10 m) 



 

com uma baixa taxa de ocupação e alta taxa de permeabilidade, comparado aos padrões 

metropolitanos de Fortaleza, o que parece adequado ao local. Para as multifamiliares e uso 

misto, o gabarito é de 3 pavimentos (13m), também com baixa taxa de ocupação e alta taxa 

permeabilidade, só permitidas nas ZRSC. Seria razoável se não existissem três zonas, dentro 

da APA. Os condomínios residenciais horizontais também parecem adequados ao local.  

 

Já os índices urbanísticos para o uso em serviços de hotelaria e hospedagem poderiam 

ser mais restritivos. Apesar de a legislação estabelecer um índice de aproveitamento baixo e 

igual a 1 (um), associado a uma taxa de ocupação relativamente baixa e igual a 40%, o que é 

favorável para o local, este tipo de uso, segundo zoneamento (fig. 5.10), pode ser implantado 

em qualquer lugar do loteamento, inclusive dentro da APA. Portanto, é uma ferramenta de 

alto poder de alteração da paisagem do local ao estabelecer de modo indiscriminado, para o 

referido uso, o gabarito de 3 pavimentos, com altura máxima de 16m que na prática 

equivalente a altura de um edifício de quatro pavimentos. (Obs: IA= Índice de 

Aproveitamento = área construída / área do terreno e TO = Taxa de Ocupação = percentual 

da área da projeção do perímetro construído / área do terreno). 

 

Em outras palavras, quando a lei for aprovada, será permitido construir-se hotéis, 

pousadas, “flats” ou “apart hotéis”, muito comuns no local, sem considerar o fechamento das 

visuais paisagísticas. Isto já ocorre ao longo da CE-025, no trecho que corta o loteamento, 

com residências unifamiliares de gabarito com apenas dois pavimentos (igual a 10m), 

impedindo quase que totalmente o acesso da vista ao mar, cuja tendência natural é fechar 

ainda mais, conforme poderemos observar nas fotos seguintes. Acreditamos que deveria ser 

analisada a paisagem, em cada trecho, protegendo-se as visuais de interesse paisagístico, um 

dos maiores bens procurados pelos turistas.   

  

Não estamos querendo julgar a qualidade do loteamento (cujo maior problema foi ter 

sido aprovado, ignorando-se as leis de proteção ambiental), nem a legislação urbanística 

municipal, até mesmo porque não é o objetivo do trabalho fazer um estudo profundo sobre o 

tema. Estamos apenas analisando preliminarmente o significado apreendido na leitura dos 

mapas de zoneamento e o seu rebatimento na legislação, com o intuito de compreender o 

quanto esses instrumentos influenciam a transformação da paisagem urbana e natural. De 

outro modo, temos somente o interesse de levantar alguns questionamentos para contribuir 



 

com o aperfeiçoamento de matéria tão complexa e minuciosa.  Na página seguinte, temos os 

anexos das tabelas com alguns dos índices urbanísticos comentados.  

 

Tabela 5.1 – Índices Urbanísticos das AIT 1 e AIT 2 (Porto das Dunas) 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Até o momento, iniciamos a compreensão da gênese do lugar denominado  Porto das 

Dunas, procurando conhecer o modo como os agentes sociais e seus instrumentos interagem 

no início da produção do espaço urbano que vão ocasionar as transformações espaciais vistas 

em campo, analisando as relações daquilo que chamamos de cadeia dos produtores do espaço, 

usando uma expressão utilizada em Rodrigues (1998:91) que trabalha a categoria espaço no 

contexto da problemática ambiental inserida no processo de apropriação, considerando-o um 

produto social. Para ela, este produto pode ser compreendido como a necessária articulação da 

sociedade com a natureza, em todas as esferas e escala, passando assim a ser visto como locus 

de reprodução das relações sociais de produção. Nesse aspecto, a produção social é 

compreendida como um processo pelo qual se ocupa um espaço, no qual se produzem e/ou 

reproduzem relações socioespaciais (SANTOS, 1977) e se reproduzem relações dominantes 

de produção e de reprodução do espaço, como parte integrante das relações societárias da 

natureza.  
 

Lembramos, como vimos, fazendo ao longo de todo o terceiro capítulo (que aborda o 

planejamento turístico governamental), do papel do Estado e da sua política de turismo, 

também presente na cadeia da produção do espaço urbano, ao criar instrumentos de 

planejamento e linhas de financiamento legitimados no discurso da importância do turismo no 

contexto econômico do Ceará. Parece-nos evidente que isso pode ser feito com muita 

propriedade, uma vez que a atividade é a que mais cresce no mundo inteiro. Precisamos estar 

atentos, porém, aos diversos aspectos da sua sustentabilidade, como prática socioeconômica e 

espacial que, nos parece, estão intimamente relacionados aos instrumentos urbanísticos e 

ambientais, já mencionados, suscitando reflexões para o aperfeiçoamento da elaboração e 

gestão de tais instrumentos. Esse aspecto precisa ser enfaticamente discutido, sob o risco de 

não conseguirmos interceptar a percepção empresarial imediatista forjada na valorização do 

“negócio” e do “lucro”, pondo em risco a própria rentabilidade e viabilidade nos 

investimentos dos empreendimentos turísticos, cuja queda pode ser detectada, no Porto das 



 

Dunas, por sutis movimentações como, entre outras, as retiradas das “bandeiras” da hotelaria 

internacional, como a famosa “Caesar Park”, que administrava o atual “Beach Park Suítes 

Resorts”, ou mesmo a recente entrega da gestão do “Hotel IBIS” (de bandeira Francesa) para 

um grupo de investidores privados portugueses. Não podemos identificar quais os verdadeiros 

motivos para explicar tal fenômeno, uma vez que não conseguimos penetrar o assunto, 

considerado sigiloso por envolver especulações imprevisíveis. Nas várias tentativas de 

entrevistas empreendidas, não conseguimos passar de um contato superficial e apressado, em 

ambos os casos.   

   

É evidente que existam, porém, fatores combinados à degradação da paisagem e 

relacionados à ausência da gestão urbana sobre o lugar. A falta crônica de infra-estrutura 

urbana (incluindo segurança) do local é originada por diversos fatores, entre eles: a crise fiscal 

das prefeituras municipais; a tendência de estas priorizarem o atendimento da população 

segundo a sua base eleitoral (existe uma média de 400 unidades habitacionais de moradores 

residentes no Porto das Dunas, contra 1600 unidades de veraneio e hospedagem, além do que, 

a população local tem um nível social superior à maioria do Município); o ultrapassado e 

ilegal modelo tradicional de criação de loteamentos de praia – com acessos em terra batida, 

energia elétrica, telefone e deficiente coleta de lixo, sem infra-estrutura urbana adequada, 

acontecendo sempre sem a participação efetiva da Prefeitura, movido pelo interesse privado 

que não demonstrou uma preocupação na compatibilidade entre as vendas dos lotes e a 

viabilização implantação de infra-estrutura (padrão predominante em todo o Estado e é 

problema crônico em várias regiões do País), o que abordaremos nas próximas páginas. 

 

 

5.1.2  O consumo do espaço urbano-turístico na percepção dos seus 

usuários, o problema da infra-estrutura urbana e a crise fiscal do 

Estado 

 

Como pudemos constatar, o “Porto das Dunas” nasceu da iniciativa 

do Sr. João Gentil Jr., em sociedade com o Sr. Francisco Jereissati que, 

mais tarde, contou com a participação de outros empresários privados, a 

partir da idéia de se criar um grande loteamento voltado para as classes 



 

média e alta, valorizado pelas qualidades paisagísticas de uma região de 

belezas exuberantes, proporcionadas pelo complexo de vegetação litorânea, 

às margens de um rio de águas limpas, longe do congestionamento da 

Capital e, ao mesmo tempo, próximo das facilidades da cidade, em razão do 

encurtamento do tempo proporcionado pelo automóvel. Além dessas 

qualidades, foi incorporada outra idéia: a de se criar uma grande barraca de 

praia que servisse de apoio ao lazer dos moradores e veranistas (Airton 

Aguiar – sócio gerente do Empreendimento).  

 

Como vimos no Capítulo 3, a evolução do contexto brasileiro e 

cearense que se formava em meados dos anos 1980 foi atribuindo uma 

crescente prioridade à atividade turística, tratada como a grande vocação 

da Região Nordeste, ocasionando mais oportunidades de investimentos para 

o setor, cujos reflexos atingiram os rumos do projeto de loteamento, 

transformando a idéia da barraca de praia na criação de um grande 

complexo turístico, composto de parque aquático e hotéis de categoria 

internacional. O sucesso do empreendimento, apoiado na qualidade dos 

serviços, virou uma referência para o Estado, que passou a utilizar essa 

nova imagem para divulgar o turismo cearense, em diversas campanhas 

publicitárias, articuladas com as novas diretrizes governamentais que 

passaram a tratar o turismo como uma “Política Estratégica para o 

Desenvolvimento Sustentável do Ceará”, (SETUR,1995). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Foto 5.1 – Imagem publicitária do parque veiculada na Internet 

(www.beachpark.com.br). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5.2 – A nova imagem do turismo cearense (www.beachpark.com.br). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Foto 5.3 – Códigos e ícones do mercado turístico internacional 

(www.beachpark.com.br). 

 

Percebemos como as imagens veiculadas nas peças publicitárias do 

empreendimento, direcionadas para o mercado turístico regional e 

internacional, contrastam fortemente com a percepção dos diversos agentes 

sociais que habitam e trabalham no lugar, marcando, assim, dois mundos, a 

partir do microespaço social do parque: o primeiro, intramuros, 

segmentado nas relações dos que trabalham e dos que usufruem dos 

serviços turísticos. Outro, extramuros, também segmentado em classes 

sociais, só que mais diversificadas: proprietários de casas de veraneio – 

famílias de caseiros; proprietários de pousadas – empregados – turistas de 

receptivos e avulsos; condomínios fechados – síndicos e funcionários; 

visitantes, trabalhadores, prestadores de serviços e curiosos, entre outros. 

São várias as percepções de cada agente, mas é possível captar algumas 

representativas dos grupos e que reproduzem o que Rodrigues (1988) 

chamou de matrizes discursivas, com base nos trabalhos de Sader (1988), 

como vimos no capítulo 2. 

 

 Na perspectiva que se formou a partir da percepção dos usuários, 

moradores de Fortaleza, o Porto das Dunas era o novo loteamento de 

veraneio da classe alta e média alta (elite social local) que combinava o 

charme excludente dos novos serviços elitizados de turismo, à beleza 



 

natural do lugar. A precária infra-estrutura urbana, no início, não inibiu os 

primeiros investidores que compravam lotes e construíam casas de veraneio 

e, mais tarde, condomínios, e apart-hotéis, em ritmo frenético, embalado 

pelo sucesso do “Beach Park”. Aliás, o bairro é conhecido também pelo 

nome do parque, tamanha a sua influência na imagem do lugar, segundo o 

depoimento de moradores do novo bairro. 
 

O Porto das Dunas foi vendido, no começo, como loteamento de veraneio. Quem 

resolveu morar aqui adora o lugar até os filhos crescerem. Se não tiver o dinheiro 

para montar um outro apartamento em Fortaleza, vão embora. Têm medo da 

falta de segurança, da falta de transporte urbano e das facilidades da cidade: 

colégio bom, supermercado, hospital, diversão e as pequenas conveniências. Os 

meus meninos estudam em Fortaleza”. [...] “O grande problema aqui é a falta de 

infra-estrutura. Tudo que tem aqui, quem fez foi o João Gentil: a ponte, a pista, 

a energia” [...] “até para puxar a energia para sua casa quem paga o poste é o 

comprador do terreno, a Coelce só toma conhecimento na hora de ligar” [...]”Ele 

(João Gentil) entregou o loteamento com todas as ruas. Depois das chuvas, virou 

um problema só: buraco e lama pra todo lado. Só existem três descidas de acesso 

ao loteamento. As outras nove só tem no papel. Tem proprietário que construiu 

sua casa e não tem mais como chegar lá. A culpa é da prefeitura que não dá a 

manutenção” [...] “Não tem rede de água e nem de esgoto, mas a água de poço 

profundo é boa. Só é ruim em alguns lugares, perto do IBIS, onde a água é meio 

salobra. O sistema de saneamento é o de fossa-sumidouro. Outro problema é a 

falta de endereço. O correio não pode entregar nada por aqui porque as ruas não 

têm nome. Recebo tudo na casa da minha mãe. 
Régis Miranda, 47, engenheiro, morador há 4 anos e proprietário da Imobiliária P. das Dunas 

 

 

 

       

 

 

 

 



 

 
Foto 5.4 – Infra-estrutura de drenagem precária contrasta com a imagem 

turística esperada. 
        Fonte: JG Empreendimentos e Participações Ltda.  

 

 

 

O perfil dos moradores é variado. Aqueles que não sentem falta das 

relações de identidade com o lugar e não se envolvem diretamente com a 

falta de infra-estrutura, acham que o local é maravilhoso, como o casal de 

paulistas que mora em um condomínio fechado de apartamentos, na 

entrada do loteamento, com acesso asfaltado. 

 
Eu adoro isso aqui: a tranqüilidade; o sossego; a praia; o clima; tudo é bom. 

Trabalho em Fortaleza. O que eu preciso, eu trago de lá. Se não, peço pelo 

serviço de tele-entrega, ou me desloco. Em 30 minutos, eu estou de volta. Não 

sinto falta de nada. Me sinto como se estivesse em um Alpha Ville (condomínio 

paulista), a céu aberto. 
Ricardo Anunciato,41,morador há 4 anos, paulista, publicitário, casado e  sem filhos. 

 

De uma maneira geral, todos reconhecem a falta de infra-estrutura 

como o maior dos problemas do lugar, como em qualquer outro bairro de 

qualquer cidade. O que os deixa mais indignados é o fato de se sentirem 

traídos por terem acreditado nas potencialidades turísticas do local, 

embalados pela onda de promessas de investimentos públicos.  

 
É o turismo que traz o futuro comprador de imóveis para o Porto das Dunas. Do 

total, 20% desiste na hora quando percebem a falta de infra-estrutura e quando 

conhece as dificuldades da burocracia para autorizar a construção. A SEMACE 

demora 4 meses para liberar a licença.  
Alfredo Carvalho, 39, corretor de imóveis,morador de Fortaleza 

 



 

Os que, no entanto, estão em condições de trabalhar, vão seguindo, 

contornando os problemas por conta própria, como podem. 

 
Se o Porto das Dunas pertencesse a Fortaleza, seria muito melhor. A prefeitura 

daqui deixa muito a desejar na infra-estrutura. Não existe linha de ônibus, só 

“Topics” (transporte alternativo), três vezes por dia  que complica o caso dos 

empregados. Às vezes eu tenho que ir deixar e buscar em casa. Não tem 

segurança, falta água, esgoto, a coleta de lixo não é boa, não tem opção de 

diversão e lazer. Só tem o parque (Beach Park) que fecha totalmente às 17:00 h. 

O restaurante do hotel não é aberto ao público. [...] Nós trabalhamos muito com 

o turista estrangeiro, principalmente da Itália, porque o meu marido é italiano. 

O turista quando chega aqui adora o clima, a vista, a paisagem natural,a 

qualidade de vida, a tranqüilidade, o calor humano,  mas não gosta da comida 

local nem da desorganização [...]   Eu já fui assaltada aqui, na porta da pousada. 

Eles levaram dinheiro, jóias, e telefones dos meus hóspedes. Eu fiquei arrasada. 

Mas agente sempre dá um jeito e vai levando. 
Eveline Urbani, 37, economista, sócia-gerente da pousada Planet Pasta, moradora há 5 anos.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5.5 – A coleta do lixo, também, é um problema em dias de pico, na alta 
estação.  

Fonte: Seminário “Debatendo a Infra-estrutura do Porto das Dunas” – 
P.M.Aquiraz (2003). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Foto 5.6– O posto policial está fechado e a iluminação também é precária.  
Fonte: Seminário “Debatendo a Infra-estrutura do Porto das Dunas” ( P.M.Aquiraz – 

MAI/2003). 

 

Outros moradores, trabalhadores de classe média, como a gerente do 

pequeno “Restaurante, Pizzaria e Sorveteria Angeloti” (Porto das Dunas), 

que tem filho na escola fundamental, sente muita falta da infra-estrutura 

urbana e social e pretende deixar o lugar, alegando falta de condições para 

trabalhar com o turismo no local. 

 
Desde o ano 2000, o faturamento aqui vem caindo ano a ano, porque ninguém 

quer ficar no Porto das Dunas pela falta de uma infra-estrutura urbana, mínima 

...mínima !. No enduro7 época que eu mais ganhei dinheiro aqui, aliás bastava um 

desses por ano que dava prá levar o resto na baixa temporada, o pessoal que tava 

hospedado nos hotéis queria fazer passeios a pé e tinham que passar por cima de, 

lama, buraco e lixo. Aqui não tem passeio. Na minha cidade, o empresário que 

quer vender terreno,  tem que deixar toda a infra-estrutura pronta, inclusive o 

ponto de esgoto para quando a rede passar já está tudo “ok”. Aqui, até a água 

para o banho é ruim e escura. A de beber, só se for mineral. Meu filho de quatro 

anos tem de freqüentar a escolinha da prefeitura que é muito precária. A 

igrejinha foi construída pelos moradores e o posto policial não dá conta dos 

assaltos.  Você roda, roda, roda e os problemas daqui vão acabar num só: falta 

infra-estrutura urbana. Gostei muito de viver aqui, mas agora  não dá mais para 

ficar, vou voltar pra casa. 

Sara Fraga, 35,  S. Anto. da Patrulha- RS, moradora há 5 anos, gerente do restaurante.  
 

                                                 
7  Evento internacional de Moto Cross – Six Days Enduro – realizado em novembro de 2003. Durou duas 
semanas entre preparativos e competição, com público estimado em 11.000 pessoas, lotando toda a rede de 
hotéis e pousadas, do Porto das Dunas à Prainha. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 5.7 – A infra-estrutura de pavimentação das vias e passeios é outro 

problema visível. 
Fonte: Seminário “Debatendo a Infra-estrutura do Porto das Dunas” ( P.M.Aquiraz – 

MAI/2003). 

 

O turismo passou a influenciar o Porto das Dunas de forma 

marcante, desde as vendas das primeiras unidades que dinamizaram o 

processo, numa expectativa criada pela valorização imobiliária gerada 

pelos futuros investimentos no setor turístico. Também, hoje, influencia a 

movimentação comercial, econômica e social do lugar, sendo a atividade 

econômica predominante. Se num momento ele atraiu o interesse de 

investidores, num outro, baseado na contradição entre a expectativa 

causada pelo turismo e a incapacidade do poder público municipal de arcar 

com a responsabilidade de implantação da infra-estrutura de 

pavimentação, drenagem e saneamento básico, levou o bairro a fazer 

diversas reuniões organizadas por moradores, empresários e comerciantes 

locais, com o intuito de sensibilizar a Prefeitura a investir no local um 

projeto de infra-estrutura urbana, o que levou à criação do Seminário 

“Debatendo a Infra-estrutura Urbana do Porto das Dunas”, realizado em 

maio de 2003 pela Prefeitura Municipal de Aquiraz, com o apoio do Beach 

Park e J.G. Empreendimentos e Participações Ltda. 



 

 

O seminário foi aberto apresentando-se as características positivas e 

dados quantitativos que justificam a sua importância. Em seguida, foram 

desenvolvidos os temas mais delicados, como: características negativas e 

necessidades de infra-estrutura; situação financeira e arrecadação da 

Prefeitura, como também a condição de inadimplência do bairro, que 

podem ser interpretados a partir do discurso de seus agentes sociais que 

representavam – moradores, os comerciantes, e principalmente 

empresários do setor turístico e imobiliário e a Prefeitura Municipal de 

Aquiraz, consoante é resumido abaixo: 

  
O porto das Dunas é um lugar de grandes riquezas naturais e edificadas e goza 

da condição de ser o único pólo turístico consolidado no município. Sua 

localização é privilegiada, com praias livres de poluição, temperaturas amenas da 

água e do ar e é um bairro da cidade histórica de Aquiraz” [...] “Possui área de 

11,56 Km2, extensão de 6,5 Km de praia com 6.300 lotes; 40 pontos comerciais; 

uma média de 2.500 residências entre fixas e de veraneio; 28 condomínios 

implantados; população fixa estimada em 1700 pessoas; população flutuante de 

8.500 pessoas; uma estimativa de 9.000 empregos diretos e indiretos; 9 hotéis e 4 

pousadas, com o total de 3.819 leitos; parque aquático visitado por 5.000 pessoas 

por ano”. [...] “Os fatores negativos levantados estão todos relacionados à infra-

estrutura urbana, tais como: falta de drenagem que ocasiona a proliferação de 

vetores patológicos e deterioração das vias publicas; acúmulo de lixo devido ao 

sistema de coleta ineficiente;  falta de pavimentação das vias; segurança e sistema 

de iluminação pública precários. 
Airton Aguiar,43, sócio-gerente da J.G. Empreendimentos Imobiliários e Participações 

Ltda.   

 

 



 

Foram apresentados também os valores estimados para as obras e serviços de infra-

estrutura urbana para o bairro, resumidas em drenagem, pavimentação e saneamento, 

estimados e descritos a seguir8: 

 

Um sistema de drenagem eficiente, para o polígono adensado do Porto das Dunas, 

deve consistir em: drenagem tubulada das águas pluviais e implantação de meio 

fio nas vias, estimado em R$ 18.117.000,00. [...]A pavimentação das vias do 

polígono adensado, executada em paralelepípedo, consiste em: serviços preliminares; 

terraplenagem; pavimentação e revestimento, estimado em R$23.034.400,05 [...] O 

sistema de esgotamento sanitário e abastecimento de água tornaram-se insuficientes 

devido ao crescimento urbano, pondo em risco a salubridade do lençol freático, sendo 

necessário dotar o local de um sistema de saneamento eficiente, composto de rede 

coletora, ligações domiciliares, estações elevatórias, emissários e estação de 

tratamento de esgoto (ETE), no valor estimado em R$15.079.800,00” [...] 

“totalizando os três sub-itens a quantia de R$ 56.231.200,05 
Airton Aguiar,43, sócio-gerente da J.G. Empreendimentos Imobiliários e Participações 

Ltda.   

 

Depois da abertura feita pelo representante dos empresários, a 

Prefeitura apresentou dados sobre as fontes de arrecadação e condição 

financeira do Município, como também a situação de inadimplência do 

bairro no pagamento do IPTU, que chegava à casa dos 79,58%. O valor 

orçado para os serviços de infra-estrutura, que alcança valores próximos a 

R$ 56 milhões, é equivalente ao total da arrecadação municipal, durante 

três anos e meio, segundo dados da Prefeitura Municipal de Aquiraz. 

 

Esse valor é tão alto que é praticamente impossível de ser 

assumido pela prefeitura, porque seria necessário que toda a 

arrecadação municipal, durante mais ou menos três anos, fosse 

direcionada somente para o Porto das Dunas, deixando de 

atender todas as outras demandas, principalmente das classes 
                                                 
8 Valores colhidos nos documento que constituíram o corpo da apresentação elaborada pela Prefeitura de 
Aquiraz, em parceria e apoio de J.G. Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda. e Beach Park.   



 

mais pobres, impedindo o próprio funcionamento da prefeitura. 

[...] Temos, no entanto, que ser solidários aos problemas de infra-

estrutura mais imediatos do Porto das Dunas e, para isso, nos 

comprometemos a formar um grupo de trabalho para atender as 

urgências mais imediatas como: reforço policial, iluminação e 

melhorias pontuais de infra-estrutura, que contamos com a 

participação da Polícia Militar, Coelce, DERT e SEINFRA [...] 

Para os problemas de infra-estrutura apresentados, que exigem 

somas mais elevadas, nos comprometemos a envidar esforços 

para buscar recursos estaduais e federais para a solução do 

problema. 

Ritelza Cabral, prefeita de Aquiraz. 

Na tabela e gráfico abaixo, temos os dados apresentados pela 

Prefeitura de Aquiraz sobre as bases e valores de sua arrecadação 

financeira para o primeiro semestre de 2003 e um gráfico que expressa a 

quantidade de inadimplentes do pagamento do IPTU. 

 

Tabela 5.1 – Receita da Arrecadação Líquida – período de Jan a Maio 
/2003. 

 Fonte: Secretaria de Finanças do Município de Aquiraz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Período: JANEIRO A  MAIO de 2003  
Fonte de Receita   Valor arrecadado 

IPTU 41.696,04
ITBI 261.957,24
ISS 231.870,30
IRRF 96.925,28
IPVA 136.474,29
ITR 5.273,28
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 322.955,91
MULTAS E JUROS (TRIBUTOS) 224,62
FPM 3.953.556,51
ICMS 3.265.908,96
IPI 29.724,48
LC 87/96 65.820,09
TOTAL GERAL DA RECEITA ARRECADADA 8.412.387,00
Valor a Aplicar (25%) 2.103.096,75
REPASSE FUNDEF 1.097.251,32
REPASSE FME 1.051.996,37
VALOR TOTAL REPASSADO 2.149.247,69
Percentual aplicado 25,55 %
SUPERÁVIT VERIFICADO 46.150,94



 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5.1 – Inadimplentes por quantidade de imóveis – Porto das Dunas 
2003. 

Fonte: Secretaria de Finanças – Prefeitura Municipal de Aquiraz. 
 

Notamos que o discurso da responsabilidade do Estado, na dotação da 

infra-estrutura urbana de uma cidade, aplicado, no nosso caso, ao 

loteamento, além de revelar uma realidade flagrada por todos, reflete a 

percepção de uma opinião constituída por várias agências sociais e que se 

impõe como pensamento dominante: uma matriz discursiva, nos termos 

entendidos em Rodrigues (1998:106), que segue a visão de Sader (1988), 

como visto no segundo capítulo. Por outro lado, esse discurso se torna cada 

Inadimplência por Qtd. de Imóveis

20,44%

79,56%

    Adimplentes
    Inadimplentes



 

vez mais coerente e forte quando associado às condições sociais precárias de 

uma dada comunidade carente ou favelada, como meio de melhorar a 

qualidade de vida da população menos assistida. Como, porém, tratar o 

caso de um loteamento de veraneio de classe alta e média alta, mesmo 

possuindo um perfil turístico, como é o caso do Porto das Dunas? 

Percebemos que a responsabilidade do Poder Público sobre a infra-

estrutura não se comporta exatamente assim. 
  

Ao que parece, o loteamento Porto das Dunas foi aprovado em 1985, 

sem atender a todos os requisitos mínimos estabelecidos pela Lei Federal 

6766, de 1979, que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano9. Se 

analisarmos o conteúdo da referida lei, percebemos que ela foi criada para 

resolver os problemas da expansão desordenada, na periferia dos grandes 

centros urbanos, de loteamentos destituídos de infra-estrutura e à margem 

de qualquer regulação urbanística que garantisse a segurança quanto à 

posse da terra e à qualidade de vida, principalmente para a população de 

baixa renda. 
 

A lei define a infra-estrutura que os loteamentos devem conter, distinguindo os 

parcelamentos em geral dos parcelamentos populares situados em zonas habitacionais 

declaradas de interesse social. “Para os parcelamentos em geral, estabelece como infra-

estrutura básica os equipamentos urbanos de escoamento de águas pluviais, iluminação 

pública, redes de esgoto sanitário e abastecimento de água potável, de energia elétrica 

pública e domiciliar e ainda as vias de circulação pavimentadas ou não”10. Com relação aos 

loteamentos populares, não há exigência de rede de esgoto sanitário, energia elétrica pública e 

domiciliar e vias de circulação, tornando facultativa a implantação desta infra-estrutura por 

parte do loteador e do Poder Público. 

 
                                                 
9 A aprovação do loteamento se deu em 19 de novembro de 1985, portanto, dentro da vigência da referida lei, 
através do Processo no. 119/85, registrado no Cartório Florêncio do 2o. ofício de Aquiraz 
10 Fernando Bastos, com consultoria de Raquel Rolnik, Nelson Saule Jr. e Ana Lucia Ancona  -
www.polis.org.br/publicacoes/dicas/ 221606.html. 
 



 

O texto parece polêmico quando fala, por exemplo, das vias de circulação 

pavimentadas ou não e aparece novamente na palestra proferida em 21.11.01 por Suely Mara 

Vaz Guimarães de Araújo,11 no debate sobre a “Realidade Urbana do Distrito Federal: Futuro 

da Capital”, organizado pela Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito 

Federal12.  

 

Ao criar a lei, o legislador federal pretendeu, com a mencionada definição, garantir a 

implantação de infra-estrutura completa nos parcelamentos urbanos. Um terreno sem a 

infra-estrutura exigida legalmente não é lote. Cabe notar, no entanto, que os 

equipamentos componentes da definição de infraestrutura básica não constituem, 

sempre, obras a cargo do loteador. O inciso V do caput do art. 18 da Lei 6.766/79 

dispõe que as obras mínimas a cargo do loteador são a execução das vias de 

circulação, a demarcação dos lotes, quadras e logradouros e as obras de 

escoamento de águas pluviais, listagem que pode ser ampliada por legislação 

estadual ou municipal. 

 

 Além dos padrões mínimos, a Lei estabelece também limites para a ocupação do solo 

determinando que os loteamentos devem reservar uma faixa de 15 metros de cada lado ao 

longo de cursos d'agua, rodovias, ferrovias e dutos, e exigia a doação para o Poder Público 

de, no mínimo, 35% da área da gleba a ser loteada para a implantação de sistema de 

circulação, áreas verdes e equipamentos como escolas, creches, posto de saúde etc. 

 

Por ser um assunto polêmico, trouxemos o tema à discussão, para demonstrar a 

importância do conhecimento aprofundado dos instrumentos legais de gestão urbana como 

ferramenta de controle dos impactos ambientais causados pela ocupação turística e imobiliária 

no litoral cearense. Percebemos a complexidade do assunto e sugerimos uma discussão mais 

ampla das responsabilidades e parcerias para enfrentar a questão. É evidente que não se pode 

eximir o poder público de suas responsabilidade, entretanto, não podemos ficar indiferente a 

um problema que vai se relacionar, em última análise,  com a crise fiscal das prefeituras e do 

Estado, ampliada pela ausência de uma política urbana nacional capaz de hierarquizar 

                                                 
11 Coordenou o 6o Núcleo da Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados (meio ambiente e 
Direito Ambiental, desenvolvimento urbano e Direito Urbanístico) de 1998 a 2001.  

12 Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 10, Volume 20, p. 166-178, 
jul./dez. 2002. - www.fesmpdft.org.br/revistas/ 20_07.pdf 
 



 

prioridades para utilização dos escassos recursos oriundos dos fundos de desenvolvimento 

urbano. Estes, aliás, também constituem matéria delicada e foi abordada em um artigo de 

Claudia SafatlI 13, em 2001. 

 

O governo destravou, na última reunião do Conselho Monetário Nacional, o uso de cerca de 

R$ 2 bilhões por sete governadores. Fez isso sem alterar uma vírgula da Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF), mas criando uma nova figura: as agências de fomento, que 

passam a ser instituições financeiras com regras claras e sob a supervisão do Banco Central. 

Agora, qualquer Estado poderá ter uma. Esse foi o arranjo legal para a demanda dos Estados 

do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Pará, Ceará e Bahia, que 

criaram, no passado, fundos de desenvolvimento urbano, cuja função é captar recursos do  

BNDES e de organismos internacionais para repassá-los aos municípios e financiar obras de 

infra-estrutura.[..] Com a vigência da LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) a partir do ano 

passado, esses fundos bateram de frente com o artigo 35 da lei, que proíbe a realização de 

operações de crédito entre entes da federação de qualquer espécie, inclusive através de 

fundos. Diante disso, criou-se um problema que passou a represar o uso dos recursos dos 

fundos de desenvolvimento urbano. [...] Era preciso arranjar uma solução que não 

representasse alteração da LRF, pois esse seria um perigoso precedente para o governo. 

Milhares de prefeitos pedem mudanças da lei e o governo vem negando sistematicamente . 
Claudia SafatlI, diretora-adjunta do Jornal Valor Econômico, em Brasília 

 

A reprodução de parte do artigo tem a intenção apenas de mostrar a 

complexidade do assunto e a dificuldade de se viabilizar recursos para 

dotação de infra-estrutura, sem comprometer os aspectos de equilíbrio 

financeiro regulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, levando 

empresários do setor imobiliário e Poder Público, a reverem suas co-

responsabilidades nas estratégias de lançamento de novos produtos 

imobiliários no mercado, sem o devido equacionamento do problema da 

viabilização da infra-estrutura urbana. Mesmo parcialmente, é 

responsabilidade do poder público municipal e estadual fazê-lo, entretanto 

não nos podemos esquecer de que o País se encontra em meio a uma crise 

que não pode ser deixada de lado, uma vez que compromete o próprio 

                                                 
13 Artigo publicado em " Valor Econômico” de 06/04/2001. 



 

sucesso do empreendimento, como é o caso do Porto das Dunas. O próprio 

mercado imobiliário oferece respostas ao problema, para um determinado 

tipo de produto. É só observar o que acontece, nesse aspecto, com os novos e 

elitizados condomínios fechados da classe alta, como o Alphaville-Fortaleza: 

os lotes já são vendidos com outros equipamentos e serviços, além da infra-

estrutura urbana, com custos incluídos no preço do imóvel. E isso não é 

válido somente para os condomínios da classe mais alta. Outros, de classe 

média, já passaram a utilizar a mesma estratégia de venda, como o “Parque 

Del Sol”, em Fortaleza, que é um condomínio fechado de apartamentos de 

classe média e média alta. Um ponto suscitado diz respeito ao fato de que 

este tipo de solução funciona bem em condomínios fechados, intramuros, 

mas não cremos que seja impossível adequá-la em loteamentos abertos, 

vendidos com a infra-estrutura de pavimentação, drenagem e saneamento 

básico, incluídos no preço do imóvel, lembrando o caso da gerente do 

restaurante no Porto das Dunas ao citar o exemplo da pequena cidade 

gaúcha, um exemplo realista e  responsável de co-gestão urbana, entre 

iniciativa privada e poder público.  

 
A solução para o problema de infra-estrutura urbana do Porto das Dunas que parece 

estar em curso é a canalização de recursos públicos oriundos do PRODETUR e de outras 

fontes destinadas aos investimentos turísticos, para resolver o problema de um loteamento 

imobiliário, transformado em pólo turístico, que beneficiará, em primeiro momento, os donos 

dos imóveis já comprados e principalmente os proprietários dos lotes remanescentes, ainda 

não vendidos pela imobiliária, que terão o seu preço sobrevalorizado pela infra-estrutura, 

repetindo um roteiro já bastante conhecido: dinheiro público aplicado em benefício privado de 

uma classe social que goza de autonomia, agora, sob a justificativa de que o investimento 

seria apropriado para o desenvolvimento turístico da região. Se os recursos dos investimentos 

que alcançam a ordem de R$56 milhões vão beneficiar as atividades turísticas hoje 

estagnadas, não temos a menor dúvida, entretanto, deverá beneficiar também o conjunto de 

todos os proprietários de casas e lotes, pela valorização comercial imediata dos imóveis; seria 

justo, também, se pensar em mecanismos iguais aos previstos no Direito Tributário, como a 



 

contribuição de melhoria, de modo a retornar os investimentos públicos a um fundo de 

desenvolvimento urbano capaz de criar maior vitalidade ao aquecer as atividades do setor. 

Sobre o tema de tributos compensatórios, Souza (2004: 299) acentua que  

 

o que importa é salientar que qualquer problema legal poderá ser contornado se, ao 

contrário do que se chegou a propor no passado, não ficar explicitado que os recursos 

adicionais auferidos graças à implementação de instrumentos tributários como a 

concessão onerosa do direito a construir e a contribuição de melhoria, além do IPTU 

progressivo no tempo, irão exclusivamente para o fundo de desenvolvimento urbano. Isso 

obriga a uma reformulação da concepção não do papel do fundo, mas da sua oficialização. 

  Portanto, percebemos que o tema da responsabilidade e viabilidade financeira do 

desenvolvimento urbano é complexo e merece outras abordagens. Nossa intenção, contudo, é 

apenas chamar a atenção sobre o assunto, apontando para a sua importância na compreensão 

das transformações urbanas, aqui analisadas. É relevante lembrarmos como ficou 

desmantelada a única estrutura de planejamento urbano do País, após a gestão neo-liberal 

iniciada nos anos 1980. A partir daí, não se conseguiu mais articular as diversas políticas 

públicas, transformando suas ações, como anota Moraes (1999:76), num amplo movimento de 

hipersetorialização das instâncias de planejamento, que passaram a atuar de forma 

desconectada, cada uma restrita a sua área de competência, multiplicando-se os programas 

específicos, desarticulados e algumas vezes sobrepondo ações e confundindo os campos de 

atuação, marcando profundamente a estrutura de áreas essencialmente transetoriais, como a de 

política ambiental, urbana e turística. 
 

 Prova disso são os vários programas e subprogramas de desenvolvimento urbano 

herdados desse período pela Caixa Econômica Federal e que funcionam, até hoje, adaptando-

se como podem à realidade nacional, mas que em breve deverão ser reunidos e articulados à 

futura política urbana que está sendo estudada pelo governo federal, na qual depositamos 

nossas expectativas positivas. Podemos observar na figura 5.26 que os programas de 

“Desenvolvimento Urbano” disponíveis na página da CAIXA tratam simultaneamente de 

vários temas correlacionados, tais como: Gestão Urbana; Habitação Setor Privado e Público; 

Infra-estrutura (Urbana, Rural, Desportiva e Turística); Pesquisa e Saneamento, dividido em 

vários outros subprogramas. 
 

Até então, infra-estrutura urbana no Porto das Dunas nos conduz, 

desde o início, a considerá-lo o maior de todos os problemas identificados e 



 

que nos motivou a fazer incursões sobre a legislação federal de 

parcelamento do solo, em busca de maior compreensão sobre assunto tão 

polêmico. No próximo subcapítulo, verificaremos as especificidades do 

espaço turístico, pegando um gancho ainda na questão da infra-estrutura 

urbana, comparando a percepção de vários de seus usuários, levantando 

reflexões sobre a importância da paisagem e das centralidades urbanas, 

para, ao final, captar a projeção da imagem turística desejada, sugerida nos 

desenhos dos projetos de equipamentos urbanos previstos para o local. 

Dessa forma, tentamos fechar o cerco na compreensão das outras 

dimensões, também manipuláveis pelos seus agentes, que definem a imagem 

e a identidade do lugar, quando passam a constituir a sua própria história, 

provocando a transformação espacial. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.16 – Programas de Desenvolvimento Urbano, disponíveis na página: 

www.caixa.gov.br 

 

5.1.3  Especificidades do espaço turístico, a paisagem e a construção da história do lugar 
 

Para os seus moradores, a maioria de classe média e média-alta, a infra-estrutura 

urbana é o início de tudo – o primeiro passo para a construção de um verdadeiro bairro. 

Alguns deles vindos de outros estados, em busca de uma melhor qualidade de vida, não 

compreendem como um loteamento como esse pode ter sido criado e aprovado dessa forma, 

sem infra-estrutura urbana e comunitária. 

 

Eu não agüentava mais São Paulo: a insegurança, o stress, o trânsito. A 

minha vida estava se tornando um inferno. Um belo dia eu falei pra minha 

esposa: vamos morar em Fortaleza! Colocamos todas as nossas economias 

aqui em Porto das Dunas e não nos arrependemos. Posso ver o sol se pôr 

nessa linda paisagem, na varanda de casa, todos os dias.[...]Mas nem tudo 

aqui são flores. O porto das Dunas ainda não é um bairro de verdade. Não sei 

como foi aprovado. Nossos filhos estudam e trabalham em Fortaleza 

[...]Tivemos muitos problemas aqui no Aquaville e quase pensei em desistir. 

Tive que assumir a gestão do condomínio como síndico porque todo o nosso 



 

patrimônio estava empregado aqui. Hoje as obras para finalização do 

empreendimento foram retomadas [...] Acredito que essa experiência 

contribuiu para ter sido convidado para trabalhar como secretário de 

turismo[...]Os problemas fundamentais do turismo em Aquiraz, na minha 

opinião, passam pela falta absoluta de infra-estrutura turística; a baixa 

qualificação da mão de obra; o descaso com o meio ambiente, a higiene e a 

limpeza. Penso que isso seja também um problema cultural. [...] Além do 

parque e dos hotéis não há mais nada para ser vendido como um produto 

turístico aqui [...] O Porto das Dunas é apenas um bairro da localidade da 

Prainha. A solução passa pela sua transformação em um “distrito turístico”, 

assim teria a condição ideal para facilitar a sua abertura para esses 

benefícios. 

Inácio Baltrusaitis, 50, paulista, ex-secretário de turismo de Aquiraz e consultor imobiliário 
 

 

  Este discurso é bastante expressivo e rico em informações relevantes, da perspectiva 

do turismo de massa, adotado, inclusive, pelo governo federal. É importante verificar, porém, 

que os recursos de desenvolvimento urbano da CAIXA, por exemplo, precisam estar em 

conformidade com a capacidade da prefeitura de se adequar à lei de responsabilidade fiscal o 

que parece ser a grande dificuldade enfrentada pelas municipalidades atualmente.  

Verificada a viabilidade da proposta e comprovada a situação de adimplência do 

proponente e o atendimento à LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal, segundo as 

exigências da legislação vigente, é formalizado Contrato de Repasse de recursos do 

Orçamento Geral da União entre a CAIXA e o Estado/Município”(PROINTUR- 

Programa Nacional de Infra-estrutura Turística)14.  

 

Restam ainda as verbas federais destinadas pelo PRODETUR que 

dependem de outras contrapartidas do governo estadual, e que, como já  

relatamos, parece ser o caminho escolhido por Aquiraz. 
                                                 
14 www. caixa.gov.br 



 

 

Mesmo que sejam conseguidos todos os recursos necessários para infra-estrutura 

básica já mencionada, todavia, os moradores do Porto das Dunas não conseguiriam ver 

resolvido outro tipo de problema que afeta o bairro, desde a sua origem como loteamento de 

veraneio: a falta de uma infra-estrutura de equipamentos sociais e urbanos que atendam a 

moradores e trabalhadores, aproximando-os mediante uma vida comunitária, alterando o 

padrão de apartação das relações que prevalecem em cada micro-espaço social dentro dos 

equipamentos turísticos (os que servem e os que são servidos), diversificando as relações 

societárias dentro da comunidade que se formariam na perspectiva da constituição de um 

espaço vivido que lhe conferiria a identidade capaz de transformá-lo em um lugar, o que ainda 

está para ser providenciado. 
 

A falta de previsão desses equipamentos é uma característica da maioria dos 

loteamentos de veraneio do litoral do Ceará, projetados como colméias de casas que se 

repetem indefinidamente, sem preocupação com as outras funções urbanas exigidas para um 

bairro. Transformam-se em desertos nos dias de semana, fora da temporada de férias, sem 

proporcionar um convívio social, aos seus moradores com características de vida urbana 

comum a de um bairro autônomo, estigmatizando-se de cidade fantasma. Teria que alcançar, 

antes de tudo, a condição de lugar, como expresso na afirmação de Carlos (1999:29) que o 

considera como o produto das relações humanas entre homem e natureza, tecido por relações 

sociais que se realizam no plano do vivido. É isso que garante a formação de uma rede de 

significados e valores construídos pela história e cultura dos usuários do espaço: moradores 

nativos, não nativos, turistas e veranistas que produzem a sua identidade, passando assim a se 

conhecer e a reconhecer o seu lugar porque é ele o lugar da sua vida. 

Este desejo foi expresso várias vezes nas entrevistas aplicadas, 

principalmente por aqueles que dependem do lugar como espaço social, em 

sua maioria os moradores que trabalham e vivem no local.  
 

Eu não gosto daqui não. Vivo aqui por causa do emprego. Se eu pudesse, eu ia 

morar noutro lugar. Aqui à noite não tem nada pra fazer. Agente fica isolado 

dentro de casa mesmo. È muito triste. Você não se encontra com ninguém nem 

fala com ninguém, as ruas são escuras e desertas. No outro dia é do mesmo jeito. 

Só muda no fim-de-semana que agente trabalha, mas pelo menos se distrai.  
Sr. Raimundo Nonato de Sousa, 48, caseiro, casado e pai de três filhos 



 

 

 

 

O contraste com o discurso do turista é flagrante e totalmente diverso 

daqueles que moram no lugar. Alguns nem percebem o entorno a sua volta.  

 
O parque é maravilhoso. Venho de Pernambuco para visitar parentes em 

Fortaleza e nunca deixo de vir ao Beach Park. Só acho tudo muito caro. Uma 

verdadeira exploração, mas no final acaba valendo à pena. 

.Eduardo Mesquita, 42,engenheiro civil,casado, três filhos, pernambucano.    

 

Outros, mais críticos, alcançam a mesma percepção de certos níveis de abrangência 

comum ao dos moradores e percebem a importância do desenvolvimento integrado da 

sociedade no entorno dos empreendimentos turísticos. 

 

O lugar é muito bonito, mas, confesso que esperava mais. O parque é 

maravilhoso, serviço impecável e caro, mas fora dele é tudo muito sujo e 

descuidado. Notei vestígios discretos de prostituição na Prainha. Em 

Fortaleza o problema é gritante. Roubaram o nosso carro (alugado) na frente 

do hotel. E no caminho, dá pra ver muita gente pobre. Uma loucura. 
Cláudio Garcia, 35, mineiro, turista solteiro hospedado em Fortaleza em visita ao Beach Park   

 

O problema social e ambiental foi abordado também por aqueles que percorreram o 

interior e o litoral do Município como competidores ou organizadores do circuito de enduro 

de motocross em novembro de 2003. Perguntados sobre quais imagens marcaram a sua 

permanência em Aquiraz, a maioria dos turistas internacionais entrevistados reconhece as 

belezas naturais (passeios nas dunas) como a imagem mais marcante do lugar, seguida do 

clima – muito quente para aqueles que vieram do hemisfério norte – e, finalmente, a pobreza 

do povo conjugada com a sua simpatia ingênua e a prostituição. A poluição ambiental 

também foi percebida, traduzida principalmente no descuido com o lixo e com o saneamento 

básico nas praias.  

 



 

A beleza natural das praias, dos coqueiros e das dunas foi a imagem que mais me 

marcou. Depois foi o calor muito forte, muito diferente da Holanda [...] fora do hotel 

achei o lugar muito sujo e cheio de lixo [...] notei vários preços para a mesma coisa, 

acho que alguém tentava nos explorar [...] a comida é muito diferente, mas é atraente 

[...] me disseram que os holandeses gostavam muito das mulheres brasileiras porque 

eram muito bonitas e me avisaram para ter cuidado com o meu marido (risos). 
Geraldine Seemann, 35,esposa do piloto de moto, Holanda   

 

A primeira coisa que me chamou a atenção foi o calor. É muito quente aqui. Depois 

foi a praia muito bonita e o povo que me pareceu muito alegre e feliz, apesar de 

alguns parecerem muito pobres. [...] As mulheres que nos apresentaram nos 

acompanham sempre sorridentes. Confesso que não dá para saber se querem amizade 

ou se são prostitutas. Não consigo entender sua língua  

Michael Blackmore, 25, piloto de moto, Estados Unidos 
 

Eu, que já andei em muitos lugares, gostei imenso do hotel e não há dúvidas que a 

natureza nas praias é muito bonita. Vi muita pobreza no caminho das trilhas de 

competição e nos passeios na praia. Vi esgotos a céu aberto (em Fortaleza). [...] As 

pessoas, nas pequenas cidades, são muito simpáticas. Nos pediam autógrafo. Não 

entendo como vivem com tão pouco. [...] Nós fomos advertidos sobre a insegurança, 

mas não tive nenhum problema. [...] Os imóveis e bens de consumo são bem mais 

baratos do que os da Europa. Pensei até em comprar uma casa para vir nas próximas 

férias.    
Carlos Eliseo,35, piloto de moto, Coimbra, Portugal 

 

Eu não gosto de cidade. Prefiro as pequenas vilas. Visitei uma aqui perto (Prainha) e o 

que mais me chamou atenção foi a alegria daqueles que parecem viver com muito 

pouco. Precisamos aprender algo com eles. São gentis e simpáticos. Muito diferente 

do povo italiano que parece sempre aborrecido com o trabalho.  
Ítalo Vancini, 55, mecânico da equipe italiana de pilotos, casado.  

  

Apesar de conviverem no mesmo espaço do entorno urbano ao lado 

dos equipamentos turísticos, alguns moradores apresentaram outras 

preocupações relacionadas à consecução de um espaço que permita 

desenvolver relações sociais e comunitárias. Isso passou a ser um problema 

vital para o setor imobiliário que comercializa imóveis no Porto das Dunas 



 

porque agora ele é vendido como a alternativa de residência definitiva, em 

virtude da proximidade de Fortaleza e de suas facilidades. Cada um dos 

novos moradores que garante gostar do local, na sua maioria, trabalha em 

Fortaleza e mantém lá o seu vínculo social e familiar principal, tendo o 

Porto das Dunas como cidade-dormitório. 

 

Se voltarmos a analisar as fotos aéreas, comparando com a planta de 

zoneamento, (figuras: 5.10, 5.11 e 5.15) vamos dar conta da falta de uma 

centralidade necessária ao bairro que hoje é exercida de modo ambíguo 

pelos seus principais equipamentos: o parque e os hotéis. Essa atratividade 

se dá, por exemplo, na direção dos fluxos turísticos, excluindo todos os 

outros que não façam parte dessas relações. Na verdade, a centralidade do 

parque se movimenta de modo centrífugo para outras relações sociais e 

comunitárias, isto é: se a pessoa não pretende entrar no circuito dos 

serviços turísticos oferecidos, sente-se intrusa, uma impostora que não tem 

outra razão para estar ali, a não ser prestar algum esclarecimento ou 

explicação. Há uma espécie de expectativa de comportamento, quer seja no 

parque ou no hotel, que nos faz reagir como numa encenação, tirando toda 

a sua identidade e naturalidade que uma vida urbana normal poderia 

proporcionar.  
 

A única centralidade comercial do Porto das Dunas começa a se 

desenvolver ao longo do cruzamento da CE-025 com a avenida que dá 

acesso ao parque, cuja formação começa a suceder de modo espontâneo e 

desordenado, como veremos a seguir. São os pequenos negócios comerciais 

que oferecem serviços de restaurantes; pizzaria; loja de material de 

construção; posto de gasolina; minimercado; locadora de vídeo; farmácia; 

loja de artesanato e imobiliárias, situados, na sua maioria, para atender o 



 

fluxo de visitantes do litoral que passa pela CE-025, como também para 

parte da população residente. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 5.8 – A única centralidade comercial ocorre no cruzamento das 

vias principais, onde funcionam serviços de atendimento às 
conveniências dos veranistas e turistas. 

   

 

 

 

 

 

 

 

PARQUE HOTEL RESORT 

APART-HOTEL COM 
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POUSADA - RESTAURANTE 
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Foto 5.9 –O parque é a âncora responsável pela imagem turística do 
lugar e se impõe com a sua escala horizontal permeada de vegetação. 
A ocupação adensada sugere uma escala metropolitana, incompatível 

com o imaginário turístico e tropical do lugar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5.10 – Blocos com cinco pavimentos sem elevador. No futuro, 
poderemos ter, ao longo da CE-025, edifícios fechando o acesso da 

vista para o mar e para as dunas.   
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Foto 5.11 – A transformação da paisagem vista do parque: apart-
hotéis, com cinco pavimentos (1), condomínios de casas com dois 

pavimentos (2). Quem não está por cima da duna ocupa a frente da 
paisagem de modo vertical (3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 5.12 – Diferença entre as escalas do condomínio horizontal de dois 
pavimentos que procura ajustar-se à topografia das dunas e o bloco 

vertical que impede o acesso à paisagem do vizinho. Ambas ocupam as 
dunas indevidamente. (Detalhe da foto anterior).  

No início, a atividade turística no Porto das Dunas se pôs de costas 

para o bairro que começava a se formar, escondendo os seus problemas. 

Surgiu, para nós, a discussão da urbanidade e da centralidade pretendidas, 

expressas nas entrevistas de seus moradores que desejavam uma vida 

urbana compatível com a identidade turística aspirada. Isso nos levou de 

volta à ocupação desordenada e ilegal, analisada nas figuras anteriores. A 

paisagem, um dos bens mais valorizados no turismo, é muito sensível às leis 

urbanísticas que por sua vez, têm que estar adequadas à vocação e à 



 

identidade do lugar. Se o Porto das Dunas pretende ser um distrito 

turístico, com paisagens naturais e infra-estrutura adequada, os gestores 

municipais e principalmente seus moradores deverão ter maior 

compromisso no controle do espaço edificado, acompanhando os 

instrumentos da gestão urbana. 

 
Conforme já vimos no capítulo 3, seria oportuno relembrar o que escrevemos sobre o 

significado da paisagem para o turismo. Para ele, a paisagem funciona como um motor que o 

alimenta, apropriando-se do espaço, pelo seu valor paisagístico como também pelas condições 

ambientais. Para ele a paisagem é a porção visível do espaço e constitui um dos mais 

importantes elementos de atratividade do lugar. Para Yázigi (apud CRUZ, 2002:109),  

 

a paisagem, indesvinculável da idéia de espaço é constantemente refeita de acordo 

com os padrões locais de produção da sociedade, da cultura, com os fatores 

geográficos e tem importante papel no direcionamento turístico. Não se trata de dizer 

que ela seja a única forma de atração, mas que pesa muito no contexto dos outros 

fatores. O turismo depende da visão. 
 

Além da questão da paisagem, outras necessidades foram captadas, 

tanto nas entrevistas como na apresentação do seminário sobre os problemas 

de infra-estrutura do bairro: os equipamentos sociais urbanos. Eles 

representam a sociabilidade perdida, ou ainda não constituída no lugar. 

Perceberemos como os seus agentes sociais mais ativos articulam-se para 

prover o bairro dos equipamentos que supostamente vão reaver a condição 

desejada: um lugar vivido, compatível com a identidade turística que lhe é 

projetada. Na fase de preparação do seminário, alguns dos moradores mais 

atuantes, em conjunto com a Prefeitura, resolveram contratar os serviços de 

um arquiteto para elaborar os estudos preliminares dos projetos considerados 

necessários: uma praça de alimentação, negócio e lazer; um parque 

poliesportivo e um parque de referência ambiental. Conforme discutiremos 



 

nas páginas seguintes. Tentando compreender alguns detalhes do seu 

programa de necessidades arquitetônicas.    
5.1.4 Projetos urbanísticos: instrumentos de transformação espacial 

 

A proposta de analisar os projetos urbanísticos apresentados tem por escopo alcançar a 

compreensão de outras fontes de informações que possuem o poder de produzir 

transformações espaciais e urbanas num lugar. A organização e a atuação dos agentes sociais 

que manipularam tais informações no referido seminário também faz parte das variáveis 

analisadas por aqueles que buscam a gestão dos impactos ensejados pelos equipamentos 

urbanos e turísticos no litoral, com os quais tentamos enriquecer nossa contribuição. 

 

Desse modo, procuramos retirar do atrito interpretativo sobre os desenhos de cada 

projeto, os significados urbanos associados a eles, utilizando-nos de cortes seletivos de suas 

imagens, transformadas em informação, caracterizando, ao mesmo tempo, os agentes sociais 

que os encomendaram, interpretando os respectivos valores e escolhas, reproduzidos pelos 

usos e hábitos atribuídos pelos seus imaginários, expressos nos programas de necessidades 

arquitetônicas solicitadas. Nossa interpretação foi apoiada também no discurso extraído da 

entrevista com o arquiteto responsável, de modo a comparar a nossa leitura com a que ele fez 

na apresentação do projeto. 

 

Dessa forma, procuramos compreender a imagem que esses agentes projetaram sobre 

o lugar, considerando-se que eles representam a classe dirigente e influente do bairro, 

composta dos representantes dos interesses do loteamento Porto das Dunas (J.G. 

Empreendimentos Imobiliários); dos interesses do Beach Park; do presidente da Associação 

de Moradores do Porto das Dunas (que representa a defesa do patrimônio individual de cada 

associado) e da Prefeitura de Aquiraz, representada pelo seu secretário de turismo (também 

morador e síndico do Aquaville Resort) que tentava mediar as demandas do bairro com os 

compromissos do Executivo Municipal. 

  

Destacamos o fato de que, dentre os três projetos, somente o primeiro foi apresentado 

no seminário, talvez por uma questão de ter sido considerado o projeto mais importante de 

todos, diante de uma possível priorização dos recursos públicos, ou talvez por outro motivo 

ainda não desvendado.  



 

 

É oportuno lembrar que o lugar pode ser visto como o produto do estabelecimento de 

uma identidade efetivada por meio de formas de apropriação para a vida pela comunidade. 

Muitas vezes o espaço produzido pelo turismo é sem história, sem identidade; é não-lugar. No 

nosso caso, estamos analisando como os agentes sociais locais chamaram a atenção do poder 

público, procurando legitimar e imprimir a identidade de uma imagem turística para o lugar, 

procurando conciliar as demandas exigidas pelos moradores (não turistas) com as expectativas 

e o imaginário dos serviços turísticos “dividindo-os” entre os moradores.  

 

Questionado sobre qual percepção do Porto das Dunas foi levada em consideração na 

elaboração daqueles trabalhos, o arquiteto responsável pelos estudos preliminares dos projetos 

de desenho urbano para o bairro expressou sua percepção, nos termos seguintes: 

 
 

Houve uma apropriação do espaço no litoral com vistas à construção de um 
balneário cuja principal âncora é o Beach Park, um equipamento voltado para o lazer 
e o entretenimento, com um programa de natureza variada. [...] o loteamento possui 
um traçado radial e foi vendido numa velocidade muito alta, sem respeitar a 
paisagem e o meio ambiente. Não houve preocupação em conciliar as vendas dos 
lotes com a implantação da infra-estrutura urbana, resultando num loteamento com 
péssimo acesso e iluminação pública, sem infra-estrutura urbana básica como: 
pavimentação, drenagem e calçadas; manchado pelo lixo; sem previsão de áreas 
públicas para equipamentos urbanos normais como: banco, correio, delegacia, praça, 
culto, etc. O problema é que se vende um lote aqui, outro acolá, numa área muito 
grande de baixa densidade gerando a dificuldade de viabilizar a infra-estrutura 
urbana. [...] É um bairro que não tem o controle do município. O problema está se 
aguçando porque antes prejudicava somente as residências unifamiliares, agora já 
está prejudicando o setor de turismo. [...] O problema da infra-estrutura é 
responsabilidade do poder público. Para resolver o problema de infra-estrutura, será 
também exigido um controle da qualidade ambiental e urbanística [...] A prefeitura 
deveria liderar um processo de parceria-público-privada, exigindo contrapartidas do 
empreendedor. O João Gentil pagou a ponte e doou 40% da área do loteamento. A 
prefeitura deveria viabilizar o sistema viário e os equipamentos urbanos com a 
participação da iniciativa privada. Arquiteto responsável pelos estudos preliminares 
dos projetos  

 

 

É possível perceber no seu depoimento vestígios que fazem parte de matrizes discursivas 

adotadas tradicionalmente por vários urbanistas e já discutidas aqui. A primeira, de que o 

Poder Público é responsável pela implementação da infra-estrutura urbana, nos leva à 

reflexão sobre a atual crise fiscal do Estado e as opções realistas para enfrentar o problema. 

As parcerias público-privadas (outra nova matriz discursiva) estão em evidência e em curso, 

exigindo maiores detalhamentos. Um detalhe percebido no discurso e que parece ter sido 



 

uma matriz adotada por outros agentes entrevistados reforça a idéia de que o Sr. João Gentil 

já implementou uma contrapartida, quando pagou a ponte e doou uma área de 40% do 

loteamento, destinado às ruas e áreas verdes, índice adequado ao local, estando um pouco 

acima dos padrões da lei federal 6766-79 que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, 

que exige o mínimo de 35%.  

 

Apesar de reconhecermos uma postura generosa, no entanto, por parte dos proprietários do 

loteamento, sob esse aspecto, já pudemos compreender as co-responsabilidades entre o 

loteador e o Poder Público, na análise que fizemos da lei 6766-79, quando chegamos a uma 

avaliação de que o loteamento não atendeu a todas as exigências prescritas em lei à época de 

sua aprovação. Agora traz o problema para ser resolvido com uma articulação junto ao 

Poder Público para a viabilização de recursos federais a fim de implantar infra-estrutura, 

(também já discutido), que deveria, pelo menos ser submetida a instrumentos reguladores, 

como a contribuição por melhoria. É, na verdade, mais um exemplo para se compreender a 

necessidade do cumprimento da lei de parcelamento do solo, sob o risco de estar 

reproduzindo problemas da gestão urbana de modo exponencial, caso nada seja feito.  É bom 

lembrar também que nada do que for feito a esse respeito exime os proprietários do 

loteamento de outras responsabilidades relacionadas à ocupação irregular em áreas sujeitas 

à proteção ambiental, conforme discutido em passagem anterior deste escrito.  

  

5.1.5 Análise do projeto do Parque e Praça de Alimentação e Serviços   

 

Nesta seção, retomamos a análise dos projetos propostos, sendo válido começar nossa 

avaliação a partir do comentário do próprio arquiteto sobre o partido urbanístico e o programa 

de necessidades adotado no “Parque e Praça de Alimentação e Serviços” (fig. 5.17 e 5.18). 

 
O partido urbanístico está baseado em dois setores: um largamente aberto, onde se 
localiza a maioria dos equipamentos em torno do lago e um outro, mais fechado, 
destinado à preservação da vegetação natural, onde está previsto um bosque com 
passeio, protegido por uma cobertura sinuosa de concreto delgado, ou em outro 
material que faria a conexão entre o setor de compras com o de bancos e correios, 
articulando-o ao setor de culto.  Arquiteto responsável pelos estudos do projeto 

 



 

Fig. 5.32 – Álbum arquiteto (5.17 – novo numero) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Fig. 5.33 – Álbum arquiteto (5.18 – novo numero) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota-se a coerência entre o desenho e a intenção do partido urbanístico. O setor 

fechado é de fato protegido pelas sombras das árvores no circuito do bosque e o aberto é 

articulado pelo perímetro formado pelas margens do sinuoso espelho dágua, recebendo 

criativas e elaboradas inflexões, como a da pequena ponte que encurta o caminho dividindo as 

conexões; ou mesmo quando leva a terra quase ao centro do lago, sugerindo o formato de uma 

península circular, abrigando o anfiteatro que passa a ter uma visão panorâmica aberta do 

espelho dágua. Todo o conjunto é equilibrado e de desenho sofisticado, adotando uma 

volumetria diversificada para os edifícios, dispostos harmonicamente e integrados à paisagem 

do local. Na leitura do programa de necessidades, percebemos os valores e escolhas de usos 

projetados para pessoas afeitas aos movimentos e à complexidade da vida urbana, associados 

ao padrão de atendimento de serviços turísticos, apresentando-se como um equipamento 

bastante flexível quanto às suas diversas funções sociais. Destina-se ao lazer e à cultura, 

quando prevê bar, café e restaurante, com atracadouro de pequenos barcos no lago, associado 

a um espaço cívico e artístico, com os equipamentos de anfiteatro e tenda de exposições para 

feiras culturais e comerciais. O setor comercial tradicional, bancário, ao lado do de 

comunicações e correios, complementa os serviços sociais básicos com o setor de culto e de 

compras, que fecham o circuito em torno do parque, articulando-se ao uso esportivo 

(caminhadas), social e de lazer contemplativo. Podemos, portanto, dizer que fazem parte de 

um elenco básico de equipamentos destinados a um convívio urbano tradicional (comércio, 

bancos, culto, parque), associados a serviços mais sofisticados,  de padrão turístico, próprios 

de uma classe média ascendente, como é o caso de cafés, bares e restaurantes com passeios de 

lazer, centro de compras e de feiras e exposições; compondo assim, o imaginário daquilo que 

seria a urbanidade ideal para os moradores de um bairro elitizado, expresso no ideário 



 

refletido de suas realidades condominiais, reproduzindo assim a nomenclatura dos 

equipamentos utilizadas em shopping centers, como praça de alimentação e serviços de 

conveniências. Finalmente, o potencial paisagístico do lugar (ver a foto do local da 

implantação na fig 5.18) foi valorizado pelo traçado criativo dos equipamentos, articulados de 

forma harmoniosa e equilibrada, conferindo excelente qualidade ao projeto, coerente e fiel às 

solicitações de seus clientes.  

 

5.1.6  Análise do projeto do Parque Poliesportivo  

 

O projeto do Parque Poliesportivo (fig. 5.19 e 5.20) foi pensado, segundo o arquiteto, 

para a população local e será implantado em uma das áreas verdes institucionais, já previstas 

pelo loteamento (ver fig. 5.20), vizinho ao condomínio Aquaville. Como podemos ver, ele 

divide o espaço também em dois setores, desta vez simétricos e abertos em forma trapezoidal, 

em virtude do formato geométrico hexagonal do lote. O primeiro setor, acima, abriga as duas 

quadras poliesportivas, ao lado do campo de futebol gramado e o apoio esportivo, 

configurando um espaço aberto à população e de caráter mais societário. Este setor é separado 

pelo espelho dágua do lago artificial, unidos por três pontos de acesso: ao meio, pela ponte de 

madeira; pelos acessos laterais da esquerda, onde vemos um espaço para a prática de aero-

modelismo, esporte que faz o gênero típico da classe média alta de Fortaleza (comum no 

local), vizinho a uma área de camping capaz de abrigar usos como piqueniques e escotismo. 

Talvez este seja outro equipamento, de característica societária que poderia trabalhar em 

sinergia com os usuários do setor das quadras e do campo de futebol. No acesso do lado 

direito, temos o bloco de apoio aos esportes náuticos que podem ser praticados dentro do lago 

ou na praia, como caiaque e wind surf, também esportes típicos da classe média alta de 

Fortaleza e que fazem parte do imaginário dos turistas dos fluxos inter-regionais e 

internacionais. No centro, ha o bloco de vestiários e na sua frente o acesso principal que vai 

dar na praia. 

 

A previsão do lago artificial é adequada em razão da aridez do local que deverá ser 

amenizada também com vegetação e gramado. Talvez implique uma manutenção mais cara e 

sofisticada a ser assumida por alguns parceiros que deverão desenvolver atividades no local. 

A intenção de interligar a praça através de passeios em palafitas de madeira no estilo side-

walk aos dois mais importantes equipamentos turísticos do lugar: o Aquaville e o Beach Park, 

é uma evidente intenção de mútua valorização, mas se configuraria em problema se a área 



 

vier a se tornar de uso exclusivamente privado, já que deverá exigir custos para uma 

manutenção adequada.  

 

De todo modo, o programa reflete mais uma vez o imaginário esportivo e social de 

turistas, moradores e condôminos de classe média alta. O traço (dessa vez mais geométrico), 

do arquiteto demonstra o cuidado e a preocupação em harmonizar os volumes edificados com 

coberturas vegetais e o espelho dágua, recurso que prima pela integração de um espaço 

aberto, árido e monótono motivado pela ausência de acidentes geográficos naturais, 

denotando características de qualidade técnica ao projeto.     

 

 

Fig. 5.34 – Álbum arquiteto – 5.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.35 – Álbum arquiteto – 5.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.1.7 Análise do projeto do Parque de Referência Ambiental 

 

Este projeto (fig. 5.21, 5.22 e 5.23) também não foi apresentado no seminário, mas 

expressa o desejo – ao que parece não consensual – de alguns de seus moradores que se 

preocupam com o valor agregado do meio ambiente preservado em seus empreendimentos já 

instalados, como também de uma legítima preocupação com o meio ambiente natural, em si. 

Ele se localiza exatamente na foz do rio Pacoti, dentro da área definida pela Área de 

Preservação Ambiental, determinando a localização da APA, servindo como o seu marco 

referencial e simbólico. Está associado a um programa urbanístico composto de uma escola de 

educação ambiental que desenvolverá atividades de pesquisa científica, ligadas à vida 



 

marinha e a preservação do meio ambiente. No centro da praça circular que terá a função de 

espaço cívico, será fincado o marco monumental da APA, símbolo de valorização e respeito 

ao meio ambiente local, conferindo-lhe um significado contemporâneo, articulado com as 

exigências atuais do público local, como também dos turistas nacionais e internacionais. O 

projeto também incorpora funções de restaurante e bar, integrados a passeios de turismo 

ecológico facilitados por um pier de atracação para pequenos barcos. Terá também 

estacionamento para carros. 

 

É evidente a relevância deste tipo de projeto porque cumpre uma função extremamente 

importante para o bairro, que é a de devolver a imagem de “amantes da natureza” – um 

significado muito valorizado na contemporaneidade, tanto pelas classes sociais mais baixas 

como pelas mais altas. Repercute favoravelmente em todo o processo desenvolvido pelo setor 

turístico que é altamente exigente por espaços ambientalmente preservados. Toda a atividade 

na APA pode ser consorciada a atividades de turismo ecológico, de baixíssimo impacto e 

rigorosamente controlado, uma modalidade ainda não explorada devidamente pelos 

empresários locais.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.36 – Álbum arquiteto – 5.21 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.37 – Álbum arquiteto – 5.22 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fig. 5.38 – Álbum arquiteto – 5.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Como vimos, a análise dos projetos apresentados buscou compreender o universo e as 

dimensões expressas por parte dos seus moradores e agentes mais influentes, justamente 

aqueles que têm determinado os rumos das transformações urbanas no litoral do Porto das 

Dunas, expressão maior das transformações urbanas no litoral de Aquiraz, por meio das quais 

buscamos compreender suas características principais e instrumentos utilizados para compor o 

quadro de variáveis utilizadas na gestão dos impactos dos equipamentos turísticos e 

imobiliários na zona costeira cearense.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.39 – A carência de infra-estrutura urbana diminuiu a vendas dos lotes e prejudica a expansão do 
turismo de massa. Em breve deverá ocupar todos os espaços loteados, como descrito na legislação municipal, a 
não ser que algo de novo aconteça.  
 
 

Tivemos, assim, na análise do quadro das variáveis relacionadas aos agentes 

produtores do espaço, a condição de compreender o seu comportamento, o modo de operação, 

os valores e escolhas, como também os instrumentos legais, cartoriais, urbanos e ambientais 

utilizados para legitimar seus interesses. Portanto, é pelo conhecimento dessas informações, 

da manipulação desses instrumentos, mediante a participação democrática dos agentes sociais 

nas instâncias competentes que garantiremos uma contribuição na definição dos rumos das 

BEACH PARK E O AVANÇO NA FAIXA DE PRAIA APA DO RIO PACOTI 

 

A OCUPAÇÃO DAS DUNAS E DA 
RESTINGA MARCA A NOVA 
PAISAGEM URBANA DO LITORAL.  



 

transformações espaciais no litoral do Ceará, com vistas a gerenciar os diversos impactos de 

natureza urbana e turística, sobre o ambiente natural litorâneo. 

 

No próximo e último capítulo, faremos alguns esclarecimentos por intermédio de 

comparações escolhidas em outras localidades para enriquecer nossas considerações finais.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 6 – ESCLARECIMENTOS, COMPARAÇÕES E CONSIDERAÇÕES 
FINAIS 
 
 

Depois de percorrer todo o litoral de Aquiraz e conhecer de perto outros aspectos, 

igualmente relevantes, explicitados em outras localidades, moveu-nos uma sensação de 

cumplicidade, por haver tomado consciência de aspectos tão importantes que, pelo limite do 

tempo, não caberia aprofundar no presente trabalho, mas que tentamos cobrir sua falta, 

comentando as questões consideradas mais críticas, de modo a compor um material que serve, 

ao mesmo tempo, de esclarecimento de questões ainda não visíveis, como a da posse da terra; 

os dois paradigmas de desenvolvimento (local e global) e uma terceira condição, – a da 

comunidade que já interage com o turismo e alimenta expectativas de inclusão social, num 

processo, ainda nebuloso. 
 

A primeira delas, o processo de apropriação de terras litorâneas, exige um 

esclarecimento maior, uma vez que o caso do Porto das Dunas não representa a realidade 

municipal em razão das condições aparentemente consolidadas, na maioria dos registros dos 

imóveis utilizados para comercialização do loteamento, com apenas uma questão litigiosa na 

área de expansão. No entanto, sabemos da importância que este aspecto representa na 

configuração da ocupação desordenada do litoral de Aquiraz e achamos necessário fazer um 

comentário como contribuição para a discussão do aperfeiçoamento dos instrumentos da 

gestão urbana e ambiental. 
 

Sabemos que o modo de apropriação das terras em todo litoral mudou muito pouco, 

desde os arcaicos e permissivos processos judiciais e cartoriais que envolveram as delicadas e 

imprecisas questões judiciais entre a posse e registro de domínio da propriedade que ainda 

hoje ocorrem em menor escala nas várias localidades litorâneas, como Prainha, Presídio, 

Iguape e Barro Preto e que, entre 1998 e 2003, no Batoque, se apresentou de forma acentuada 

nos conflitos de terra que vamos comentar sinteticamente e que simboliza a questão de modo 

mais explícito. Outros conflitos de terra já foram registrados anteriormente, na vizinha 

comunidade de Balbino, e que foram denunciados no livro de Paula Saldanha em 199415 que 

contribuiu para a criação da APA do Balbino, no Município de Cascavel. 

 

Esse problema continua a ocorrer, não só no litoral, como também em todo o 

Município, bem assim no Estado e no País, pelo fato de a legislação brasileira admitir o 

                                                 
15 Balbino em Chamas - Editora FTD, São Paulo,1994 



 

instituto jurídico de posse, de modo diferenciado do instituto de domínio e propriedade, 

quando se refere a uma determinada porção de terra. É assunto da maior complexidade, uma 

vez que adentra as nuanças do Direito Processual Civil. No momento, temos apenas a 

intenção de apontá-lo como um dos responsáveis pela ocupação irregular no litoral, sugerindo 

que estudos jurídicos especializados sejam efetuados para corrigir tal distorção na legislação 

brasileira. Como exemplo, extraímos uma parte de um artigo publicado pelo juiz Jansen 

Fialho de Almeida, na revista O Magistrado16, que aborda o problema da natureza dúplice das 

ações possessórias expondo tal complexidade. 
 

Numa área onde a União, diz ter o domínio, será o Juiz praticamente obrigado a 

deferir a posse (cuja ação tem natureza dúplice) da área, manifestamente pública, a 

terceiros que poderão, munidos de uma sentença judicial, alienar livremente tal direito 

(art. 42 do Código Processual Civil) e até, clandestinamente fracionar, nascendo mais 

um condomínio irregular, fruto da “grilagem”, disfarçado sob o manto da JUSTIÇA. 

Assim, corre-se o risco de consubstanciar-se em situações irreversíveis, resultando na 

prevalência da manutenção da situação de fato, mesmo manifestamente contrária à 

situação de direito. Não se olvide da possibilidade de as partes entabularem em 

conluio para obter esse fim. Note-se, insisto, por exemplo, se numa ação de 

reintegração de posse o magistrado julgar improcedente o pedido, estará, regra geral, 

mantendo e reconhecendo a licitude da posse do réu, com julgamento do mérito, 

perfazendo-se a coisa julgada material e formal, em virtude, cumpre repetir, da 

natureza dúplice das possessórias. 
Jansen Fialho de Almeida, juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal 

 

 

Portanto, teoricamente, qualquer pessoa, nativa ou não, ainda hoje tem a condição 

legal de se apossar de uma determinada gleba não ocupada no litoral, bastando para isso que 

apresente ao magistrado uma sentença judicial, reivindicando alienar livremente tal direito de 

posse (art. 42 do Código Processual Civil), conforme assinala o articulista. Possivelmente foi 

o que aconteceu, no litoral de Aquiraz, segundo depoimentos dos próprios entrevistados que 

relataram o modo como alguns moradores nativos se apossavam de terrenos, por meio do 

“plantio de coqueiros”, ou da construção de cercas com alguma outra benfeitoria, alegando 

posteriormente o uso manso e pacífico nos processos de usucapião, quando ao final podiam 

transferir a posse do imóvel para terceiros.  
 

                                                 
16  www.imag-df.org.br/revista17/doutrina/doutrina02.htm - IMAG-DF , Instituto dos Magistrados do DF(2003) 



 

Pudemos constatar, entretanto que em toda localidade litorânea de Aquiraz parece 

haver um grande proprietário que comprou terrenos de posseiros ou de terceiros adquirentes 

de posseiros. Essas informações foram colhidas em entrevistas aos vários usuários: na 

Prainha, aparece o nome de Estanislau Damião Tavares; no presídio e Iguape, a família de 

Luis Studart; no Barro Preto e Batoque, a de Antônio Sales Magalhães e a família de Ivens 

Dias Branco. Como não é nosso objetivo verificar caso a caso, apenas pretendemos chamar a 

atenção sobre o assunto, indicando a importância do estudo desse tema, no intuito de 

disciplinar as futuras ocupações irregulares advindas de apropriações de posse.  
 

 

 

6.1 Comunidade do Batoque: a Posse da Terra e do Saber Comum 
 
 

Os conflitos de terra no Batoque ficaram marcados como uma metáfora de resistência 

e fortalecimento de uma pequena comunidade litorânea que se viu abruptamente ameaçada de 

ser transferida de lugar pelo fato de não possuír documentos de propriedade da terra, mesmo 

tendo morado nela durante várias gerações. Segundo a líder comunitária Maria Odete Martins, 

o processo começou com a compra dos coqueiros pelo Sr. Antônio Sales Magalhães que aos 

poucos proibia a retirada do fruto e depois foi proibindo o acesso, para mais tarde cercar e 

colocar “seguranças” armadas para garantir a posse. Em seguida, veio o grupo empresarial 

Odebrecht, propondo a construção de um mega-complexo hoteleiro – Aquiraz Resort, um 

empreendimento de 800 milhões de dólares com extensão de 8 km de praia, afetando 

profundamente a comunidade do Batoque que seria obrigada a mudar do seu espaço, 

quebrando toda a dinâmica histórico-social, edificada ao cabo de mais de um século. Após um 

longo embate e inúmeras audiências de negociações do Ministério Público Federal, com 

assessoria do IBAMA/Núcleo de Educação Ambiental, chegou-se a um ajustamento de 

conduta, garantindo a área de Reserva Extrativista e o espaço da comunidade, além das 

alterações devidas no empreendimento, referendadas pelo COEMA. Com o desenrolar do 

processo, a empresa desistiu da construção do resort por não ter conseguido a área pretendida 

e porque o empreendedor não conseguiu provar a titularidade da terra, ficando esta 

incorporada aos limites da Reserva. 

 

A criação histórica da Reserva Extrativista do Batoque não só faz uma revisão sobre a 

questão dos conflitos de terra como também aponta para outra questão de enorme densidade 

filosófica e epistemológica: o direito das comunidades litorâneas e indígenas a sua auto-



 

determinação étnica  e cultural e as diferenças implícitas entre os opostos paradigmas de 

desenvolvimento socioeconômico e espacial: o contemporâneo modelo do capital globalizado, 

materializado no Aquiraz Resort  e as novas propostas de desenvolvimento baseado no 

gerenciamento comunitário dos empreendimentos solidários de base local iniciados pelo 

processo de criação da Reserva Extrativista que traz a reflexão sobre o resgate e 

ressurgimento do saber comum e seu reconhecimento social como instrumento e forma de 

repensar e reconstruir as formas tradicionais de apropriação de espaços e recursos naturais 

renováveis como instrumentos contemporâneos e avançados da gestão ambiental, com o 

objetivo de proteção da biodiversidade, da autonomia e diversidade sociocultural das 

comunidades tradicionais. 
 

 

Em entrevista à assistente social do IBAMA, sobre a construção do “Processo de 

Gestão Comunitária e Desenvolvimento Sustentado” dentro das ações estruturantes na 

Reserva Extrativista do Batoque, questionamos a relação entre tradição e tecnologia para 

captar o grau de autonomia das comunidades tradicionais na sua relação com o 

desenvolvimento das atividades econômicas com o restante da economia do Estado. 
 

 

O sentido do trabalho é buscar apreender no saber das comunidades as técnicas que 

permitiram uma relação equilibrada com a natureza que garantiram a preservação dos 

ecossistemas [...] É importante de ser resgatado, inclusive nas trocas com outras 

comunidades porque não se trata de simples transferência de tecnologia, mas de um 

processo de reflexão para implantá-la na sua realidade local, baseada na troca de 

experiências e no avanço do processo de discussão nas comunidades, do saber fazer e 

como esse saber pode ser apreendido de uma outra maneira democrática e justa que 

possa ser implementado como um instrumento de qualidade de vida , na forma de 

gerar renda e conquistar a sua  autonomia  criando  um imaginário comum das 

comunidades litorâneas que vão fortalecer a identidade e os recursos para dar 

visibilidade fora da comunidade que busca o respeito e a sua  auto-determinação 

cultural.  
Águeda Maria G. Coelho, assistente social, IBAMA (Núcleo de Educação Ambiental.)  

 

Consideramos, portanto, este aspecto como um marco referencial de nossa análise e 

contra-posição ao modelo de apropriação do espaço turístico e imobiliário, até então 

representado pelas transformações urbanas no litoral do Porto das Dunas, com base na 



 

exploração da atividade turística e imobiliária que continuará a se reproduzir em outros locais 

como no Presídio e o novo mega-empreendimento Aquiraz Riviera, que apontamos como 

tema para futuras investigações.   
 

 

6.1.1 – Imagens do Batoque: do conflito à busca do desenvolvimento sustentado 
 

Apenas para ilustrar a questão levantada, mostraremos a sua localização espacial, além 

de um breve histórico seguido de uma seleção de fotografias comentadas a partir da leitura de 

sua linguagem não verbal, onde é possível identificar os usos e escolhas de seus agentes 

sociais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1 – A localização relativa da Reserva Extrativista do Batoque (LANDSAT,1999). 

 

A ocupação do litoral de Aquiraz começou no século XVII pelo porto do Iguape, que 

desempenhou um papel importante para a fixação de colonos em toda a região. Suas boas 

condições de atracação e a grande oferta de madeira para reparos atraíam as embarcações para 

a sua enseada. Em 1860, surgiu a ocupação do Batoque pela família Vitorino, que se instalou 

com o propósito de explorar a pesca, coletar a tabuba (Thypha dominguensis) e desenvolver a 

pecuária extensiva (SILVA, 1987, apud IBAMA,2003). A partir desse marco, o núcleo 
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populacional foi se expandindo e resultando nas atuais gerações que desenvolvem hoje 

atividades ligadas à pesca,  extrativismo, pecuária e agricultura de subsistência e, em pequena 

escala, o turismo local.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.2 – A porção mais preservada do litoral de Aquiraz situa-se entre Barro Preto e o 

Batoque. É também a que possui as mais belas e intocadas paisagens. Por isso atraiu o 

interesse do setor hoteleiro e imobiliário para a implantação do Aquiraz Resort  (Fonte: 

IBAMA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.3 – Primeira fase do Aquiraz Resort – Detalhe do lago incorporado à história da  

comunidade, ponto de conflito no termo de ajustamento descumprido (Fonte: Luiz Fiúza 

Arq.).  
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Figura 6.4 – Detalhe do lago, dos eixos urbanos e das barracas de praia que foram objeto de 

estudo para um projeto arquitetônico de interesse turístico, comprometido com os princípios 

de sustentabilidade e arquitetura bioclimática (Fonte: IBAMA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.5 – Foto aérea da região de intervenção e Planta de situação do projeto de 

arquitetura e requalificação urbana e ambiental das barracas de praia do Batoque (Fonte: 

IBAMA e Geraldo Magela & Rejane Santana Arquitetura). 
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Figura 6.6 – Detalhe da área de implantação: estacionamento para ônibus, praça 

multifuncional com centro de artesanato (1); parque infantil (2); entreposto de pesca (3); 

quadra poliesportiva (4) e o conjunto de barracas de praia (5) – Fonte: Geraldo Magela & 

Rejane Santana Arquitetura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6.7– Perspectiva da praça: barracas de praia e o parque infantil em formato de baleia  

    Fonte: Geraldo Magela & Rejane Santana Arquitetura. 

 

 

 A seguir, temos um trecho dos aspectos técnicos levantados na análise do conceito do 

projeto, alinhado aos princípios de sustentabilidade e arquitetura bioclimática. 

 

As barracas procurarão aplicar conceitos de arquitetura bioclimática  otimizando a 

ventilação e a luz natural para diminuir os custos com energia podendo ter estudos 

(1) 

(2) 

(3) (4) 

(5) 



 

para otimizar o rendimento de conforto térmico e lumínico das instalações e, por 

exemplo, conforme andamento do projeto, dispor da possibilidade de uso de energias 

alternativas como painéis solares e/ou uso de aerogeradores consorciados com energia 

convencional. Deverá prever um planejamento para o gerenciamento de todo o lixo 

produzido, desde os das cozinhas das barracas até os restos das podas resultante da 

manutenção do paisagismo.  O projeto Poderá também prever o planejamento para uso 

racional da água com reciclagem das águas servidas e captação de águas pluviais. 
Texto condensado dos fundamentos conceituais do projeto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.8– Vista aérea das barracas de praia, lago e a comunidade do Batoque (Fonte: 

Aquasis). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.9– A pesca é fonte de renda e proteínas. A agricultura de subsistência produz: 

milho, feijão, mandioca (casa de farinha comunitária) e batata doce (18.75% da produção 

municipal) - Fonte: IBAMA-NEA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Foto 6.1 – Com média familiar de 4 pessoas, o papel da mulher é destacado na 

produção do artesanato. A baixa escolaridade não impede a notável postura crítica na 

organização. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto 6.2 – Políticas públicas voltadas à preservação e organização comunitária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto 6.3 – O fortalecimento do processo de organização permitiu a conquista da 

reserva 

 (Todas as fotos acima têm como fonte: IBAMA - NEA). 

6.2 Turismo: o Mito, a Esperança, os Novos Investimentos e os Novos Impactos 
 

   

Outro motivo reforçou a segmentação da análise do litoral de Aquiraz em três 

categorias distintas: o comportamento da comunidade em relação ao turismo. No primeiro 

caso, tratado como o foco central da pesquisa, o Porto das Dunas representava não só os 

maiores impactos já efetivados pelos agentes responsáveis pela nova imagem do turismo 

cearense, associado ao capital nacional e internacional globalizado, como também era 



 

marcado pela ausência de uma comunidade tradicional local organizada, uma vez que o 

espaço era ocupado inicialmente por grandes sítios privados, como pudemos ver. Somente 

depois do loteamento, o bairro se organizou a partir dos setores da sua emergente elite 

econômica e social, com o apoio da Poder Público municipal.  

 

No segundo caso, representado pela comunidade do Batoque, o processo foi 

totalmente diferente e inverso: depois de presenciar os conflitos de terra no local e em 

comunidades vizinhas como o Balbino – a comunidade passou por um processo experimental 

de educação ambiental coordenado pelo NEA – Núcleo de Educação Ambiental do 

IBAMA/CE, em que foram discutidos instrumentos da gestão que pudessem assegurar a 

participação das comunidades na conservação dos bens ambientais, da sua cultura expressa no 

seu modo de vida e da permanência na terra culminando com a criação da Reserva 

Extrativista do Batoque. Nesse processo, a comunidade teve uma participação ativa na 

elaboração do Plano de Utilização, cujo Plano de Manejo e Zoneamento para a reserva, ainda 

estão em andamento.  

 

A terceira categoria de analisados que abordaremos agora pode ser caracterizada não 

só pelo processo intermediário em relação aos processos de impacto ambiental relacionados 

ao desenvolvimento de atividades turísticas, mas sobretudo por um comportamento captado 

na comunidade local em sua relação com o turismo, expressando uma grande expectativa de 

inclusão social no processo produtivo. Em alguns casos, já foram efetivamente integrados, 

ainda em pequena escala e muitas vezes de modo informal e irregular, à luz das leis 

trabalhistas, como no caso das barracas de praia e vendedores autônomos. 

 

Das comunidades, analisadas – Prainha, Presídio, Iguape e Barro Preto – a Prainha é a 

que se integra mais visivelmente ao desenvolvimento turístico que ocorre de forma 

“espontânea”, movida pelos interesses localizados de determinados grupos locais, em 

articulações com o Poder Público estadual e municipal. O fato é explicado, em parte, pela 

triangulação que faz entre o Porto das Dunas e a Sede, estruturada pelo sistema viário 

municipal, servido, recentemente, de transporte alternativo, como também pela participação 

ativa de alguns dos setores comunitários organizados, em especial as associações dos 

Bugueiros, das Rendeiras, dos Barraqueiros e dos Pescadores, que complementam o quadro 

dos serviços oferecidos ao setor hoteleiro local, que já passou a empregar uma expressiva 

quantidade de mão-de-obra local nos equipamentos turístico instalados principalmente no 



 

Porto das Dunas, como também na Prainha, onde existe, um hotel, um SPA, um parque 

aquático, 10 pousadas e 44 barracas de praia, que apesar de inúmeras deficiências e 

irregularidades, funcionam com muito vigor, carecendo de intervenções e investimentos.  

 

 Hoje, o setor turístico de Aquiraz procura adaptar-se à política estadual de turismo 

que privilegia a criação de roteiros turísticos no Estado, tendo participado da última reunião 

da ABAV – Associação Brasileira de Agentes de Viagens, no Rio de Janeiro, culminando 

com a visita de 200 operadores de turismo que ficaram hospedados recentemente no 

Município, para conhecer e traçar estratégias de desenvolvimento de novos pacotes e roteiros 

turísticos para a próxima estação, sob a coordenação da SETUR. 

 

A localidade do Presídio também se destaca no cenário do Município, não só pelas 

suas duas pousadas instaladas, mas pela grande expectativa em torno da implantação de mais 

um novo mega-empreendimento – o “Aquiraz Riviera” – entre a Prainha e o Presídio que só 

poderá ser avaliado devidamente após uma exposição detalhada sobre as definições dos 

projetos, mantidos estrategicamente em sigilo. Este projeto, que era denominado de “Praia 

Bela Resort & Village”,  causou muita polêmica em torno da ocupação das dunas. Ao que 

parece, chegou-se a um entendimento na 117ª Reunião do COEMA em 18 de dezembro de 

2003, onde foram apresentados e discutidos os termos do projeto.  

 

Apresentação e Votação do Relatório dos Estudos Técnicos e Científicos do Campo 

de Dunas inserido no trecho rio Catu (ao oeste) e riacho do Barro Preto (ao leste), e do 

Decreto Municipal que Declara como de Interesse Social o Projeto Praia Bela 

Resort & Village, no município de Aquiraz, Estado do Ceará. (SEMACE –2003)17 

 

Infelizmente não chegamos a ter acesso ao parecer técnico que aprovou os termos do 

projeto, na resolução do COEMA18, listada abaixo: 

RESOLUÇÃO COEMA Nº 19 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2003 (DOE: 09/01/04)   

“O CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - COEMA, mo uso das suas 

atribuilções que lhe conferem os arts. Art. 2º, item 2 e 7, da Lei nº 1.411, de 28.12.87, 

Art. 2º, VII, do Decreto nº 23.157, de 08/04/94; RESOLVE:  

                                                 
17 www.semace.ce.gov.br 
18 idem 



 

 

Art. 1º - APROVAR com base no Parecer Técnico da SEMACE Nº   

3268/2003/COPAM/NUCAM, Projeto Praia Bela e Resort & Village, no    

município de Aquiraz, aprovado na 117ª Reunião Ordinária do COEMA.  

 

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.  

SECRETARIA DA OUVIDORIA-GERAL E DO MEIO AMBIENTE, em Fortaleza 

19 de dezembro de 2003.  

 

José vasques Landim  

PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – COEMA” 

 

O que conseguimos colher, por meio de entrevista, é que teria sido permitida a 

ocupação de 20% do campo de dunas em questão, no relatório que ainda não foi devidamente 

revelado ao público e que certamente deixa dúvida sobre os critérios utilizados para 

julgamento da questão. Em todo caso, em razão das dificuldades no acesso das informações, 

mostraremos apenas algumas referências capazes de dar uma idéia e dimensão do projeto. 

 

 6.2.1  O novo empreendimento Aquiraz Riviera: potencialidades e impactos  

 

Este é o local previsto para implantação do empreendimento “Aquiraz Riviera”, antigo 

“Praia Bela Resort & Village”. A mudança do nome está relacionada à nova composição de 

investidores. Sua localização não ocupa área de comunidades tradicionais, incorporando-se à 

malha urbana do loteamento do Presídio, no entanto apresenta uma projeção construída a 

barlavento de um campo de dunas, ocupando efetivamente grande parte de sua área, uma das 

mais belas do Município que faz limite com o lago Catu. 
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Fig.  

 

Figura 6.10 – A área da implantação, no retângulo, ocupa áreas de dunas e restingas e merece 

acompanhamento no detalhamento do projeto na questão dos impactos ambientais (Foto: 

PDDU). 

 

 
 O empreendimento deverá se instalar no Município de Aquiraz ocupando área de 

280ha, com investimento previsto em torno de 167 mil Euros, cerca de R$ 500 

milhões e previsão de geração de cerca de 3.020 empregos. Para termos parâmetro 

da dimensão desse valor, os gastos  totais do orçamento de  2001 do Município de 

Aquiraz importaram em R$ 29 milhões, ou seja, são mais de 17 anos de orçamento 

municipal. Estão previstas as construções de 8 hotéis, 6 pousadas temáticas, 1 campo 

de golf, lojas comerciais, unidades familiares de moradia, lojas comerciais e restaurantes 

[...] Portanto, a Administração Municipal está colocada diante de grande desafio e 

oportunidades para potencializar o empreendimento e promover a inserção desse no 

desenvolvimento econômico local. 
Relatório da Secretaria Municipal de Turismo de Aquiraz em  junho de 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.11 – Local da implantação (polígono) e o sistema viário projetado (em laranja), com 

a ponte sobre o riacho Catu, na altura da entrada da Prainha. O acesso pode ser feito  vindo da 
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Sede municipal ou pelo Porto das Dunas, ou ainda pelo Presídio (Fonte : Prefeitura de 

Aquiraz). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.14 – Esta é  

 

 

 

 

Figura 6.12 – O acesso principal será pelo o mesmo caminho que leva à Prainha, de onde se 

avista uma paisagem deslumbrante que agora atravessará o rio passando ao lado do campo de 

dunas (Fonte: Prefeitura de Aquiraz). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.13 – Esta é a paisagem que antecede a chegada à Prainha. A construção da ponte se 

fará antes da flexão da curva, mais ou menos neste ponto, onde atravessará o rio, indo 

encontrar com um via a ser projetada, sobre as dunas - ver ponto de vista (1) na fig. 6.15 (Foto 

do autor). 
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Figura 6.14 – Esta é a paisagem que será vista pela futura via sobre as dunas – ver ponto de 

vista (2) na figura 6.15 (Foto do autor). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.15 – Este é o local da futura implantação do resort, visto das dunas (Foto do autor). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.16 – Este é o ponto de vista das lavadeiras da prainha. O traço representa a altura 

aproximada por onde passarão a ponte e os recursos federais para o turismo (Foto do autor). 
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Figura 6.17 – Esta é uma das mais belas paisagens da Prainha, com acesso visual impedido 

por muros de supostos proprietários. Nota-se o total desrespeito às leis ambientais. Um 

projeto de redefinição do acesso ao litoral criaria um novo espaço aberto ao público local e 

turístico, realocando as barracas de praia, atingidas pela erosão das marés. Foi discutido no 

PAT de Aquiraz e depende de verbas federais para o turismo. Não aconteceu ainda porque a 

lógica do planejamento continua priorizando os grandes projetos hoteleiros, como o Aquiraz 

Riviera. 

 As razões dos grandes empreendimentos baseiam-se no aporte de capital estrangeiro 

privado em consórcio com investidores locais. A geração de 3020 empregos parece enfeitiçar 

o Poder Público que acena com isenções fiscais de dez anos, o que pode comprometer as 

novas responsabilidades municipais, como a coleta do lixo e a dotação de infra-estrutura.   
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Figura 6.18– Segundo o arquiteto Francisco Hissa, um dos responsáveis pelo projeto, este é 

apenas um estudo preliminar, que poderá ser totalmente modificado. 

 

 

O programa de necessidades, entretanto, parece ser o mesmo, pois foram feitos outros 

estudos de impactos econômicos. Podemos apenas pensar que os 8 hotéis ficariam na faixa 

litorânea, as 6 pousadas temáticas nas áreas circulares, o campo de golf, nas áreas verdes,  as 

lojas comerciais e  restaurantes, perto dos hotéis e as unidades familiares de moradia 

espalhadas pelos traçados circulares dos enormes loteamentos. 

Os estudos dos impactos econômicos feitos por técnicos da Secretaria de Turismo 

Municipal de Aquiraz apresentam um quadro muito interessante, apontando e 

alertando para problemas ligados à análise da execução do projeto e as correlações com 

a construção civil. Nota-se a ênfase dada ao setor imobiliário (R$ 200 milhões - superior 

aos valores destinados ao setor hoteleiro) que parece ter retorno mais rápido. Levanta 

também a questão do processo industrial de construção a ser adotado, cuja tecnologia 

deverá ser importada levando a maior parte dos recursos, destinados à implantação do 

projeto, portanto, sem beneficiar as técnicas e os materiais locais. Indica apenas que a 

mão de obra local poderá ser aproveitada, se treinada antecipadamente, para se 

beneficiar com os empregos gerados pela implantação do projeto. 

 

O projeto será realizado em duas fases, onde a primeira fase está prevista a 

importância de R$ 180 milhões, com a construção de 4 hotéis, 2 pousadas, Centro 



 

de Convenções, Centro de treinamento, Heliponto, Restaurantes, Lojas 

Comerciais etc. A segunda fase o investimento direto previsto é de R$ 120 milhões 

e mais  R$ 200 milhões com investimentos de terceiros relativo a construção dos 

Aldeamentos Turísticos e Moradias previstas no empreendimento. [...]  A pesquisa 

do Mackinsey19 identifica uma defasagem de 65% da produtividade (brasileira) 

desse setor (construção civil), quando comparado com a indústria de construção 

americana. O que explica essa diferença é basicamente o projeto, a organização 

de funções e tarefas. [...] A escala, a intensidade de capital e o mix de produtos 

também têm sua justificativa, mas em menor grau de importância.É importante 

ressaltar que a falta de capacitação dos operários não foi o principal ponto de 

estrangulamento. O conceito de projeto aqui citado refere-se ao conceito mais 

amplo, ou seja, o que se denomina de PPF, Projeto para Fabricação (Design for 

Manufacturing), que envolvem materiais - padrão, módulos, materiais pré-

fabricados economicamente viáveis, o layout ótimo, redução das interferências 

nos processos de fabricação. 
                      Alexandre Sobreira Cialdini - Secretário de Desenv. Econômico e Turismo de Aquiraz.6 

 

 

 

 

 O relatório também ressalta a importância da capacitação para a mão-de-obra local e 

dos problemas da relação da isenção fiscal com os novos compromissos de serviços públicos 

a serem prestados pela Prefeitura, como o serviço de coleta de lixo e, finalmente, os 

problemas advindos da explosão da construção civil, fenômeno típico associado ao turismo 

nas pequenas economias como a de Aquiraz.    

 

O termo de compromisso aponta para geração de 3000 empregos no 

empreendimento. Tal fato gera a imperiosa necessidade do Município ter um 

centro de excelência em capacitação da mão-de-obra para essa área, que também 

poderia atender aos municípios da Região Leste do litoral cearense.[...] 

[...] A Cláusula Décima do Termo de Compromisso estabelece que o Município 

concederá benefício fiscal relativo aos Imposto sobre Serviços-ISS e Imposto 

                                                 
19 McKinsey Global Institute(MGI)- Produtividade no Brasil: a chave do desenvolvimento acelerado- 
Instituto Mackinsey, Rio de Janeiro: Campus, 1999. 
 
6 “Análise das Relações Econômicas, Fiscais e Algumas Variantes do Empreendimento Praia Bela 
Resort & Village” – Junho de 2002. 



 

Predial Territorial Urbano – IPTU, por um prazo de 10 anos, ressalva que a 

concessão do benefício será mediante Lei Municipal e estará de acordo com o art. 

14 da Lei de Responsabilidade Fiscal- LRF. [...] 

[...]A Cláusula Sexta do Termo de Compromisso trata de estudos que deverão ser 

desenvolvidos para consubstanciar o empreendimento. No que se refere também 

a responsabilidade específica do Município, caberá a Aquiraz, conforme 

estabelecido no Termo de Compromisso, arcar com o sistema de resíduos sólidos 

e recolhimento, com sistema de coleta seletiva de resíduos. A estreita relação 

entre os projetos turísticos e a qualidade do meio ambiente faz com que os 

impactos ambientais negativos destes empreendimentos causem a degradação 

dos mesmos ambientes, dos quais depende o êxito dos projetos, reduzindo seus 

benefícios [...]. 

[...]Em economias maiores e com grau de diversificação a indústria do turismo 

representa, com certeza, uma externalidade positiva, um resultado satisfatório na 

geração e permanência de emprego. Todavia, nas economias pequenas, em países 

atrasados, com poucas perspectivas de desenvolvimento dos setores modernos, 

essa indústria pode criar problemas substanciais, como por exemplo, a explosão 

na construção civil, o que é possível de acontecer no caso específico analisado. 
Alexandre Sobreira Cialdini - Secretário de Desenv. Econômico e Turismo de Aquiraz.7 

 

   

Portanto, pudemos constatar que os benefícios gerados por empreendimentos dessa 

natureza têm que ser exaustivamente detalhados para que não aconteça o pior, uma vez que 

não faltam exemplos para ilustrar problemas relacionados com essa modalidade de 

desenvolvimento turístico.  

 

Podemos continuar com mais exemplos comparativos, como o caso da comunidade do 

Iguape, que sofre de uma certa melancolia por ter visto o turismo abandonar o seu degradado 

litoral do mesmo modo que abandonou o Barro Preto, lugares de grande importância histórica, 

social e paisagística que esperam a reversão da lógica que privilegia os mega-

empreendimentos, tão questionáveis quanto impactantes, para receberem o apoio financeiro 

necessário para recuperar a qualidade ambiental perdida na sua paisagem, como 

exemplificamos no caso da Prainha e como é o caso também do Centro Histórico, de enorme 

                                                 
7 “Análise das Relações Econômicas, Fiscais e Algumas Variantes do Empreendimento Praia Bela 
Resort & Village” – Junho de 2002 



 

potencial, à espera da mudança por novos tempos, desde que os recursos se destinem também 

à própria comunidade local. 

 

 

6.2.2  Considerações finais 

 

 Ao término de toda pesquisa cria-se, evidentemente, uma natural expectativa em 

relação às conclusões obtidas pelo esforço empreendido e, nesse momento, é oportuno 

lembrar um aspecto importante encontrado na opção metodológica adotada em nossa 

pesquisa: a velocidade com que as mudanças provocadas pelos processos sociais, em 

permanente relação dialética, imprimem no contexto analisado o que resulta em conclusões 

essencialmente dinâmicas e relativas ao seu tempo, estando sempre abertas a atualizações 

permanentes. Esta característica tem como base a dificuldade epistemológica decorrente da 

natureza extraordinariamente complexa e instável do objeto de estudo escolhido – as 

transformações urbanas ocorridas no litoral de Aquiraz.  

 

 Um exemplo disso pôde ser constatado na leitura da recente matéria publicada no 

Diário do Nordeste, em 23/11/2004, posterior à redação final dessa dissertação e anterior à 

data de defesa que nos levou a fazer algumas atualizações relevantes, a despeito do anúncio 

da implantação do início das obras, em setembro de 2005, do mega-projeto Aquiraz Riviera, 

certamente o fato político e econômico de maior importância e envergadura para o Município, 

no momento. Em primeiro lugar, o nome do empreendimento muda, novamente, agora para 

“Aquiraz Golf & Beach Villas”, guardando uma certa proporcionalidade no montante do 

investimento que se atualiza dos R$ 500 milhões, como foi informado em 2002, para R$ 680 

milhões, agora em 2004. O programa do empreendimento é muito semelhante no que diz 

respeito ao resort, ao clube de golfe e aos aldeamentos turísticos e residenciais, mas mudam 

um pouco os equipamentos acessórios, como também o seu cronograma. 
 

A primeira fase, que corresponde cerca de 40% de todo o empreendimento com conclusão 

prevista para o último trimestre de 2006, irá contar com um Resort/Golf/Spa com 714 

apartamentos de luxo, 350 bangalôs e um clube de golfe com campo de 18 buracos (“o 

único no Ceará”, segundo a assessoria de imprensa).O projeto consta ainda de uma 

academia de tênis, conjunto de quadras esportivas, centro hípico, spa, centro de 

convivência com restaurantes, bares e lojas. Além disso, foi realizado um estudo 



 

ambiental para atrair espécies de animais silvestres por meio de um projeto de paisagismo 

específico  
(Coluna de Negócios do Diário do Nordeste, 23.11.2004) 

 

Outros dois aspectos relevantes, obtidos em entrevista com o secretário de 

planejamento de Aquiraz, Arq. Paulo Franklin, puderam ser oportunamente atualizados em 

virtude da publicação da matéria, uma vez que nesse meio tempo não havia nenhuma 

publicidade sobre o conteúdo e características dos projetos. O primeiro trata da alteração do 

acesso principal ao empreendimento que, segundo o secretário, evitará a construção da ponte 

sobre o rio Catu e seu previsto impacto ambiental, como constava anteriormente nos 

documentos da primeira apresentação do projeto feito pela própria Prefeitura de Aquiraz e 

registrado na pesquisa. Desse modo, será utilizada a segunda opção de acesso, via Iguape – 

Presídio, devendo o entorno receber alargamento e adequação às novas demandas.  
 

O segundo aspecto que diz respeito às técnicas construtivas industriais e ao 

aproveitamento da mão-de-obra local na implantação das obras civis, levantado pelo relatório 

de análise do empreendimento feito em 2002, deverá ser alterado, conforme depoimento do 

secretário, passando a utilizar tecnologias, materiais e tipologia arquitetônica inspirada na 

cultura e tradição locais. 
 

Um terceiro aspecto importante, levantado no nosso trabalho, foi também abordado 

pela matéria do jornal no dia seguinte. Trata das promessas de novos investimentos em infra-

estrutura para a requalificação do entorno do empreendimento, atingindo também a faixa 

litorânea degradada e o centro histórico. Até então, tínhamos feito referência na pesquisa 

como localidades “preteridas” pelos investimentos públicos e cheia de potencialidades de 

inclusão social. Agora é anunciado o compromisso de reverter a situação, conforme descrito 

na sequência.  
 

O projeto deve ainda investir na requalificação do entorno do 

empreendimento, com investimentos na infra-estrutura, capacitação 

de mão-de-obra (95% dos trabalhadores devem ser do Ceará) e 

recuperação do patrimônio histórico, além de ter uma preocupação 

com a preservação ambiental. Ao final de 2006, o complexo deve estar 

pronto para receber os turistas. As obras devem ser iniciadas em 

setembro do próximo ano, começando a ter suas unidades imobiliárias 



 

vendidas um mês antes. Após sua conclusão, na fase final, o 

empreendimento pode chegar a uma capacidade de 10 mil pessoas 

hospedadas. Hoje, Fortaleza conta com 22 mil leitos, enquanto o 

Ceará tem 30 mil leitos.[..] 

[...]Para a prefeita de Aquiraz, Ritelza Cabral, o empreendimento é de muita 

importância principalmente porque vai gerar 3 mil empregos diretos e vai mudar a 

qualidade de vida da população. “Uma grande preocupação nossa foi quanto ao 

impacto ambiental que o complexo geraria, uma vez que nosso ambiente é 

riquíssimo”, mencionou.“O mais importante, no entanto, é que o Consórcio Aquiraz 

vai interagir com o Município, melhorando os seus equipamentos de infra-estrutura, 

tais como vias de acesso, padronização de barracas de praia, restauração de pontos 

turísticos”. “As vantagens são econômicas e sociais, ressaltou.[...] 

[...]A expectativa é de que, em dez anos, a receita direta, com 

serviços no resort, chegue a R$ 2,3 bilhões. Já a indireta, 

aquecendo os diversos segmentos econômicos em toda a região 

metropolitana de Fortaleza, devem atingir R$ 2 bilhões, gerando um 

total de 10.500 empregos diretos e indiretos. Estudos indicam que o 

impacto do investimento na economia do Estado será de 6,3% do 

PIB do Ceará, com um aumento anual de 2,3% do PIB, após a 

conclusão. 

(Coluna de Negócios do Diário do Nordeste, 24.11.2004). 

 

Como pudemos perceber nos depoimentos e nas matérias, há grande otimismo quanto 

às mudanças anunciadas, que parecem amenizar alguns dos problemas levantados na 

pesquisa, mas não totalmente, pois será necessário, mais do que antes, um rigoroso controle 

urbanístico e ambiental sobre o empreendimento, principalmente no seu entorno, para evitar 

novos impactos e conflitos causados pela ocupação e especulação imobiliária desordenada. 

Portanto, é de suma importância o acompanhamento do desenvolvimento dos projetos, sendo 

oportuna uma solicitação formal aos gestores de uma ampla divulgação do conteúdo e 

definições dos projetos em audiência pública para que a sociedade possa acompanhar e se 

preparar para os impactos positivos e negativos de um empreendimento de tamanha 

envergadura.  
 

Consideramos relevante iniciar nossas considerações finais comentando essas 

atualizações porque elas expressam, em grande medida, o caráter de nossa pesquisa, que traz, 

de forma implícita, esta dificuldade que nos levou a optar por uma abordagem que evitou a 

postura mecânica de uma ciência aplicada, recusando, inicialmente, resultados definitivos, 



 

impondo à investigação admitir uma constante evolução de suas conclusões que, segundo 

Ferrara (2000:13), “parece definir a própria característica da investigação da ciência 

contemporânea e, sobretudo, das ciências humanas”.  

 

Para compreender melhor o nosso percurso, na tentativa de sintetizar nossas principais 

considerações, é significativo lembrar que lançamos mão, na primeira fase da pesquisa, das 

contribuições da História e da Geografia Humana, fundamentadas em posturas dialética e 

fenomenológica, capazes de permitir uma releitura analítica e crítica da problemática 

ambiental da zona costeira cearense. Essa abordagem teve como finalidade contextualizar o 

papel do planejamento turístico governamental, caracterizado, como vimos, pelo agravamento 

dos impactos já causados pelo processo histórico de valorização das terras litorâneas, em 

decorrência, sobretudo, da evidente ausência de ações e instrumentos eficientes de controle 

das questões que envolvem o planejamento físico-territorial e socioambiental da zona 

costeira, facilmente detectadas na maneira como foram e são encaminhadas as implantações 

das infra-estruturas urbana e turística, no Porto das Dunas.  

 

O modo como operam os agentes produtores do espaço, divisado ao longo da análise 

empírica da área de estudo, denuncia os instrumentos utilizados na criação de espaços e 

empreendimentos privados em parceria com o Poder Público, projetando nos gestores 

municipais novas responsabilidades relacionadas à difícil tarefa de gestão urbana, como pôde 

ser verificado no caso do Porto das Dunas, onde a Prefeitura foi chamada para arcar com um 

custo cuja responsabilidade não é inteiramente dela, como visto no capítulo anterior (pag. 

174), na análise da Lei Federal 6.766/79 que trata, entre outros assuntos, das 

responsabilidades dos empreendedores imobiliários quando do Parcelamento do Solo Urbano. 

Este problema poderia ter sido equacionado no início da implantação do loteamento através 

do planejamento das vendas de forma programada, onde todos os lotes deveriam ser vendidos 

em áreas minimamente urbanizadas pelo empreendedor, com infra-estrutura de pavimentação, 

drenagem, meio-fio e demarcações de lotes e passeios o que não só facilitaria as vendas, mas 

viabilizaria a implementação da infra-estrutura urbana complementar como energia, 

comunicação e saneamento ambiental que poderia ser executada com a participação do poder 

público, utilizando mecanismos do Direito Tributário como a contribuição de melhoria.  

  

O impasse atual sobre a questão de como resolver a carência de infra-estrutura do 

Porto das Dunas, diante da impossibilidade de ser resolvida com recursos municipais, remeteu 



 

os gestores à transferência do problema para a esfera estadual e federal, mediante a 

canalização de recursos do PRODETUR, como foi sugerido pelos agentes locais que 

organizaram o seminário em Aquiraz. Obviamente esta solução não seria a mais adequada 

porque, tratada de maneira isolada, se configuraria em mais uma fonte de concentração de 

renda nas mãos dos proprietários de imóveis que se beneficiariam, de forma assimétrica, dos 

investimentos públicos federais destinados ao turismo. 

 

Por outro lado, se esta solução for articulada a uma política de criação de um fundo de 

desenvolvimento urbano municipal alimentado por recursos oriundos de tributos cobrados a 

partir da contribuição de melhoria, poderíamos ter aí uma proposta um pouco mais 

responsável, pelo menos do ponto de vista econômico, uma vez que promoveria aos cofres 

públicos um retorno progressivo de uma parte do financiamento federal para infra-estrutura 

turística, convertendo-a no fundo que ampliaria a possibilidade de atendimento às demandas 

de infra-estrutura da população mais carente do município, justificando a sua aprovação. Em 

outras palavras, o investimento em infra-estrutura no Porto das Dunas, tratado dessa forma, 

promoveria a atividade turística criando, no médio prazo, uma valorização dos imóveis 

comercializados e com ela a possibilidade, via tributação compensatória, do resgate de parte 

dos recursos federais investidos em turismo, convertendo-o em atendimento das demandas de 

infra-estrutura urbana prioritária definidas na criação desse fundo.  

 

 O caso do loteamento Porto das Dunas, portanto, passa a ser um exemplo de como os 

novos loteamentos não devem ser implantados, exigindo dos gestores municipais uma postura 

mais conseqüente, no que diz respeito às definições das responsabilidades dos 

empreendedores imobiliários, de modo a evitar novos problemas e impasses como o 

identificado na pesquisa. O cuidado na aprovação desses loteamentos deverá atingir 

dimensões ampliadas com a implantação do novo empreendimento, que deverá demandar 

uma diferenciada e eficiente operação da gestão e do controle na produção do espaço urbano e 

turístico a ser criado, de modo a evitar problemas da gestão e manutenção urbana, no futuro. 

 

Optamos por focar o levantamento de campo no Porto das Dunas, bairro de perfil 

turístico e residencial, por ser o litoral de Aquiraz um trecho relativamente extenso e 

diversificado, de modo que viabilizasse, no nosso tempo, a compreensão do processo de 

produção e consumo do espaço turístico e urbano, capaz de levantar as variáveis relacionadas 

ao controle dos possíveis impactos causados pela implantação desordenada dessa infra-



 

estrutura. Isso nos permitiu também estabelecer análises comparativas com os demais 

fenômenos que emergiram com maior evidência, marcando as outras localidades, como 

Batoque e a sua Reserva Extrativista; a região entre Prainha e Presídio com o novo mega-

empreendimento “Aquiraz Golf & Beach Villas”, como também o Iguape, o Barro Preto e o 

Centro Histórico da Sede, tratados como lugares “preteridos”, à espera das novas e recentes 

promessas por novos investimentos em infra-estrutura. Desse modo, pudemos considerá-los 

como os fragmentos mais expressivos das diversas relações travadas entre o litoral de Aquiraz 

e a Sede do próprio Município, como também, entre ele e a própria região metropolitana de 

Fortaleza, capital do Estado, interligada à rede de nós estruturada pelo turismo internacional. 

  

É importante ressaltar que, nessa abordagem empírica, procuramos considerar a 

criação de categorias de análises adaptadas à complexidade do objeto de estudo e à 

metodologia adotada, que trabalhou tanto com as imagens fotográficas, mapas, projetos 

urbanísticos e arquitetônicos, como técnica projetiva de percepções da imagem do lugar, 

como também pela análise do discurso dos agentes sociais e do discurso oficial do Estado, em 

parceria com a iniciativa privada (planos desenvolvimento, legislação ambiental e urbana), 

capaz de criar identidades, impor limitações e significados urbanos, muitas vezes flagrados de 

modo contraditório, que apontaram para as nossas contribuições na correção dos rumos 

necessários para minimizar os impactos causados no ambiente natural. 

 

 De outro modo, retornando ao início de nossas indagações para melhor compreender o 

sentido de nossas considerações, poderemos afirmar que, depois de termos conhecido a 

origem e a evolução das estruturas de ocupação da zona costeira cearense, concluímos que o 

fenômeno de “ocupação desordenada” em áreas litorâneas sujeitas à proteção ambiental pode 

ser relacionado com o próprio modelo de colonização patrimonialista adotado no Brasil e 

particularmente no Ceará, onde as imprecisões nas medições e demarcações de terras doadas 

em sesmarias tornaram-se as sementes dos litígios e embates violentos que marcaram o 

período colonial (GIRÃO, 1985:122), influenciando, até hoje, os arcaicos processos cartoriais 

de registros de imóveis, confirmando a reflexão proposta por MARICATO (2001:90-93), que 

se volta para o aperfeiçoamento da legislação urbanística; para a eficiência do poder de 

polícia sobre a ocupação do solo; para a solução da confusão dos cadastros imobiliários e dos 

registros de propriedades, salientando que, para isso, será necessário o enfrentamento da 

questão fundiária, marcada por velhas alianças que sustentam o poder político, desde a 

história evolutiva do desenvolvimento urbano no Brasil e, infelizmente, até os dias de hoje. 



 

 

Por outro lado, pudemos também concluir que as antigas terras de marinha, definidas 

em Carta Régia, permitiram que inúmeras comunidades indígenas se acomodassem no litoral, 

plasmando um novo tipo de brasileiro, pescador e agricultor, mesclado com a forte presença 

do colono português e dos negros africanos que chega aos dias de hoje iniciando um processo 

de discussão e construção da conquista do direito à sua determinação étnica e cultural.  

 

Esta afirmação, que nos serve de contraposição ao desenvolvimento econômico 

ancorado no turismo internacional globalizado, propõe ao mesmo tempo, uma reflexão para 

todos nós e em especial aos nativos de Aquiraz que habitam a sua zona costeira, perguntando-

lhes qual é a verdadeira importância da preservação de sua identidade étnica e cultural e como 

isso pode atravessar as próximas gerações, sem ser desestruturadas pelo intenso intercâmbio 

social e informacional da contemporaneidade,  constituindo-se em discussão mais ampla, 

materializada aqui, no trabalho coordenado pelo IBAMA. Este órgão desenvolveu, em 

conjunto com a comunidade local, o Plano de Utilização da Reserva Extrativista do Batoque 

que fundamentará o Zoneamento e o Plano de Manejo, ainda em andamento, lançando-se 

como opção ao modelo de desenvolvimento econômico em curso, levando em consideração as 

diversas particularidades que caracterizam a realidade do seu povo, associadas à intensa 

participação comunitária nas deliberações dos assuntos pertinentes à reserva. No futuro, com 

a avaliação da experiência no Batoque, será possível dimensionar a sua viabilidade e 

abrangência como proposta alternativa de manejo dos recursos naturais, fundamentado num 

modelo de desenvolvimento econômico, por sua vez, baseado na gestão e preservação 

ambiental, ao que está associada à elevação da qualidade de vida e autonomia das populações 

que hoje mantêm um vínculo de dependência mais estreito com a natureza.     

 

É necessário lembrar que, nesse mesmo espaço litorâneo, as comunidades pesqueiras 

tradicionais têm assistido, atônitas, ao crescente processo de valorização das terras, a partir 

dos anos 1970, em razão do fenômeno de expansão imobiliária de veraneio, indo encontrar-se 

nos anos 2000 com os grandes projetos internacionais de turismo massivo, de capital 

globalizado, reacendendo novas reflexões e opiniões sobre a sustentabilidade e o controle 

desse desenvolvimento, com base no uso e ocupação intensivos da terra e seu maior 

patrimônio: a paisagem natural, autofagicamente tratada como mercadoria e valor de troca, 

incendiando a questão da posse e registro de sua propriedade. Do mesmo modo, é oportuno 

discutir-se também a preservação do patrimônio natural, étnico e cultural de um povo 



 

formado secularmente, cuja distância dos grandes ciclos econômicos do passado explicam 

parte da história do Estado e do País, transformando-os em testemunhos vivos de sua singular 

existência, cujos saberes comuns guardam importantes informações sobre o comportamento 

do meio ambiente litorâneo, tão cruciais na busca de um novo paradigma de manejo e 

preservação dos recursos naturais baseados no desenvolvimento sustentado dessas 

comunidades, merecedoras de um tratamento diferenciado e específico, não só em virtude 

apenas da importância das contribuições de seus saberes, como também das proporções e 

características de sua extensão que marcam até hoje a paisagem etnográfica do Estado. 

 

Pudemos também perceber na pesquisa a maneira dessa mesma grande faixa litorânea 

de domínio régio, ter vindo a se transformar em terras de “domínio da União”, ficando 

exposta ao histórico fenômeno de valorização do litoral, iniciado, no caso cearense, em 

Fortaleza nos anos 1930, generalizando-se por todo o litoral do Estado a partir dos anos 1960–

70, aguçando-se nos anos 1980-2000, em decorrência das características do planejamento 

governamental do turismo, que não demonstrou ser capaz de gerenciar os dois mais 

importantes subsistemas do litoral – o urbano e o ambiental. 

 

 Para tentarmos compreender a origem dessa “incapacidade” na gestão desses sub-

sistemas, seria necessário recorrer aos estudos levantados por Maricato (2001:81) quando 

anota que “no centro da questão urbanística está o fundiário e o imobiliário”. A autora 

aponta, pois, para a necessidade de uma reforma urbana, mas, analisando o problema de modo 

mais específico nos limites de nossa pesquisa, fomos nos encontrar com as características do 

Código Processual Civil Brasileiro, com as brechas permitidas nas leis ambientais e urbanas, 

como também com o próprio processo de elaboração das leis e composição dos conselhos 

consultivos dos órgãos responsáveis pelas questões ambientais e urbanas, até hoje, distantes 

da fiscalização e participação democrática da sociedade organizada, confirmando a tese da 

autora.  

 

Atuar contra essa postura de “impotência” ou “esquecimento” dos gestores diante dos 

problemas territoriais exige, sobretudo, o conhecimento amplo do problema na perspectiva de 

proceder a uma efetiva conscientização política da comunidade local sobre a necessidade de 

uma reforma urbana capaz de empreender uma ação social participativa que venha a cobrar 

resultados dos responsáveis pela sua gestão. 

 



 

Pensando de modo otimista, vivemos hoje o privilégio de participar da consolidação 

da democratização política do País, que indica novas perspectivas, como o próprio processo 

eleitoral, juntamente com novos instrumentos legais, como os previstos no “Estatuto da 

Cidade”, que nos enchem de esperança, na consecução de um caminho, diferente, permitindo 

absorver as inúmeras contribuições da sociedade civil, destinada a conduzir os rumos 

trilhados pelo País no futuro.   

 

Estamos, entretanto, apenas no início de uma caminhada que procuramos percorrer, 

ocupando, democratica e persistentemente, todas as instâncias institucionalizadas e carentes 

de nossa participação. Consideramos, portanto, uma oportunidade, que muito nos honra, 

contribuir com esse modesto trabalho, como gesto de comprometimento nesse importante 

momento da vida do País que, esperamos, seja o primeiro passo para novas e mais 

abrangentes contribuições. 

 

Tendo efetuado nossas considerações finais ao longo da análise do nosso percurso, 

materializamos assim nossas contribuições para o debate do tema “Turismo e Urbanização: 

Gestão de Impactos no Litoral de Aquiraz-CE”, colocando-nos à disposição para esclarecer 

quaisquer dúvidas sobre as questões suscitadas e analisadas na pesquisa por intermédio dos e-

mail:   igmonte01@yahoo.com.br ou ignacio.montenegro@caixa.gov.br. 
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Catu e a foz do Rio Pacoti. 

 

 

 

ANEXO 1 - QUESTIONÁRIOS BÁSICOS UTILIZADOS 

 

Questionário 1 – Aplicado somente aos turistas. 

1) Quais as imagens que mais marcaram a sua estada em Aquiraz? 

 



 

Questionário 2 – Aplicado aos demais agentes sociais pesquisados.  

1) Nome, naturalidade e idade; 

2) Há quanto tempo mora aqui? 

3) Qual o seu trabalho? (avaliar a classe social) 

4) Tem família e como se compõe? 

5) Como você percebe o turismo aqui? 

6) Como você percebe os problemas ambientais? 

7) Quais são os maiores problemas locais ?... indique soluções. 

8) Quais as melhores qualidades locais? ... e o que falta? 

9) Como você classifica os agentes sociais na comunidade? (classes sociais) 

10) Como você percebe o problema da apropriação da terra? 

11) Como você percebe o problema da produção e consumo do espaço turístico? 

12) Qual a presença do Poder Municipal? 

13) O que sugere para melhorar o turismo e o meio ambiente?  

      

 


