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RESUMO 

 

A conjuntura de desenvolvimento do século XX, pautada no crescimento econômico, 

conduziu o processo de uso e ocupação da zona costeira e promoveu mudanças no 

continente e no ambiente marinho. Esse modelo de desenvolvimento atribuiu valor 

de mercadoria ao espaço e agenciou mudanças significativas na paisagem e na 

dinâmica dessa parcela territorial, bem como no meio marinho. O desafio do século 

XXI é contornar essas mudanças minimizando seus impactos negativos e reconduzir 

o processo de desenvolvimento da zona costeira. Tarefa complexa, que pressupõe 

um modelo de desenvolvimento que envolva o crescimento econômico, o bem-estar 

social e garanta a qualidade ambiental e os recursos naturais para as gerações 

futuras. Para que esse desafio seja vencido, faz-se necessário entender a dinâmica 

de desenvolvimento atual, portanto, essa pesquisa objetiva analisar o 

desenvolvimento socioambiental das praias do município de Caucaia - Ceará: Dois 

Coqueiros, Iparana, Pacheco, Icaraí, Tabuba e Cumbuco. O ponto focal da pesquisa 

é a analise do uso e ocupação no período definido entre os anos de 2000 a 2015; a 

abordagem utilizada é a geossistêmica. O estudo utiliza diferentes metodologias 

como o estudo socioespacial a partir do entendimento da área sob a perspectiva de 

categorias de análise; a análise de planos, projetos, leis e instrumentos; e a análise 

integrada a partir da matriz swot. É de caráter interdisciplinar e abrange dimensões 

distintas: social, ambiental, espacial e econômica. A pesquisa realiza, ainda, o 

cálculo de Retrogradação da área, equação matemática proposta pela Lei de Bruun, 

para determinar área não edificante, área imprescindível para a preservação da 

zona costeira. As informações e dados gerados foram sistematizados a partir de 

matriz de correlação e mapas temáticos, foram apresentados em formato de 

cenários e deram origem às diretrizes de desenvolvimento. Conclui-se que as praias 

passam por processos diferenciados em relação à dinâmica urbana-ambiental; as 

praias de Dois Coqueiros, Iparana, Pacheco e Icaraí necessitam recuperar seu 

potencial paisagístico, sua dinâmica econômica e social; já as praias de Tabuba e 

Cumbuco carecem ter seu potencial paisagístico, sua dinâmica econômica e social 

preservadas e potencializadas. 

 

Palavras-chave: Zona Costeira. Uso e Ocupação. Paisagem. 
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ABSTRACT 

 

Twentieth century development model, based on economic growth oriented the use 

and occupation of Ceará’s seacoast, caused changes both in land and in the sea 

zone. Such model attributed capital value to space and this has caused changes in 

the dynamics of this part of the land as well as in the sea zone. The challenge at 

present is to avert such alteration by reducing its negative impact and promote 

development in seacoast. This complex task implies a development model 

intertwined with economic growth, welfare and providing environment and natural 

resources preservation for future generations. In order to succeed in that, it is 

necessary to understand current development dynamics, so, this research aims at 

analyzing socio-environment development on the beaches of Caucaia City – Ceará: 

Dois Coqueiros, Iparana, Pacheco, Icaraí, Tabuba, and Cumbuco. The focus is the 

analysis of their use and occupation between 2000 and 2015; the approach used is 

geosystemic. The study employs different methodologies such as socio-spatial study 

from the knowledge of the area under the perspective of analyzed categories; the 

analysis of plans, projects, laws and instruments; and the integrated analysis from 

the matrix swot. It is an interdisciplinary study and it covers distinct areas: social, 

environmental, spatial, and economy. The research also carries out the calculation of 

the retrograding process of the area through the equation proposed by Brunn Law, 

used to determinate the preserved area, which is indispensable for seacoast. 

Information and data were systematized from the correlational matrix and thematic 

maps, they were presented in scenery forms and the result is some development 

proposals. The conclusion states that analyzed beaches undergo different processes 

concerning urban-environmental dynamics; Dois Coqueiros, Iparana, Pacheco and 

Icaraí beaches need taking their landscape potential back, as well as their socio-

economic dynamics; Tabuba and Cumbuco beaches need having their landscape 

potential and socio-economic dynamics preserved and expanded. 

 

Keywords: Seacoast. Use and Occupation. Landscape. 

 

 

 



8 
 

  
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1 – Presença de condomínios de Segunda Residência na praia do Icaraí em 

1986 ......................................................................................................... 23 

Figura 2 – Praia do Icaraí, 1999. Presença de barracas de praia e início da tentativa 

de contenção costeira .............................................................................. 23 

Figura 3 – Condomínio residêncial praia do Icaraí, município de Caucaia ................ 24 

Figura 4 - Mapa de Localização ................................................................................ 27 

Figura 5 – Espigão de retenção na Praia do Futuro – Sedimentos Acumulados no 

Molhe do Mucuripe ................................................................................... 39 

Figura 6 – Degradação ambiental na Praia do Icaraí – CE (A) e na praia de Olinda – 

PE (B) ....................................................................................................... 41 

Figura 7 - Mapa Batimétrico da área de estudo - isobatimétricas de 2m em 2m de 

profundidade ............................................................................................ 52 

Figura 8 – Cenários com previsão do aumento do nível do mar, apresentados no 

Quinto Relatório de Avaliação (AR5), do Intergovernamental Painel on 

Climate Change ........................................................................................ 54 

Figura 9 – Síntese Metodológica ............................................................................... 58 

Figura 10 – Macrorregiões de Planejamento. Região Metropolitana de Fortaleza 

(RMF) ....................................................................................................... 62 

Figura 11 – Condomínio horizontal de veraneio na praia do Icaraí indica predomínio 

de paisagem urbana/artificial e, consequentemente, degradação da 

paisagem natural (fotografia / ano de 2012) ............................................. 64 

Figura 12 – Condomínio de casas de veraneio na praia do Icaraí indica degradação 

da paisagem natural (fotografia / ano de 2012) ........................................ 64 

Figura 13 – (A) Nova construção e (B) edificações verticalizadas na praia do Icaraí 

indicam o processo de expansão recente e contínuo nas porções 

litorâneas do município de Caucaia.......................................................... 65 

Figura 14 - Mapa Geossistêmico da área de estudo ................................................. 78 

Figura 15 – Subsistema: Faixa de praia – Localizada  na praia de Iparana, município 

de Caucaia ............................................................................................... 79 

Figura 16 – Preservação do potencial paisagístico típico do litoral, (A) na praia de 

Tabuba e na (B) praia do Cumbuco ......................................................... 80 



9 
 

  
 

Figura 17 – Degradação do potencial paisagístico na praia do Icaraí potencializada 

pela erosão costeira e obras de contenção .............................................. 81 

Figura 18 – Presença de urbanização (muro) no subsistema: faixa de praia – praia 

de Iparana ................................................................................................ 82 

Figura 19 – Estrutura de contenção costeira do tipo Bagwall presente na praia do 

Icaraí, município de Caucaia – CE (imagens de 2012) ............................ 83 

Figura 20 – (A) Campo de Dunas existente na praia de Tabuba e (B) campo de 

Dunas existente nas proximidades da Lagoa da Barra Nova, entre as 

praias do Icaraí e de Tabuba .................................................................... 84 

Figura 21 – Planície Fluviomarinha Lagoa da Barra Nova (A) ocupada por 

equipamentos urbanos e (B e C) área ainda preservada ......................... 86 

Figura 22 – Prática de esportes náuticos (kitesurf) na Lagoa Barra Nova na divisa 

entre as praias de Icaraí e Tabuba ........................................................... 87 

Figura 23 – Subdivisão da Unidade de Planejamento Territorial 5 (UTP 5) – 

município de Caucaia ............................................................................... 94 

Figura 24 – Subdivisão dos Municípios em setores da faixa Costeira do Ceará ....... 98 

Figura 25 – Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) – Imagens do satélite 

METEOSAT-7 ........................................................................................ 100 

Figura 26 – Bacias Hidrográficas do estado do Ceará ............................................ 102 

Figura 27 - Área de estudo e poligonal que define a APA do Estuário do Rio Ceará

 ............................................................................................................... 105 

Figura 28 – Lagoa da Barra Nova, entre as praias de Icaraí e Tabuba / CE ........... 106 

Figura 29 – Vegetação Pioneira na praia do Icaraí / CE (proximidades da Lagoa da 

Barra Nova) ............................................................................................ 107 

Figura 30 – Vegetação de mangue na desembocadura do rio Ceará, divisa entre os 

municípios de Fortaleza e Caucaia ........................................................ 107 

Figura 31 – Parcela territorial pertencente à praia de Dois Coqueiros .................... 111 

Figura 32 – Rua que leva à área de praia em Iparana, residências de veraneio 

fechadas, falta de circulação de pessoas e muros altos geram 

insegurança ............................................................................................ 112 

Figura 33 – Condomínios de veraneio na praia do Icaraí comprometem o patrimônio 

paisagístico ............................................................................................ 113 



10 
 

  
 

Figura 34 – (A) Paisagem marcada por muros e por (B) condomínios de veraneio na 

praia do Icaraí ........................................................................................ 114 

Figura 35 – Praia de Tabuba, pouca interferência antrópica na paisagem ............. 115 

Figura 36 – Empreendimento turístico na praia do Cumbuco ................................. 115 

Figura 37 – Presença de esportes náuticos na Lagoa da Barra Nova (A) e na praia 

do Cumbuco (B) ..................................................................................... 116 

Figura 38 – Placas indicam a ocupação e a dinamização do comércio pelos 

estrangeiros (principalmente coreanos) que são atraídos pelo complexo 

industrial do Porto do Pécem ................................................................. 116 

Figura 39 – Comércio as margens da CE-090 ........................................................ 117 

Figura 40 - Mapa de Uso e Ocupação .................................................................... 118 

Figura 41 – Condomínio horizontal na praia do Icaraí – inicilmente voltado para 

residências ocasionais ........................................................................... 119 

Figura 42 – Uso residencial ocasional no litoral de Caucaia ................................... 119 

Figura 43 – Representação gráfica da progradação e retrogradação da linha de 

costa ....................................................................................................... 126 

Figura 44 – Molhe do porto do Mucuripe, imagem do ano de 2008 ........................ 127 

Figura 45 – Patrimônio paisagístico e construído degradados na praia do Icaraí 

devido à erosão, (A e B) ano de 2009 e (C e D) ano de 2014 ................ 128 

Figura 46 – Obra Costeira do tipo Bagwall implementada na praia do Icaraí – 

município de Caucaia ............................................................................. 130 

Figura 47 – Obra costeira do tipo Bagwall na paia do Icarái, depois da ressaca do 

mar em março de 2015 .......................................................................... 130 

Figura 48 – Gráfico com cenários de previsão para o aumento do nível do mar, 

segundo o Quinto relatório de Avaliação AR5, do Intergovernmental 

Pannel on Climate Change ..................................................................... 135 

Figura 49 – Histograma das alturas significativas de onda divididas em categorias de 

10 cm ...................................................................................................... 138 

Figura 50 – Gráfico de rosas de ondas correlacionando altura significativa e período 

com direção ............................................................................................ 138 

Figura 51 – (A) Correntes costeiras longitudinais e (b) correntes de retorno .......... 141 

Figura 52 – Perfil com posicionamento do limite litorâneo (-6,1 m), adaptado de Short 

(1999) ..................................................................................................... 142 



11 
 

  
 

Figura 53 – Mapa de Setores de Retrogradação .................................................... 144 

Figura 54 – Gráfico comparativo para a retrogradação entre os cenários RCP 2.6 e 

RCP 8.5 .................................................................................................. 146 

Figura 55 – Bares e restaurantes fixados na pós-praia caracterizam a média 

vulnerabilidade na praia de Tabuba ....................................................... 147 

Figura 56 – (A e B) Edificações fixadas na pós-praia caracterizam a média 

vulnerabilidade na praia de Cumbuco .................................................... 147 

Figura 57 - Mapa de Retrogradação do setor 1 ....................................................... 148 

Figura 58 – Gráfico comparativo entre os resultados da retrogradação para os 

cenários RCP 2.6 e RCP 8.5 referentes ao setor 2 ................................ 150 

Figura 59 – (A) Bagwall na Praia do Icaraí e (B) Obras de contenção na Praia do 

Pacheco ................................................................................................. 151 

Figura 60 - Mapa de Retrogradação Setor 2 ........................................................... 152 

Figura 61 – Gráfico comparativo entre os resultados da retrogradação para os 

cenários RCP 2.6 e RCP 8.5 referentes ao setor 3 ................................ 154 

Figura 62 – Ocupação urbana na Praia de Dois Coqueiros em área que deveria ser 

não edificante, aumenta o risco de erosão ............................................. 155 

Figura 63 - Mapa de Retrogradação Setor 3 ........................................................... 156 

Figura 64 – Cenário atual para o setor 1 – praias de Tabuba e Cumbuco .............. 163 

Figura 65 – Cenário atual da praia de Tabuba (A,B e C) e cenário atual da praia de 

Cumbuco (D,E,F e G) ............................................................................. 163 

Figura 66 – Cenário tendencioso para o setor 1 – praias de Tabuba e Cumbuco, 

maior número de edificações voltadas para moradias e veraneio, e 

presença de obras de contenção costeira .............................................. 165 

Figura 67 – Cenário desejado para o setor 1 – praias de Tabuba e Cumbuco, 

proteção do patrimônio paisagístico e costeiro ...................................... 165 

Figura 68 – Cenário atual para o setor 2 – praias de Iparana, Pacheco e Icaraí .... 166 

Figura 69 – Cenários das praias de setor 2. (A) Praia do Pacheco e (B, C e D) praia 

do Icaraí ................................................................................................. 167 

Figura 70 – Cenário tendencioso para o setor 2 – praias de Iparana, Pacheco e 

Icaraí. Ampliação das obras de contenção costeira e diminuíção da 

balneabilidade ........................................................................................ 168 



12 
 

  
 

Figura 71 – Cenário desejado para o setor 2 – praias de Iparana, Pacheco e Icaraí

 ............................................................................................................... 169 

Figura 72 - Cenário atual para o setor 3 – praias de dois Coqueiros ...................... 169 

Figura 73 – Muros altos como elemento estruturador da paisagem da Praia de Dois 

Coqueiros ............................................................................................... 170 

Figura 74 – Cenário tendencioso para o setor 3 – praia de Dois Coqueiros ........... 170 

Figura 75 – Cenário desejado para o setor 3 – praias de Dois Coqueiros .............. 171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

  
 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 - Gerenciamento Costeiro do Ceará - Divisão de setores da 

faixa costeira do estado............................................................ 

44 

Quadro 2 - Dados para o cálculo da Profundidade de Fechamento – 

Equação de Hallermeier........................................................... 

53 

Quadro 3 - Variáveis da Lei de Bruun........................................................ 55 

Quadro 4 - Estrutura da Matriz Swot, derivada do planejamento 

estratégico, e adotada na pesquisa.......................................... 

56 

Quadro 5 - Principais Problemas Ambientais decorrentes de ações 

antrópicas nas praias de Dois Coqueiros, Iparana, Pacheco, 

Icaraí, Tabuba e Cumbuco....................................................... 

89 

Quadro 6 - Principais Categorias e demandas observadas nas praias de 

Dois Coqueiros, Iparana, Pacheco, Icaraí, Tabuba e 

Cumbuco................................................................................... 

91 

Quadro 7 - Leis que integram o PDDU do Município de Caucaia.............. 93 

Quadro 8 - Subdivisão das Unidades de Conservação do município de 

Caucaia..................................................................................... 

95 

Quadro 9 - Principais características da Bacia Metropolitana.................... 103 

Quadro 10 - Descrição dos usos predominantes.......................................... 117 

Quadro 11 - Potencialidades e tendências por praia estudada................... 122 

Quadro 12 - Fatores dinamizadores, estabilizadores e inibidores do 

desenvolvimento nas praias em estudo................................... 

123 

Quadro 13 - Parâmetros para medição do grau de vulnerabilidade............ 131 

Quadro 14 - Tipo de costa e resposta ao aumento do nível do mar............ 133 

Quadro 15 - Matriz Swot............................................................................... 160 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

  
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Parâmetros hidrodinâmicos utilizados para o cálculo de 

Retrogradação da linha de Costa........................................... 

53 

Tabela 2 - Cenários com previsão para o aumento do nível do mar, 

segundo IPCC (2013) ............................................................ 

55 

Tabela 3 - População residente referente aos anos de 1970, 2000 e 

2010 no Brasil, no Nordeste e no Ceará................................. 

66 

Tabela 4 - Comparativo de Indicadores demográficos do município de 

Caucaia.................................................................................... 

67 

Tabela 5 - Comparativo de Indicadores demográficos do município de 

Caucaia – Taxa de Urbanização e taxa Geométrica de 

Crescimento anual................................................................... 

68 

Tabela 6 - Produto Interno Bruto (PIB) nas Macrorregiões de 

Planejamento do Estado do 

Ceará....................................................................................... 

71 

Tabela 7 - Produto Interno Bruto – municípios de Fortaleza e Caucaia – 

2002 e 2011............................................................................. 

72 

Tabela 8 - Produto Interno Bruto (PIB) do município de Caucaia – 

2002-2007-2009...................................................................... 

73 

Tabela 9 - Classificação do Índice de Desenvolvimento Humano – IDH. 73 

Tabela 10 - Os dez maiores IDH-M do estado do 

Ceará....................................................................................... 

75 

Tabela 11 - Índices urbanísticos – Parcelamento, gabaritos e alturas 

para a UPT5............................................................................ 

95 

Tabela 12 - Valores e classificação para a retrogradação da Linha de 

Costa........................................................................................ 

133 

Tabela 13 - Diferentes exemplos de métodos para medição do aumento 

do nível do mar........................................................................ 

134 

Tabela 14 - Cenários de previsão para o aumento do nível do mar 

segundo o IPCC (2013) .......................................................... 

135 

Tabela 15 - Dados de onda, desvio padrão e profundidade de 

fechamento contidos no Projeto Orla...................................... 

137 



15 
 

  
 

Tabela 16 - Parâmetros hidrodinâmicos utilizados para o cálculo de 

retrogradação.......................................................................... 

137 

Tabela 17 - Situação atual das praias de Dois Coqueiros, Iparana, 

Pacheco, Icaraí, Tabuba e Cumbuco, Município de Caucaia 

- Ceará..................................................................................... 

158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

  
 

 LISTA DE ABREVIATURAS 

 

APM Anticiclones Polares Migratórios 

ASMOC  Aterro Sanitário Municipal Oeste de Caucaia 

ATAS Anticiclone Tropical do Atlântico Sul 

APA Área de Proteção Ambiental 

APP Área de Preservação Permanente 

CAGECE Companhia de água e esgoto do Ceará 

CIPP Complexo Industrial Portuário do Pecém 

CIRM Comissão Interministerial para Recursos do Mar 

CMMAD Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento 

COGERH Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos 

CPTEC Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos 

CRC Coastal Resource Center 

DGPS Differential Global Positioning System 

DHN Diretoria de Hidrografia e Navegação 

DNPVN Diretoria Nacional de Portos e Vias Navegáveis 

EMLURB Empresa Municipal de Limpeza e Urbanização 

ETA Estação de Tratamento de Água 

FUNCEME Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos 

GERCO Programa Nacional de Gerenciamento Costeiro 

GIZC Gestão Integrada da Zona Costeira 

GPS Global Positioning System 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IDH Índice de Desenvolvimento Humano 

INPE Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

INPH Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias 

INCRA Instituto Nacional de Colonização Agrária 

IOUSP Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo 

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change 

IPECE Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará 

IPTU Imposto Predial Territorial Urbano 

LABOMAR Instituto de Ciências do Mar 



17 
 

  
 

LEPLAC Plano para Levantamento da Plataforma Continental Brasileira 

LGMA Laboratório de Geologia Marinha Aplicada 

ONU Organização das Nações Unidas 

PDDU Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano 

PIB Produto Interno Bruto 

PNGC Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro 

PNMA Política Nacional do Meio Ambiente 

PRODETUR Programa de Desenvolvimento do Turismo do Nordeste 

PRONABIO Programa Nacional da Diversidade Biológica 

PROURB Projeto de Desenvolvimento Urbano e Gestão de Recursos 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A conjuntura de desenvolvimento do século XX baseou-se no crescimento 

econômico e atribuiu valor de mercadoria ao espaço, especialmente em áreas 

litorâneas. A valorização desses espaços promoveu mudanças ambientais geradas 

pela crescente ocupação do litoral. Essas mudanças foram impulsionadas, 

principalmente, pelo desenvolvimento urbano e o turismo.  

Modificar esse cenário significa entender as diferentes variáveis que 

incidem nesse processo (social, econômica, ambiental e espacial), bem como 

entender a relação entre elas. Denota promover um desenvolvimento que preserve 

as características físicas, sociais e ambientais, o dinamismo econômico de uma 

determinada localidade, e que seja, sobretudo, precedido de planejamento. 

Para tanto, faz-se necessário o reconhecimento e análise desse processo, 

portanto, esta tese aborda o desenvolvimento socioambiental de ambientes urbano-

litorâneos. O estudo da temática se justifica pela importância socioeconômica, 

traduzida pela crescente ocupação e valorização dessas áreas, e pela importância 

ambiental, evidenciada através da vulnerabilidade inerente à zona costeira (área de 

transição que abriga ecossistema marinho e espaço urbano, área sujeita a 

processos naturais e antrópicos, como, por exemplo, o aumento do nível do mar e a 

urbanização não planejada).  

Como foco empírico, a pesquisa analisa a situação socioambiental de 

localidades praianas do município de Caucaia - Ceará: Dois Coqueiros, Pacheco, 

Iparana, Icaraí, Cumbuco e Tabuba. 

A zona costeira, patrimônio nacional, caracteriza-se por seu valor 

ambiental, econômico, turístico e social, e representa área privilegiada do território, 

especialmente na região nordeste do Brasil. 

A valorização dos espaços litorâneos enquanto espaços de lazer, 

recreação e turismo incentivou a implantação de empreendimentos imobiliários 

(veraneio marítimo, complexos portuários, residências permanentes, entre outros), 

ampliando, assim, a ocupação dessas áreas, especialmente as inseridas em regiões 

metropolitanas - RM. Entretanto, a ocupação crescente e não planejada agencia 
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mudanças ambientais contínuas em um espaço de transição entre o continente e o 

mar. 

Portanto, a abordagem que objetiva integrar as relações entre sociedade 

e natureza, apesar de complexa, justifica-se perante o desafio de estudar um espaço 

que se caracteriza por estar em constante mudança. 

As mudanças nas áreas de zona costeira, motivadas por um processo de 

uso e ocupação não planejado, é objeto de discussões na literatura, por Strohaecker 

(2007), Falcão Sobrinho (2002), Soares Júnior (2014), dentre outros. Especialmente, 

por essas áreas apresentarem dados preocupantes: cerca de 1,6% da superfície da 

terra abriga aproximadamente 60% da população mundial, sendo estimado, segundo 

a United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), um 

aumento de 15% para 2100, ou seja, cerca de 75% da população mundial estará 

abrigada na zona costeira em 2100 (GUERRA et al, 2007).  

A estimativa de Small & Nicolls (2003) adverte que cerca de 1,2 bilhão de 

pessoas vivem nos primeiros 100 km de distância da linha de costa, nas altitudes 

inferiores a 100 m, onde a densidade populacional representa três vezes mais que a 

média global.  

Essa intensa ocupação da zona costeira potencializa a erosão costeira, 

em geral, devido a causas antrópicas, especialmente as referentes à urbanização 

sem planejamento. 

A zona costeira brasileira apresenta, aproximadamente, 8.698 km de 

extensão de linha de costa, 514 mil km² de área, distribuída em dezenove estados 

(BRASIL, 2008). O Ceará possui 573 km de praias, cuja ocupação é de mais de 4 

milhões de pessoas. Segundo Dantas et al (2008), a afinidade do Homem com o 

litoral acontece a partir de três dinâmicas: a estratégia colonial de ocupação, a 

abertura do Ceará ao mercado internacional e a valorização das praias como 

mercadoria turística.  

A constituição da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), em 1970, que 

conglomerou, inicialmente, os municípios de Fortaleza, Caucaia, Maranguape e 

Aquiraz, contribuiu para o aumento populacional na zona costeira cearense. A 

crescente urbanização e o desenvolvimento econômico incentivaram os movimentos 

migratórios do interior para a RMF, aumentando a disparidade da distribuição 
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populacional na região, acelerando o crescimento demográfico e a busca por novas 

áreas que comportem essa população. 

Componente da zona costeira cearense, o município de Caucaia é parte 

integrante da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Ocupa uma área de 

1.227,90 km², dista cerca de 20 km da capital, Fortaleza, e possui uma altitude 

média de 29,9 metros em relação ao nível do mar (IPECE, 2013). Está dividido em 

oito distritos (Caucaia, Bom Princípio, Catuana, Guararu, Jurema, Mirambé, Sítios 

Novos e Tucunduba) e em localidades praianas, nas quais se inserem as praias de 

Dois Coqueiros, Iparana, Pacheco, Icaraí, Tabuba e Cumbuco (sentido E para W), 

objeto de estudo desta pesquisa. 

A área em estudo apresenta de 19,20 km de extensão de faixa litorânea. 

Segundo a Secretaria de Urbanismo e Obras do município de Caucaia, as praias 

não possuem delimitação político-administrativa, sendo denominadas de localidade 

praiana. Estão inseridas na unidade morfológica denominada de planície litorânea, 

precisamente no domínio dos depósitos sedimentares quaternários (holocenos), que 

bordejam a linha de costa e sobre a Formação Barreiras (FALCÃO SOBRINHO, 

2002). 

O processo de uso e ocupação das praias, ditados pelos padrões de 

mercado, especialmente pelo setor imobiliário e turístico, imprimiu significativas 

mudanças na configuração original e na qualidade ambiental. Dentro desse 

processo de uso e ocupação, destacam-se três fases de dinâmicas diferenciadas: a 

fase de ocupação das comunidades tradicionais, predominando a paisagem natural 

(até a década de 1970); a ocupação das praias pelos condomínios de segunda 

residência (Figura 01), barracas de praia (Figura 02) e atividades turísticas (FALCÃO 

SOBRINHO, 2002), transformando a paisagem natural (principalmente década de 

1980 e 1990); e a fase onde parte da área estudada (apenas as praias de Dois 

Coqueiros, Iparana, Pacheco e Icaraí) sofre processo de transição de uso (Figura 

03), volta-se para as residências fixas (a partir do ano 2000).  
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Figura 1 – Presença de condomínios de Segunda Residência na praia do Icaraí em 

1986 

 

Fonte: Jornal O Povo, 31 de outubro de 1986, apud PEREIRA, 2012. 

 

Figura 2 – Praia do Icaraí, 1999. Presença de barracas de praia e início da tentativa 

de contenção costeira 

 

Fonte: Falcão Sobrinho ( 2002). 

 

 

 

 



24 

 

  
 

Figura 3 – Condomínio residêncial praia do Icaraí, município de Caucaia 

 

Fonte: autora (2013). 

 

Atualmente, verifica-se uma mudança acentuada na paisagem natural, 

provocada pela urbanização e percebida, principalmente, pela erosão marinha 

intensificada. 

As praias de Tabuba e Cumbuco ainda encontram-se na segunda fase, 

em processo de ocupação. Esse processo é mais lento e, portanto, ainda observa-se 

atributos paisagísticos característicos do litoral. 

Portanto, a pesquisa se desenvolve a partir do seguinte problema: o 

processo de desenvolvimento socioambiental baseado no crescimento econômico 

transformou o litoral do município de Caucaia em espaços caóticos e 

ambientalmente degradados. 

Estudar uma área litorânea e urbana inserida em Região Metropolitana é 

algo complexo e requer um trabalho cuja abordagem seja qualitativa e quantitativa. 

A pesquisa prevê um estudo integrado entre ambiente natural, social e econômico, 

com abordagem geossistêmica e cujo elemento de referência é o uso e ocupação.  

Trabalhar o espaço urbano significa considerar diferentes dimensões que 

se articulam, assim a pesquisa se desenvolve a partir de algumas das dimensões 

propostas por Rodriguez (1997): social, ambiental, espacial e econômica. Significa, 

ainda, compreender a área estudada de forma sistêmica. 
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As categorias de análise propostas por Santos (1985) foram empregadas 

para análise socioespacial e se baseiam na perspectiva sistêmica. As leis, planos, 

projetos e instrumentos voltados para o desenvolvimento socioambiental das praias 

também foram analisados. 

A área de estudo (Figura 01) está inserida em um ambiente costeiro de 

região metropolitana, portanto, deve-se analisar a relação entre o patrimônio 

construído e as áreas não edificantes necessárias para a preservação do ambiente 

marinho. O método de análise proposto é o Cálculo de Retrogradação da Linha de 

Costa, equação matemática proposta pela Lei de Bruun R=SLG/H, que implica 

definir, com base em parâmetros globais e regionais, área não edificante, que 

preserve o ecossistema marinho. 

A análise integrada das informações e dados gerados é fundamental, e 

para melhor sistematizá-la utilizou-se o método proposto pela Matriz Swot, derivada 

do planejamento estratégico. Vinculada às outras metodologias estão às 

ferramentas de informática que objetivam facilitar o trabalho de pesquisa em todas 

as suas etapas. Assim, o uso do sensoriamento remoto, do geoprocessamento e do 

Sistema de Informação Geográfica – SIG são exemplos de técnicas utilizadas no 

campo científico que possibilitam a coleta e integração de dados (quantitativos e 

qualitativos) relativos a qualquer área de estudo e à representação do fenômeno 

espacialmente. 

 

1.1 Localização da área 

 

A área de estudo localiza-se na Região Nordeste do Brasil, Planície 

Litorânea do estado do Ceará, Região Metropolitana de Fortaleza – RMF, município 

de Caucaia e abrange parte das localidades praianas de Dois Coqueiros, Iparana, 

Pacheco, Icaraí, Tabuba e Cumbuco (Figura 04). 

É limitada a oeste pela praia de Cumbuco e a leste pela praia de Dois 

Coqueiros, perfazendo uma área total de 19,20 km², estando georreferenciada no 

mapa da Figura 1 entre as coordenadas UTM dos pontos P1 545232mE, 

959138mN1; P2 545515mE, 9592036mN; P3 528142mE, 9600544mN; e P4 

527834mE, 9599785mN. 
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Dista, aproximadamente, 20 km do município de Fortaleza. O acesso à 

área é feito a partir da capital do estado do Ceará, cidade de Fortaleza, pela Avenida 

Castelo Branco, seguindo pela Ponte José Martins Rodrigues, sobre o rio Ceará, e 

Avenida Ulisses Guimarães até chegar à CE-090. Outro trajeto que leva às praias 

em estudo segue pela Avenida Bezerra de Menezes, BR-222 até a CE-085 (Rota do 

Sol Poente) e a CE-090. 
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Figura 4 - Mapa de Localização 
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1.2 Objetivos 

 

O objetivo geral desta tese é analisar o desenvolvimento socioambiental 

referente ao período de 2001 a 2015 para as praias de Dois Coqueiros, Pacheco, 

Iparana, Icaraí, Tabuba e Cumbuco, município de Caucaia - CE, estando os 

objetivos específicos definidos a seguir: 

1) avaliar o desenvolvimento socioambiental a partir do uso e ocupação;  

2) analisar as ações relativas ao uso e ocupação propostas pelos órgãos 

públicos;  

3) analisar a dinâmica costeira enfocando a erosão marinha. 

 

1.3 Hipóteses  

 

As hipóteses estabelecidas foram: 

1) A intervenção do estado não propiciou uma proteção socioambiental do 

litoral de Caucaia. 

2) A dinâmica costeira prejudica maiores níveis de sustentabilidade no 

processo de ocupação da área.  

3) Através de um diagnóstico integrado é possível estabelecer cenários 

almejados de futuras ocupações para as praias de Caucaia. 
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2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

  

Este capítulo apresenta a abordagem teórica dos elementos que 

fundamentam a escolha do tema de pesquisa. 

O levantamento bibliográfico realizado buscou considerar as contribuições 

de pesquisas realizadas acerca do desenvolvimento e as relações entre sociedade e 

natureza, especificamente tratando do desenvolvimento socioambiental de 

ambientes urbano-litorâneos, inseridos em Regiões Metropolitanas (RM). 

O capítulo está pautado na mudança de paradigma que envolve a relação 

de domínio do homem com a natureza, e que influenciou diretamente o 

desenvolvimento urbano.  

A visão analítica de desenvolvimento, pautado no crescimento econômico 

e no pensamento ocidental de domínio da natureza, levou a um distanciamento 

entre o homem e a natureza percebidos nos primeiros sinais de esgotamento dos 

recursos naturais (DREW, 1986). Fato esse que aumentou, nas últimas décadas, a 

preocupação com os problemas ambientais e revelou a necessidade de um 

desenvolvimento que considere os fatores ambientais e indiquem ações integradas 

que contemplem abordagens interdisciplinares e que permitam ao homem se 

entender como parte da natureza. 

O paradigma anteriormente adotado, baseado no desenvolvimento 

econômico, evidencia as inovações tecnológicas, promove a urbanização, a 

segregação social e prejudica o ambiente natural. A busca de um novo paradigma 

suscita discussões e novos modelos de desenvolvimento.  

Entre 1970 e 1980 surgem os conceitos de desenvolvimento social e o 

ecodesenvolvimento (SACHS, 1993). Vários movimentos intelectuais iniciam estudos 

sobre a temática ambiental dando origem a relatórios e declarações, como: o 

relatório do Clube de Roma, publicado em 1972; a declaração de Cocoyok, 

publicada em 1974. Em 1987 é publicado, pela Comissão Mundial sobre o Meio 

Ambiente e o Desenvolvimento (CMMAD) da Organização das Nações Unidas 

(ONU), um estudo denominado “Nosso futuro comum”, conhecido principalmente 

como Relatório Brundtland, e definiu o desenvolvimento sustentável como: “(...) 

aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade 

de as gerações futuras atenderem suas próprias necessidades” (CMMAD, 1988, p. 

46). 
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O Relatório Brundtland foi um documento importante para a discussão 

ambiental e serviu como base para outros documentos e resoluções. A Conferência 

das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento realizada no Rio de 

Janeiro, denominada RIO 92, teve como resultado alguns documentos, como: a 

Convenção da Biodiversidade e das Mudanças Climáticas; a Declaração sobre as 

Florestas; e a Agenda XXI (Plano de Ação). 

A Agenda XXI, assinada por 164 países, objetivou a equidade social, a 

eficiência econômica e a proteção ambiental a partir de mudanças no 

desenvolvimento global. Segundo Brigagão e Rodrigues (2004), a agenda XXI, até o 

momento, não alcançou os resultados esperados. Esse fato se deve às disputas 

entre os países para saber qual país mais devasta, polui e deteriora o planeta.  

No Brasil, essa perspectiva de mudança se estabeleceu através do 

Decreto de 26 de fevereiro de 1997, que criou a Comissão de Desenvolvimento 

Sustentável, e da Agenda XXI Nacional, e teve como fim a implementação do 

desenvolvimento sustentável, inclusive nas cidades (MMA/IBAMA, 2000). 

Após a Rio/92, houve a Rio + 5, em Nova York e a Rio + 10, na África do 

Sul.  

 

2.1 Urbanização e Desenvolvimento  

 

Esta pesquisa procura analisar o processo de desenvolvimento e 

urbanização de uma área de zona costeira, entendendo zona costeira para esse 

trabalho como uma faixa de terra de largura variável que se estende da linha de 

maré baixa à primeira grande mudança nas feições da paisagem no interior do 

continente (BATES; JACKSON, 1987). O estudo tem enfoque socioambiental, 

aborda as dimensões social, espacial, ambiental e econômica. 

A contextualização da temática acontece a partir das esferas global, 

regional e local.  

Para iniciar, faz-se necessário discorrer sobre o espaço urbano, que, 

segundo Corrêa (1997), é um produto social, fragmentado, mutável e com ritmos e 

natureza diferenciáveis. Um dos elementos que compõem o espaço urbano é o solo 

urbano, este apresenta um valor agregado de mercadoria. 

O valor de mercadoria atribuído ao solo (a partir do seu uso) sugere, 

segundo Ribeiro (1997), três formas de renda: 
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 Absoluta – oriunda do monopólio da propriedade do solo; 

 Localização privilegiada – acrescenta valor ao solo; 

 Presença de aspectos paisagísticos e naturais – valoriza o solo. 

Para melhor compreender a organização espacial, Santos (1985) afirma 

que é necessário entender os conceitos de forma, função, processo e estrutura de 

forma relacionada. Estes conceitos explicam o espaço social estruturado, ou seja, 

como a sociedade é organizada no espaço e a possibilidade que a sociedade tem de 

sofrer mudanças na concepção (forma) e no uso do espaço (função).  

Também é necessário apresentar a urbanização enquanto fenômeno 

crescente, que apresenta crescimento urbano maior que o crescimento populacional. 

A população mundial cresceu na ordem de duas vezes e meia (2,5), enquanto a 

população urbana cresceu vinte vezes (20), em um período entre 1800 e 1950 

(SANTOS, 2001). 

O aparecimento desse fenômeno está vinculado à industrialização, assim 

Santos e Silveira (2001) afirmam que: 

 
A urbanização desenvolvida como o advento do capitalismo aparece na 
Europa como fato moderno logo depois da Revolução Industrial. Mais 
recentemente, e paralelamente à modernização, ela se generaliza nos 
países subdesenvolvidos; por isso, costuma-se associar a ideia de 
urbanização à industrialização. 

 
A industrialização promove modificações geográficas, socioeconômicas e 

políticas; essas transformações são contínuas. 

O crescimento da urbanização, nos últimos anos, foi maior nos países 

subdesenvolvidos. Esse fato está relacionado ao aumento das taxas de natalidade, 

a diminuição das taxas de mortalidade e ao processo de expansão e concentração 

do capitalismo no mundo. Assim, atribui-se ao ano de 1950 o marco na inclusão do 

mundo subdesenvolvido na lógica capitalista (SANTOS; SILVEIRA, 2001). 

O processo de urbanização, em sua fase atual, perpassa por um período 

histórico em que a construção e a reconstrução do espaço estão diretamente ligadas 

à ciência, à informação e às técnicas científicas (SANTOS, 2008).  

O desenvolvimento de ambientes urbanos é crescente e inegável. No 

Brasil, as áreas urbanas se estabelecem principalmente nas sedes dos municípios e 

distritos. O IBGE (censo 2010) reforça o fenômeno urbano quando informa que mais 

de 80% da população brasileira vive nessas áreas.  
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O crescente desenvolvimento dessas áreas considera o processo de 

crescimento urbano e de urbanização.  

A urbanização nos países subdesenvolvidos, segundo Santos (2001), 

acontece de forma concomitante ao crescimento demográfico e econômico e ao 

progresso da informação, bem como a preocupação em organizar o espaço. O autor 

discorre também sobre a complexidade da noção de urbanização, por esta 

considerar a taxa de urbanização (porcentagem da população urbana na população 

total) e a taxa de crescimento urbano.  

Os diferentes termos que abrangem esse fenômeno são aqui descritos 

conforme a literatura, assim a urbanização, segundo Strohaecker (2007), possui 

como característica marcante: as mudanças regulares. Contudo, a visão da autora 

considera a esfera social e a físico-espacial. 

 
A urbanização pode ser compreendida como um processo que se refere 
tanto ao crescimento físico dos artefatos geográficos em suas diferentes 
configurações (abordagem físico-espacial), bem como às mudanças nas 
relações comportamentais e sociais desenvolvidas no interior das cidades e 
das aglomerações urbanas (abordagem sócio-cultural). 

 
O termo urbano é definido como um estilo de vida que consiste em um 

trabalho do social em si mesmo. Esse estilo de vida é constituído de tudo que se 

opõe a uma estrutura cristalizada, é flutuante e aleatório, portanto mutável 

(DELGADO, 1999). 

Carlos (2008) entende o urbano como produto final de um processo de 

produção e reprodução dos seres humanos. Esse produto tem relação com o 

presente e também se configura como produto histórico e tem relação com os 

processos econômicos, sociais, políticos ideológicos e jurídicos. A autora define a 

condição de mercadoria do espaço urbano afirmando que: 

 

(...) no caso do espaço urbano ele é um produto que possui um valor de uso 
e de troca específicos: como produto do processo, ele é mercadoria, como 
condição para a produção, é capital fixo (CARLOS, 2008).  

 
Para Clarck (1991), os termos urbanismo e urbano definem processos 

distintos, pois o crescimento urbano é um processo espacial e demográfico, contudo, 

o urbanismo, para o autor, é um processo apenas social. 

Rodrigues (1998) versa sobre o meio ambiente urbano como um termo 

genérico, ambíguo e cheio de potencialidades. Pode ser utilizado para analisar a 

dimensão socioespacial do final do século XX. Compreende a dinâmica da 
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sociedade, pode ser representado pela problemática ambiental pautada na análise 

da produção socioespacial, e é atributo do desenvolvimento. Informa que o meio 

ambiente urbano é complexo e, portanto, deve ser objeto de estudo de diferentes 

disciplinas. 

O processo de desenvolvimento urbano carece de uma abordagem 

integrada que acometa as relações entre espaço, sociedade e natureza e garanta o 

equilíbrio do ambiente. 

Para Philippi Jr. et al (2004), o Homem é entendido como agente 

transformador do ambiente natural. O ambiente urbano é o resultado de 

aglomerações localizadas em ambientes naturais transformados. Essas 

aglomerações e concentrações populacionais afetam diretamente as transformações 

no ambiente natural, principalmente no que diz respeito à velocidade e diversidade 

dessas transformações. 

Incidem em uma área urbana, diferentes variáveis como: circulação, 

saneamento, mobilidade, habitação, lazer, características ambientais, economia, 

cultura. Além de planos, programas, projetos e instrumentos. 

Santos (2008) ressalta alguns fatos que impulsionam a urbanização no 

Brasil: 

 O desenvolvimento do território (a partir do desenvolvimento do 

transporte, telecomunicações e produção de energia); 

 A mudança de estrutura e o desenvolvimento da produção material (a 

partir das transformações na industrial e modificações agrícolas); 

 Expansão das formas de produção não materiais (saúde, no lazer, na 

educação, na informação, dentre outras). 

Sánchez (2008) discorre que é do ambiente que se extrai os recursos 

fundamentais à sobrevivência humana, bem como os recursos necessários para o 

processo de desenvolvimento socioeconômico, chamados de recursos naturais. É o 

ambiente que garante as funções ecológicas essências à vida. Deixa claro que o 

conceito de ambiente flutua entre duas vertentes: a primeira diz respeito ao meio de 

vida, e a segunda ao fornecimento de recursos. 

O desenvolvimento de ambientes urbanos, realizado até o final do século 

XX fundamentou-se no modelo de crescimento econômico adotado como paradgma 

de desenvolvimento, baseado na produção, no consumo e nas inovações 

tecnológicas. Esse processo promoveu vários problemas (climáticos, urbanos, 
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econômicos, paisagístico, dentre outros), dentre os quais se destacam o crescimento 

populacional e as formas inadequadas de uso e ocupação, especialmente quando 

se trata de áreas metropolitanas, gerando consequências graves, como: mudanças 

na paisagem natural, precariedade no saneamento, déficit de habitação, saúde 

pública ineficaz, sistema de transporte coletivo precário, vias de acesso insuficientes, 

entre outros.  

O cenário atual aponta para um contingente urbano crescente no Brasil. O 

contingente urbano cresceu 400% em 30 anos, enquanto a população total apenas 

duas vezes e meia (GONÇALVES, 1995). Assim, constata-se que a questão urbana 

se configura como um significativo problema ambiental.  

A crise ambiental entra em evidência na década de 1960, juntamente com 

os questionamentos acerca da irracionalidade ecológica presentes nos padrões 

adotados de produção e consumo (LEFF, 2001). O problema ambiental está 

diretamente ligado às formas predatórias de apropriação da natureza e as 

contradições da produção social do espaço (RODRIGUES, 1998.). Faz referência  a 

um desenvolvimento baseado no crescimento econômico que, segundo Santos 

(2001), tende a ser provisório e irregular em áreas onde o investimento é mal 

dirigido, promovendo um período de crescimento e, logo após, outro período de 

estancamento desse crescimento. 

As diferenças entre os conceitos de crescimento econômico e de 

desenvolvimento são amplamente discutidas na literatura. O crescimento 

econômico, para alguns economistas, é baseado no desempenho da economia, ou 

seja, na produção e renda, tendo relação apenas com quantidades, portanto não 

promove o desenvolvimento social, para outros esse crescimento é sinônimo de 

desenvolvimento (SOUZA, 1993). Oliveira (2002) associa desenvolvimento ao 

crescimento econômico e à qualidade de vida. Em consonância a esse conceito, a 

Organização das Nações Unidas discorre sobre o conceito de desenvolvimento 

humano, no qual o crescimento econômico é condição necessária para garantir o 

desenvolvimento humano, mas não assegura, por si só, melhorias do nível de vida 

da população (PNUD, 1996). 

Compatibilizar meio ambiente e desenvolvimento significa considerar os 

problemas ambientais parte integrante do processo de planejamento contínuo, 

acolhendo as exigências do ambiente natural e do desenvolvimento, a partir da 
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observação de suas inter-relações no contexto social, cultural, ecológico, político e 

econômico (ROHDE, 1998).  

Para Franco (2001) o desenvolvimento sustentável busca integrar as 

questões ambientais e as políticas socioeconômicas, contudo esta última tem 

responsabilidade sobre os seus impactos ambientais, entendendo esse 

desenvolvimento como um processo de mudança, onde o gerenciamento dos 

investimentos, a exploração dos recursos, o desenvolvimento tecnológico e as 

modificações institucionais trabalham dentro de uma perspectiva que envolve o 

presente e o futuro.  

O Relatório Brundtland define desenvolvimento sustentável como: “(...) 

aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade 

de as gerações futuras atenderem suas próprias necessidades” (CMMAD, 1988). 

Borges (2004) acredita que o desenvolvimento sustentável surge da 

necessidade do uso racional do patrimônio natural com cuidados para não gerar 

desigualdades sociais, ou seja, aparece como forma alternativa para o 

desenvolvimento. 

No Brasil, as formas de ocupação e exploração do território praticadas 

desde o descobrimento até o chamado desenvolvimento moderno foram predadoras, 

não houve organização social suficiente para imprimir limites à exploração dos 

recursos naturais e do meio ambiente (LIMA JÚNIOR, 2003). 

A gestão, em nome do desenvolvimento, promove a apropriação do 

espaço em função dos interesses econômicos, promovendo a privatização da 

natureza disfarçada de progresso (NUNES, 2002). 

Não é tarefa fácil tratar o desenvolvimento urbano, especialmente em 

áreas litorâneas. O fato é que a urbanização acelerada quando associada a espaços 

vulneráveis agrava a problemática ambiental. É o caso das áreas litorâneas 

localizadas em regiões metropolitanas – RM, onde o solo urbano associado à beleza 

paisagística ganha valor de mercadoria.  

Nessas áreas há uma explosão demográfica impulsionada, 

principalmente, pelo patrimônio paisagístico e pelo valor econômico-social agregado. 

Lembradas como áreas privilegiadas, atingem um valor de mercado desproporcional 

e são foco de interesse imobiliário. Entretanto, nesse processo de uso e ocupação 

não é considerado a vulnerabilidade desses espaços, fato esse que contribui 
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significativamente para a degradação dos recursos naturais e, muitas vezes, para a 

perda do patrimônio paisagístico. 

 

2.2 Zona Costeira  

 

As zonas costeiras (ZC) são espaços estratégicos fortemente valorizados, 

são conceituadas pela Lei Federal 7.661/88 como: “(...) o espaço geográfico de 

interação do ar, do mar e da terra, incluindo seus recursos renováveis ou não, 

abrangendo uma faixa marítima e outra terrestre definidas pelo Plano Nacional de 

Gerenciamento Costeiro”. 

Bates & Jackson (1987) definem zona costeira como uma faixa de terra 

cuja largura é variável, com extensão que vai da linha de maré baixa a primeira 

grande mudança percebida nas feições da paisagem no interior do continente.  

A zona costeira é um ambiente dinâmico, complexo e vulnerável, 

composta por sistemas distintos desempenha diferentes papéis. Segundo Alfredini 

(2005), um dos papéis desempenhados pela Zona Costeira é o de permitir o 

desenvolvimento socioeconômico através dos seus recursos naturais. Outro papel é 

o de habitat e meio para alimentação de animais, como: aves, crustáceos, peixes, 

dentre outros (CARTER, 1988; CAMPOS, 2003). 

A zona costeira é definida por Campos (2003) como sendo a estreita faixa 

de transição localizada entre o oceano e o continente, conceito formulado 

considerando-se a esfera espacial.  

É uma área que apresenta heterogeneidade socioeconômica e uma 

valorização do uso do solo intensa devido às diferentes paisagens e as riquezas 

naturais que apresenta. Nas últimas décadas, seus recursos naturais e sua 

paisagem vêm sendo explorados pelo homem, afirmando a proposta de crescimento 

econômico e não de desenvolvimento. Ao incorporar o valor de mercadoria, os 

recursos naturais e as paisagens são ofertadas à sociedade pelos setores 

imobiliários e turísticos.  

O Projeto Orla (BRASIL, 2006) afirma que esses espaços são 

estratégicos (as áreas litorâneas), sofrem influência de processos naturais e 

antrópicos, estando sujeitos à degradação ocasionada, geralmente, pela exploração 

de seus recursos naturais, pela ocupação desordenada e pela diversidade de uso. 
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O interesse do Homem em se fixar na zona costeira tem haver com sua 

diversidade de ecossistemas, como: os manguezais, os recifes de corais, as 

lagunas, os estuários, as paisagens (dunas, falésias, enseadas, praias, entre 

outras.), entre outros.  

Pesquisas alertam para a ineficiência das cidades costeiras e o risco de 

erosão e assoreamentos ocasionando o desinteresse do setor turístico. Afirma ainda 

que a expansão urbana poderá danificar a biodiversidade gerando custos altos 

(CITIES ALLIANCE, 2007). Pawlukiewicz et al (2007) chamam a atenção para as 

construções próximas do mar, a interferência destas na dinâmica costeira e os 

impactos gerados. 

A ocupação desordenada da zona costeira promove pressões no sistema 

natural gerando degradação ambiental. A degradação ambiental, para Sánchez 

(2008), tem caráter negativo e está relacionada à ação antrópica e diz respeito a 

mudanças artificiais no ambiente. Assim, pode-se associar degradação à perda ou 

deterioração da qualidade ambiental, correspondendo a impacto ambiental negativo. 

Sanchez (2008) define degradação ambiental como: 

 
[…] qualquer alteração adversa dos processos, funções ou componentes 
ambientais, ou como uma alteração adversa da qualidade ambiental. […] a 
degradação refere-se a qualquer estado de alteração de um ambiente e a 
qualquer tipo de ambiente (SÁNCHEZ, 2008). 

 
A Lei 6.938 de 1981, da Política Nacional do Meio Ambiente (art. 3, inciso 

II), define degradação ambiental como “(...) alteração adversa das características do 

meio ambiente”. 

As zonas costeiras sofrem processos de degradação natural (erosão 

marinha, modificação da paisagem etc.) e artificial (introdução de uma paisagem 

artificial, predominante) que vêm se intensificando e preocupando a comunidade 

científica mundial. Concomitante a essa preocupação, ações de mudança cultural de 

ocupação da zona costeira vem se intensificando em todo o mundo, através dos 

governos, das organizações não Governamentais (ONGs), agências de fomento 

internacionais e países desenvolvidos, objetivando ações preventivas (GRUBER et 

al, 2003).  

O Macrodiagnóstico da Zona Costeira e Marinha do Brasil (BRASIL, 2008) 

defende que: 

 
O principal problema que se interpõe ao uso e ocupação da zona litorânea 
reside em suas condições ecodinâmicas fortemente instáveis e em sua alta 
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vulnerabilidade. Assim, atividades extrativas, mineração não controlada, 
loteamento indisciplinados nas altas praias e implantações viárias no campo 
de dunas são atividades inviáveis. 

 
Uma alteração comum em áreas costeiras urbanas é a modificação da 

dinâmica marítima. Essa alteração pode ser gerada por diferentes fatores, dentre os 

quais se destacam: o aumento do nível do mar e a ocupação do ambiente praial por 

edificações ou estruturas que impermeabilizem dunas, dificultando a sedimentação 

natural de cada praia e acentuando esse desequilíbrio, gerando, segundo Muehe 

(1996), alteração nas taxas de aporte e retirada de sedimentos, alterando o balanço 

sedimentar de um dado trecho do litoral, podendo causar erosão (caso o balanço 

seja negativo). Assim, a erosão pode ser provocada a partir de um conflito entre um 

processo natural e uma atividade humana, ou seja, uma questão de uso e ocupação. 

A erosão costeira é outro problema grave, segundo Muehe (2006), esse 

fenômeno é decorrente de diferentes fatores de causas naturais e artificiais, das 

quais se pode citar o balanço sedimentar, elevação do nível do mar, dispersão de 

sedimentos, processo de uso e ocupação do solo desordenado, obras de 

engenharias (represamento de rios, dragagens, exploração de areias), entre outros. 

A erosão costeira observada na Região Metropolitana de Fortaleza – RMF 

se intensificou após a construção do Porto de Mucuripe, na capital Fortaleza, e a 

crescente urbanização do litoral. Na tentativa de conter essa erosão obras de 

contenção foram executadas (Figura 5) (diques, quebra-mares, espigões, 

engordamentos), contudo, ao garantir o suprimento de material sedimentar para as 

proximidades do Porto retendo material, transferiu-se o problema de erosão para as 

praias situadas a oeste do Porto, não solucionando o problema, mas estendendo o 

mesmo no sentido da deriva litorânea (leste-oeste). 
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Figura 5 – Espigão de retenção na Praia do Futuro – Sedimentos Acumulados no 

Molhe do Mucuripe 

 

Fonte: COGERH, apud REBOUÇAS, 2010. 

 

O efeito principal do recuo da linha de costa observado na capital 

Fortaleza é a erosão marinha. A erosão contabiliza prejuízos à recreação e ao 

patrimônio paisagístico e ambiental. 

O processo erosivo é intenso e segue o sentido leste/oeste, e assim, o 

litoral do município de Caucaia foi atingido e teve o processo agravado devido à 

ocupação urbana, intensa e desordenada. As praias mais atingidas foram: Dois 

Coqueiros, Iparana, Pacheco e, principalmente, a praia do Icaraí. 

Outro problema que promove impactos na zona costeira do Ceará é a 

explosão imobiliária ocorrida devido à valoração dos espaços litorâneos enquanto 

mercadoria, provenientes das atividades de turismo e veraneio (MONTENEGRO JR., 

2004).  

Esses temas referentes à zona costeira, que abordam a dinâmica 

costeira, o uso e ocupação, bem como, os impactos gerados pelas atividades 

econômicas, são amplamente discutidos na literatura por Soares Júnior (2014), 

Moura et al (2007), Moraes (2007), Woodroffe (2002), Meireles (2005), Martins et al 

(2004), Magalhães et al (2000), Morais (1996), Dias (1990) e Bird (1985).  
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A preocupação com as áreas costeiras é mundial e urgente. Para 

Pawlukiewicz et al (2007), seu desenvolvimento deve seguir princípios que 

possibilitem sua preservação. No livro Ten Principles for Coastal Development 

(PAWLUKIEWICZ et al, 2007), os autores objetivam orientar políticas e práticas de 

uso da terra ao longo da costa, assim indicam 10 (dez) princípios para o 

desenvolvimento costeiro: 

 

 Aumentar a proteção e conservação dos sistemas naturais; 

 Identificar os riscos naturais e reduzir a vulnerabilidade; 

 Aplicar avaliações regionais e locais; 

 Padrões de ocupação e construção com menor risco; 

 Adotar práticas bem sucedidas para as condições costeiras; 

 Incentivar o mercado para o desenvolvimento adequado; 

 Preocupações patrimoniais: moradias sociais e econômicas; 

 Equilíbrio entre o acesso público e privado; 

 Proteger os recursos hídricos na Costa; 

 Promover o manejo sustentável de áreas costeiras.  

 

No Brasil, a Zona Costeira é considerada patrimônio nacional, possui 

8.698 km de extensão de linha de costa, 514 mil km² de área, distribuídos em 

dezenove estados (BRASIL, 2008). A zona costeira brasileira é bastante solicitada 

pela população, pelo turismo e lazer, e sofre impactos, portanto, é urgente a 

necessidade de rever as práticas de desenvolvimento costeiro adotadas até o 

momento, sobretudo, as influenciadas por atividades turísticas e imobiliárias que 

vislumbram apenas o crescimento econômico.  

Ao longo da costa Brasileira percebem-se praias sumariamente 

degradadas por falta de ações que promovam um desenvolvimento econômico, 

ambiental e social integrado. No Nordeste há praias descaracterizadas, em 

Pernambuco pode-se citar a praia do Janga, de Pau Amarelo e de Olinda (Figura 6 

B); no Ceará, a praia do Icaraí, no município de Caucaia, é um forte exemplo (Figura 

6 A). 
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Figura 6 – Degradação ambiental na Praia do Icaraí – CE (A) e na praia de Olinda – 

PE (B)  

 

Fonte: autora (2014). 

 

2.2.1 Gestão Territorial da Zona Costeira 

 

A gestão da zona costeira é tarefa complexa. Com o intuito de cuidar 

dessas áreas estratégicas e vulneráveis e objetivando o manejo sustentável da zona 

costeira foram criados programas como o de Gestão Integrada da Zona Costeira 

(GIZC). Seu objetivo é a promoção da sustentabilidade ambiental (POLETTE, 1997). 

A metodologia proposta pelo Coastal Resource Center (CRC), da Universidade de 

Rhode Island (EUA), é a base metodológica dos programas dos países como 

Canadá, Inglaterra, México, Chile, entre outros (POLETTE, 1997). Entretanto, essa 

metodologia não considera as diferentes dimensões (socioeconômicas, ambientais, 

espaciais e culturais).  

A preocupação com a zona costeira brasileira se inicia a partir da década 

de 1970, e tem como foco os recursos marinhos e costeiros. Essa apreensão 

acompanha o início da preocupação ambiental como um todo, porém, nessa época, 

acontece de forma não articulada (MORAES, 1999). 

Em 1987, foi estabelecido o Programa Nacional de Gerenciamento 

Costeiro (GERCO), pela Comissão Interministerial dos Recursos do Mar (CIRM). O 

GERCO se constituiu como programa de operacionalização do Plano Nacional de 

Gerenciamento Costeiro (PNGC). 

Em 1981, a Lei Federal 6938, institui a Política Nacional do Meio 

Ambiente (PNMA) com o objetivo de implementar ações de desenvolvimento a partir 

do planejamento e acompanhamento dos processos de ocupação da zona costeira. 

A B 
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Sua política se caracterizava como descentralizada, assim, os estados e municípios 

atuariam através de ações que viabilizassem o objetivo proposto. Como parte 

integrante dessa política, foi estabelecido o Plano Nacional de Gerenciamento 

Costeiro (PNGC), cujo principal objetivo era orientar a utilização dos recursos da 

Zona Costeira (BRASIL, 1988). 

O II Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC II), instituído pela 

Resolução N° 5, de 3 de dezembro de 1997, redirecionou as atividades do PNGC. 

Consolidou e aperfeiçoou os avanços alcançados. Definiu instrumentos, tais como: 

os planos de gestão setoriais, o programa de monitoramento ambiental integrado, 

Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE), entre outros. Revisou o conceito de Zona 

Costeira, considerando os limites políticos administrativos e as ações de 

planejamento (BRASIL, 1997). Assim, considerou como área de abrangência o 

conjunto dos territórios municipais litorâneas que apresentem a tipologia a seguir: 

 
a) os municípios defrontantes com o mar, assim considerados em listagem 
desta classe, estabelecida pelo IBGE; 
b) os municípios não defrontantes com o mar que se localizam nas regiões 
metropolitanas litorâneas; 
c) os municípios contíguos às grandes cidades e às capitais estaduais 
litorâneas, que apresentem processo de conurbação; 
d) os municípios próximos ao litoral, até 50 km da linha de costa, que 
aloquem, em seu território, atividades e infraestruturas de grande impacto 
sobre a Zona Costeira, ou ecossistemas costeiros de alta relevância; 
e) os municípios estuarinos-lagunares, mesmo que não diretamente 
defrontantes com o mar, dada a relevância destes ambientes para a 
dinâmica marítimo-litorânea; e 
f) os municípios que, mesmo não defrontantes com o mar, tenham todos 
seus limites estabelecidos com os municípios referidos nas alíneas 
anteriores (BRASIL, 1997). 

 
O PNGC indicava a necessidade de Planos de gerenciamento costeiro em 

níveis Estadual e Municipal. Outros planos e programas referem-se à gestão 

integrada da zona costeira, como, por exemplo:  Projeto de Gestão Integrada da Orla 

Marítima (Projeto Orla); Projeto do Ministério do Meio Ambiente que objetiva 

implementar uma política nacional visando a sustentabilidade da zona costeira, 

através da integração, harmonia e articulação de práticas voltadas para o ambiente 

e o patrimônio. Esse Projeto confere significativa importância à orla marítima, por 

estar inserida na zona costeira e ocupar lugar estratégico, pois é delimitada pela 

faixa de interface entre a terra e o mar (MUEHE, 2006). Seu campo de atuação 

prevê diferentes escalas: nacional, regional e local.  

A escala nacional trabalha a orla enquanto patrimônio coletivo, assim, 

busca garantir a função social desses espaços. A escala regional aborda o uso 
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adequado da orla, envolve infraestrutura, crescimento econômico e desenvolvimento 

do turismo. Já a escala local versa sobre a proteção do patrimônio físico e ambiental, 

incluindo a paisagem, o crescimento econômico local e o convívio social: 

- Plano Setorial para os Recursos do Mar (PSRM); 

- Programa de Avaliação do Potencial Sustentável de Recursos Vivos na 

Zona Econômica Exclusiva (REVIZEE); 

- Programa Nacional da Diversidade Biológica (PRONABIO); 

- Plano para Levantamento da Plataforma Continental Brasileira 

(LEPLAC). 

A Zona Costeira, conforme descrito anteriormente, pode abranger 

municípios inteiros. O Decreto n° 5.300, de 7 de dezembro de 2004, regulamenta o 

uso e ocupação na Zona Costeira, estabelecendo critérios para a gestão da orla 

marítima, assim, definiu os limites da orla: isóbata de 10 m no setor marítimo. Na 

área terrestre, 50m para as áreas urbanas, e 200m para as áreas não urbanas 

demarcadas a partir da linha de preamar ou do limite máximo dos ecossistemas, tais 

como: as feições de praia, dunas, falésias, costões rochosos, manguezais, estuários, 

entre outros. 

No Ceará, o Gerenciamento Costeiro no Ceará – GERCO, programa que 

objetivou orientar e disciplinar a utilização racional dos recursos ambientais da Zona 

Costeira visando contribuir para a elevação da qualidade de vida da população e 

promover a proteção de seu patrimônio natural, histórico, étnico e cultural, vem 

sendo desenvolvido pela Secretaria do Meioa Ambiente – SEMA (desde março de 

2015), através da Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE. 

O gerenciamento costeiro do Ceará atua no estado desde 1990 e para 

planejar as ações de gerenciamento costeiro na faixa de 573 km de extensão, 

compreendida por 33 municípios, efetuou a divisão da área em quatro setores 

(Quadro 1). 
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Quadro 01 – Gerenciamento Costeiro do Ceará – Divisão de setores da faixa 

costeira do estado 

SETOR ÁREA COMPREENDIDA 

Setor I Costa Leste 

Setor II Costa Metropolitana 

Setor III Costa Oeste 

Setor IV Costa Extremo Oeste 

Fonte: SEMACE 

 

O Zoneamento Ecológico Econômico – ZEE, instrumento estabelecido 

pela Lei n° 9.989/2000, tem o objetivo de subsidiar a formulação de políticas que 

proponham soluções de proteção ambiental, considerando melhoria de vida da 

população e redução dos riscos e perdas do capital natural (MMA, 2001).  

Todos os esforços para a proteção dessa parcela territorial se justifica, 

sobretudo, porque a zona costeira é um espaço estratégico para se viver. Souza et 

al (2005) afirmam que cerca de dois terços da população mundial vive na zona 

costeira, espaço esse que corresponde a aproximadamente 15% da superfície 

terrestre. 

 

2.2.2 Urbanização e Desenvolvimento da Zona Costeira do Ceará  

 

A zona costeira do Ceará compreende 573 km de linha de costa e área de 

20.120 km², aproximadamente 14% da área total do estado. Nessa parcela territorial 

vive cerca de 49% da população de todo o estado (CAMPOS, 2003). 

No Ceará, a valorização das áreas litorâneas se intensificou na década de 

1980 e 1990, ocasionando modificações significativas na Região Metropolitana de 

Fortaleza. As áreas litorâneas adjacentes a capital Fortaleza, especialmente, as 

situadas a oeste, se desenvolveram como residências de veraneio da população 

mais abastada (FALCÃO SOBRINHO, 2002).  

A ocupação urbana, nessas áreas, se intensificou e devido à inexistência 

de legislação específica, não houve ordenamento na ocupação territorial, assim 

foram ocupadas áreas de dunas e áreas de praias. Essa ocupação desordenada 

potencializou a erosão costeira e interferiu, significativamente, no aspecto ambiental, 

socioeconômico, cultural e físico da área. Segundo Campos (2003), a ocupação 
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desordenada e a especulação imobiliária vem comprometendo a feição paisagística 

e a sustentabilidade do litoral. 

A zona costeira do estado do Ceará, segundo Campos (2003), se 

desenvolveu a partir de duas vertentes: pesca e turismo. O turismo de lazer 

materializado no veraneio marítimo direcionou o desenvolvimento das áreas 

litorâneas. Segundo Dantas et al (2008), o processo de urbanização valoriza as 

áreas litorâneas, pois as trata como demanda de lazer para as classes mais 

abastadas. Campos (2003), afirma esse pensamento quando discorre que: 

 
A partir dos anos 1970, as políticas públicas que respaldam a intervenção 
privada - construção de hotéis, pousadas, restaurantes, barracas e estações 
balneárias, bem como loteamentos e arranha-céus, determinadores da 
verticalização da zona leste de Fortaleza - produzem uma cidade litorânea, 
capaz de responder à demanda crescente por lugares de lazer e lugares 
turísticos. Este processo de valorização das zonas de praia pelo veraneio e 
em menor proporção pelo turismo, ultrapassa os limites de Fortaleza e 
provoca um movimento de incorporação das cidades, vilas e vilarejos 
litorâneos à zona de influência da capital.  

 
É na década de 1990 que o modelo de desenvolvimento baseado no 

crescimento econômico amplia o valor que é dado ao mar e a praia enquanto 

mercadoria. Em 1997 é construída a ponte José Martins Fontes, sobre o Rio Ceará e 

ao encurtar da distância entre a capital, Fortaleza, e as praias do município de 

Caucaia, intensifica-se a ocupação desses espaços litorâneos. 

As áreas litorâneas do estado se caracterizam pela prática do veraneio, 

prática vinculada à expansão e valorização de áreas costeiras, sobretudo em regiões 

metropolitanas, com destaque para municípios como o de Caucaia, Região 

Metropolitana de Fortaleza (SILVA et al, 2006).  

Em Caucaia, o veraneio marítimo difundido através das segundas 

residências contribuiu na expansão do tecido urbano (6.540 segundas residência – 

SILVA et al, 2006), promoveu a construção de condomínios voltados para o lazer, 

bem como, barracas de praia, ou seja, houve um aumento significativo na 

urbanização local, porém a infraestrutura básica (abastecimento de água, 

saneamento, etc.) de suporte a essa urbanização não foi ampliada. 

Moura (2012) classifica a orla de Caucaia em orla classe B e orla classe 

C. A orla classe B, comporta as praias de Tabuba e Cumbuco, que assim foram 

classificadas, pois possuem de baixo a médio adensamento de construções e 

população residente, com sinais de ocupação recente, paisagens parcialmente 
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antropizadas e médio potencial de poluição. É necessário ressaltar que o 

adensamento está em plena expansão. 

A orla classe C, composta pelas praias de Dois Coqueiros, Iparana, 

Pacheco e Icaraí, apresenta alto índice de adensamento de construções e 

populações residentes, alto potencial de poluição, infraestrutura urbana precária e 

paisagem antropizada. 

 

2.3 Paisagem 

 

A ideia de paisagem foi introduzida no meio científico no século XIX com 

uma concepção fortemente natural, e se baseava na interação entre componentes 

naturais e espaço físico. Karl Ritter traz a ideia de paisagem (sistema terrestre) 

modelada não pela ação da natureza, mas, principalmente, pela ação humana 

(MERCATOR - Revista de Geografia da UFC, ano 01, número 01, 2002).  

Troll (1971) afirma que a paisagem se caracteriza como um mosaico 

heterogêneo formado por unidades de paisagem que interagem entre si. Bertrand 

(1972) apresenta a paisagem como porção do espaço resultante da combinação 

dinâmica de elementos físicos, biológicos e antrópicos, combinação essa que não 

deve ser entendida como simplesmente uma soma, mas como um conjunto único. 

Ab' Sáber (2003) discorre que a paisagem traz o sentido de herança, seja, 

referente ao patrimônio coletivo, ou pelos processos fisiográficos e biológicos, ou 

mesmo, referentes a processos de atuação antiga, modificados por processos 

recentes. 

A paisagem, segundo Strocker (2004), pode ser entendida como: 

 
(...) um “recorte”, uma interpretação espacial, a partir da percepção e do 
conhecimento do observador. Portanto, a “leitura espacial” dessa paisagem 
deve ser entendida como uma análise a partir do observador. Paisagem não 
é totalidade, é um recorte da totalidade. 

 

A palavra “paisagem” significa, pais = região ou província, e agem = ação 

sobre. Para os ocidentais significa, ao mesmo tempo, representação e construção. 

Deve ser compreendida segundo Philippi Junior et al (2004) como: “(...) uma rede de 

relações sociais e naturais em permanente movimento (...)”. 

As paisagens artificiais, construídas, são ao mesmo tempo produzidas 

artificialmente e produtoras de práticas sócias, podendo ser utilizadas no 

planejamento urbano e regional. A paisagem pode ser ainda, um meio para a 
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obtenção de informações sobre os processos espaciais, da natureza e sua interação 

com as atividades e interesses sociais. 

Carlos (2008) afirma que a paisagem (urbana) é uma forma de 

manifestação do urbano, assim seu significado vai além de sua aparência, pois pode 

revelar a dimensão da (re)produção do espaço enquanto processo. A paisagem 

revela um processo real, não acabado, portanto, dinâmico. A autora revela ainda, 

que: 

 
A paisagem urbana é a expressão da “ordem” e do “caos”, manifestação 
formal do processo de produção do espaço urbano, colocando-se no nível 
do aparente e do imediato. (...) Esta paisagem é humana, histórica e social 
e se justifica; existe pelo trabalho do homem, ou melhor, da sociedade que 
a cada momento ultrapassa a anterior. É produzida e justificada pelo 
trabalho considerado como atividade transformadora do homem social, fruto 
de um determinado momento do desenvolvimento das forças produtivas, e 
que aparece aos nossos olhos, por exemplo, através do tipo de atividade, 
do tipo de construção, da extensão e largura das ruas, estilo e arquitetura, 
densidade de ocupação, tipo de veículos, tipo de necessidades, usos etc. 
(CARLOS, 2008 pp. 44-48) 
 

 

Rodriguez (1994 apud POLETTE, 1997) informa que a paisagem litorânea 

possui algumas características principais, como: Estrutura espacial complexa, 

disposição longitudinal e paralela ao mar com a presença de unidades espaciais: 

praias, dunas, lagunas, terraços; interação entre águas doces e salinas; inter-relação 

sistêmica vulnerável, devido à interface terra-mar ocorrer numa faixa de praia 

geralmente estreita; Dinamismo funcional intenso: acumulação, abrasão, erosão etc.; 

instabilidade, fragilidade, vulnerabilidade, limitada capacidade de resistência e 

resiliência, ampla difusão de impactos; patrimônio natural e unidade paisagística 

como valor cultural (para fins de lazer e turismo); intensa ocupação e pressão 

antrópica devido às demandas econômicas, sociais e culturais com possibilidade de 

conflitos de uso devido à diversidade de demandas de agentes e atores sociais 

diversos. 

Assim, a análise da paisagem é importânte para o entendimento do 

processo de produção e reprodução do espaço, que se materializa a partir das 

alterações sociais e que influencia essas mudanças contínuas.  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E OPERACIONAIS  

 

O presente capítulo aborda os elementos principais de natureza teórica e 

metodológica que corroboram na delimitação do tema de pesquisa. O método 

científico é um instrumento norteador através do qual se estabelecem procedimentos 

(técnicas) e direções para a pesquisa.  

As atividades realizadas durante o desenvolvimento desta pesquisa estão 

estruturadas em etapas, ocorreram muitas vezes de forma simultânea e são 

descritas neste capítulo. 

 

3.1 Materiais e Métodos 

 

A temática dos problemas ambientais é atual e complexa, portanto 

pressupõe um estudo de caráter interdisciplinar. Para contemplar a complexidade 

desse estudo se fez necessário o emprego de diferentes abordagens metodológicas.  

Inicialmente, objetivando avaliar o desenvolvimento socioambiental de 

forma integrada, foi necessária a identificação das diferentes dimensões que incidem 

na área de estudo. Assim, foram consideradas algumas das dimensões propostas 

por Rodriguez (1997): 

 A dimensão social – pautada na satisfação de necessidades básicas, 

garantia de direitos e segurança, entre outros; 

 A dimensão ambiental – objetiva o manejo dos recursos de forma a 

gerar o mínimo de impacto negativo ao ambiente natural; 

 A dimensão espacial – fundamenta-se em uma configuração espacial 

que harmonize as questões de uso e ocupação com a preservação dos 

sistemas ambientais; 

 A dimensão econômica – baseadas na estabilidade financeira.  

A pesquisa prevê a correlação entre as dimensões citadas anteriormente. 

Neste caso, a caracterização social, espacial, econômica e ambiental da área se faz 

necessária para a avaliação do desenvolvimento socioambiental das praias. 

Essa caracterização auxilia também na identificação dos fatores que 

dinamizam, estabilizam e inibem o desenvolvimento das praias. Além disso, permite 

o entendimento da dinâmica da área em estudo. 



49 

 

  
 

Outra abordagem, necessária para o estudo do desenvolvimento 

socioambiental da área, é a geossistêmica. O geossistema fundamenta-se em bases 

da Teoria Geral do Sistema proposta por Bertanlanffy (1977), método capaz de 

associar elementos distintos (sociais e naturais) a partir da análise de objetos de 

pesquisa de diferentes áreas do conhecimento. 

A análise geossistêmica classifica as unidades territoriais homogêneas 

(os geossistemas) em três classes: regional, tipológica e planetária. Essa 

classificação é efetuada a partir da dinâmica da paisagem onde os geossistemas se 

apresentam organizados (LIMA, 2012). Sotchava (1977) afirma que o geossistema 

representa o potencial ecológico de um determinado espaço, onde a exploração 

biológica é capaz de influenciar fatores sociais e econômicos na expressão e 

estrutura espacial. 

O método geossistêmico considera os fenômenos passados, os atuais e 

os futuros no conjunto dos fenômenos estudados. 

 
Cada geossistema se define por uma sucessão de estados ao longo do 
tempo (“sostoinie”). Cada estado corresponde a uma estrutura e a um 
funcionamento, portanto a uma certa situação no espaço. Isto significa que 
não é mais possível separar a relação temporal da relação espacial 
(BERTRAND 2007, p. 54). 

 
Outro método foi aplicado para complementar a avaliação do 

desenvolvimento socioambiental. A análise socioespacial foi realizada a partir de 

categorias de análise propostas por Santos (1985). O autor propõe um estudo 

integrado a partir de quatro categorias de análise. O estudo pressupõe que as 

categorias sejam estudadas de forma correlacionada. Para Santos (1985), o espaço 

é entendido como um todo integrado, um sistema. As categorias são: 

 Estrutura – base das inter-relações demográficas, de produção, de 

consumo, de renda, de técnicas produtivas etc.. Representa o próprio 

sistema. 

 Forma – Aspecto visível, ou seja, a representação do sistema. Aqui 

referenciada na Paisagem observada. 

 Função – representa uma atividade a ser desempenhada. Aqui descrito 

pelo uso e ocupação. 

 Processo – representa as ações de continuidade e que incidem no 

espaço, podendo, assim, representar a dinâmica da parcela territorial 

estudada. 
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A análise das ações relativas ao uso e ocupação, propostas pelos órgãos 

públicos para a área, foi feita através da apreciação de documentos. Leis, planos, 

projetos e instrumentos que objetivaram o desenvolvimento da área foram 

pesquisados. Neste caso, a avaliação foi feita nas três esferas governamentais: 

União, Estado e Município. 

Em destaque, analisou-se o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do 

município de Caucaia (PDDU) e o Programa de Gerenciamento Costeiro do Estado 

do Ceará (GERCO). 

A particularidade da área em estudo define procedimentos metodológicos 

específicos. Deste modo, o estudo do desenvolvimento socioambiental de uma área 

costeira, inserida em região metropolitana, pressupõe uma análise da relação entre 

o patrimônio construído e o ambiente marinho.  

Assim sendo, o estudo de áreas não edificantes se faz necessário, neste 

caso específico, para a preservação do ecossistema marinho. Para tanto, é 

imperativo a determinação dessas áreas a partir da análise de condições 

específicas, tais como: características das praias em estudo e previsão do aumento 

do nível do mar. Desse modo, foi realizado o cálculo de retrogradação da área, 

determinando a área não edificante através da equação matemática proposta pela 

Lei de Bruun (1962): 

R=SLG/H 

 

Inicialmente, fez-se indispensável a coleta de dados específicos (linha de 

costa atual, batimetria, altitude da costa, dados de onda, entre outros) para o cálculo 

de retrogradação. Alguns desses dados foram cedidos pelo Laboratório de Geologia 

Marinha e Aplicada da Universidade Federal do Ceará (LGMA – UFC). A linha de 

preamar máxima atual utilizada para o cálculo de retrogradação foi determinada pelo 

LGMA/UFC e substitui a linha de preamar determinada em 1831.  

O limite conhecido, atualmente, é o referente aos terrenos de marinha, 

que dispõe 33 m medidos em direção à retroterra, a partir da preamar de sizígia 

medida no ano de 1831, sendo muito difícil de ser determinada. Em muitas regiões, 

essa cota não é suficiente para garantir a preservação do ambiente.  

O estabelecimento da linha de preamar máxima considerou o 

deslocamento e monitoramento das feições morfológicas da praia: escarpas de 

berma, linha de vegetação, obras de contenção e equipamentos urbanos.  
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 O LGMA fez o rastreio da linha de preamar através de receptores GPS, 

posteriormente processou os dados, elaborou o relatório de pontos ajustados e 

confeccionou o mapa de pontos que deu origem à linha de preamar máxima atual. 

Outro dado importante para a realização do cálculo foi à aquisição dos 

dados batimétricos da área (Figura 7).  

A coleta dos dados batimétricos foi feita através de um equipamento 

denominado Chartplotter, modelo GPS MAP 520s da GARMIN, com receptor 

diferencial de 12 canais paralelos e taxa de atualização contínua de 1/segundo (o 

equipamento é composto por uma sonda com transdutor de dupla frequência - 

50/200kHz, amplitude de feixe entre 10 e 40 graus, profundidade máxima de 457 

metros e sensor de temperatura da água) e um GPS 72H da GARMIN. O chartplotter 

foi calibrado e configurado para trabalhar os dados de posição no Sistema Universal 

Transverso de Mercator – UTM.  

Os dados adquiridos foram especializados em base cartográfica, 

originando o mapa batimétricos da área de estudo (Figura 7). 
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Figura 7 - Mapa Batimétrico da área de estudo - isobatimétricas de 2m em 2m de profundidade 
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Outro dado necessário para o cálculo foi a altimetria da costa, neste caso 

foram utilizados os dados existentes nas cartas do Instituto Nacional de Colonização 

e Reforma Agrária – INCRA e confrontadas com os dados de altimetria fornecidos 

pelo programa Google Plus (Sistema UTM e datum SAD 69). 

A determinação da profundidade de fechamento foi realizada a partir da 

equação empírica de Hallermeier (1981):  

 

d1 = 2HS + 11σ 

 

Quadro 2 – Dados para o cálculo da Profundidade de Fechamento – Equação de 

Hallermeier 

d1 Profundidade de fechamento do perfil (limite litorâneo da área), 
aproximadamente a metade da profundidade distal da antepraia.  

Hs Altura média anual das ondas significativas. 

σ Desvio padrão anual médio das ondas significativas. 
Fonte: Hallermeier (1981). 

 

Os dados de onda utilizados (Tabela 1) foram provenientes do ondógrafo 

direcional do tipo Waverider, submerso nas proximidades do Porto do Pecém, na 

isobata de 18 m. Os dados coletados são referentes ao período de 1997 a 1999, 

com intervalo de 3 (três) horas de medição, totalizando 5718 pontos (LIMA, 2002). 

 

Tabela 1 – Parâmetros hidrodinâmicos utilizados para o cálculo de Retrogradação 

da linha de Costa 

PARÂMETROS 

Hs (m) 1,45 
T (s) 7,82 
σ (m) 0,29 

Fonte: Lima (2002). 

  

O cenário para o aumento do nível do mar adotado para efeito de cálculo 

é o indicado pelo Quinto Relatório (AR5) do Intergovernamental Panel on Climate 

Change – IPCC (2013). O AR5 apresenta quatro cenários denominados de 

Representative Concentration Pathways – RCP (Figura 8), onde se descreve quatro 

trajetórias possíveis para o futuro climático, a depender da concentração dos gases 

do efeito estufa, são eles: RCP 2.6, com aumento do nível do mar entre 0,26 m e 
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0,55 m; RCP 4.5, com aumento entre 0,32 m e 0,63 m; RCP 6.0, com aumento entre 

0,33 m e 0,63 m e RCP 8.5, com aumento entre 0,45 m e 0,82 m.  

 

Figura 8 – Cenários com previsão do aumento do nível do mar, apresentados no 

Quinto Relatório de Avaliação (AR5), do Intergovernamental Painel on Climate 

Change 

 

Fonte: IPCC (2013). 

 

Dentre os quatro cenários foram escolhidos dois para efeito do cálculo de 

retrogradação (Tabela 2), um otimista (RCP2.6) e outro pessimista (RCP8.5), pois 

representam o melhor e o pior cenário dentre os quatro cenários apresentados. Em 

cada cenário foram consideradas as previsões mínimas e máximas para o aumento 

do nível do mar. 
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Tabela 2 – Cenários com previsão para o aumento do nível do mar segundo IPCC 

(2013) 

 CENÁRIO RCP 2.6 
OTIMISTA 

CENÁRIO RCP 8.5 
PESSIMISTA 

Mínimo (m) 0,26 0,45 
Máximo (m) 0,55 0,82 

Fonte: IPCC (2013). 

 

O estabelecimento de zona não edificante, para praias arenosas, foi 

realizado utilizando a equação matemática 
H

SLG
R  , Lei de Bruun (1962) (Quadro 

3).  

 

Quadro 3 – Variáveis da Lei de Bruun 

R Recuo erosivo da linha de costa devido à elevação do nível do mar (m) 

S Elevação do nível do mar (m) (IPCC, 2013) 

L Largura do perfil ativo (L (m)) final, obtida medindo-se a distância entre a 
elevação máxima do perfil ativo (altitude da linha de costa) e a 
profundidade de fechamento (dl,) anual de Birkemeier (1985) – Medida 
no mapa batimétrico 

H Altura do perfil ativo (m) – somatório da feição emersa ativa na área 
(duna frontal) com a profundidade de fechamento calculada. (h+ d1) 

G Proporção de material erodido que se mantém no perfil ativo 
Fonte: Bruun (1962). 

 

Outras abordagens metodológicas foram utilizadas, por exemplo, a do 

Projeto Orla, Ministério do Meio Ambiente (Brasil, 2006), que objetiva o 

desenvolvimento de diferentes setores da economia, manutenção de recursos 

naturais e implantação de infraestrutura de interesse para o crescimento 

socioeconômico, valorizando a paisagem, protegendo o meio físico e os recursos 

naturais, especialmente em áreas de zona costeira.  

O manual do Projeto Orla (Brasil, 2006) assiste na classificação da orla, 

no trabalho de campo, embasa a construção de cenários e quadros de síntese. O 

cenário atual pode ser entendido como a interpretação das correlações entre fatores 

do meio físico, biótico, socioeconômico, tecnológico, jurídico e institucional, de forma 

a entender as pressões humanas, o estado do meio e as respostas presentes: “(...) 

O cenário atual, quando bem elaborado, permite identificar os conflitos entre as 

perspectivas técnica, legal, institucional e da sociedade, sejam reais ou imaginadas 

pelos grupos sociais” (SANTOS, 2004). 
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A proposição da Matriz Swot, derivada do planejamento estratégico, 

apresenta-se como uma análise dos cenários; divide-se em ambiente interno 

(Forças e Fragilidades) e ambiente externo (Oportunidades e Ameaças), e é 

utilizada internacionalmente para a descrição do ambiente pesquisado. As forças e 

fragilidades são determinadas pela situação atual e se relacionam, quase sempre, a 

fatores internos. Já as oportunidades e ameaças são antecipações do futuro e estão 

relacionadas a fatores externos. 

A matriz foi construída a partir das dimensões adotadas para o estudo, 

conforme indica o Quadro 4, assim, para cada dimensão foram verificadas as 

referências de força, fragilidade, oportunidades e ameaças. 

 

Quadro 4 – Estrutura da Matriz Swot, derivada do planejamento estratégico e 

adotada na pesquisa 

FORÇA FRAGILIDADE 

Dimensão Social Dimensão Social 

Dimensão Ambiental Dimensão Ambiental 

Dimensão Espacial Dimensão Espacial 

Dimensão econômica Dimensão econômica 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Dimensão Social Dimensão Social 

Dimensão Ambiental Dimensão Ambiental 

Dimensão Espacial Dimensão Espacial 

Dimensão econômica Dimensão econômica 
Fonte: autora (2014). 

 

A matriz é uma ferramenta útil na descrição dos benefícios e impactos 

negativos sofridos pelo meio ambiente (CITIES ALLIANCE, 2007). Permite relacionar 

as oportunidades e as forças, bem como as fragilidades e as ameaças, observando 

os aspectos negativos e positivos. É a partir da construção da matriz que se torna 

possível a correlação entre os cenários observados e a propositura do 

reordenamento do mesmo. 

As ferramentas de informática auxiliam a pesquisa científica, 

especialmente na área ambiental. O sensoriamento remoto, o geoprocessamento e 

o Sistema de Informação Geográfica – SIG são exemplos de técnicas utilizadas no 

campo científico e que possibilitam, em escala global, regional ou local, a coleta e 

integração de dados (quantitativos e qualitativos) relativos a qualquer área de estudo 

e à representação espacial do fenômeno.  
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Nesta pesquisa, essas ferramentas contribuem, principalmente, na 

aquisição de informações, na execução de mapas temáticos, na intersecção das 

informações obtidas e no trabalho de campo, viabilizando a interação entre as 

dimensões em análise.  

O sensoriamento remoto é uma técnica de captura, processamento e 

interpretação de imagens, e fornece informações a partir de imagens de satélite 

facilitando a análise de áreas extensas. Permite a interpretação visual das imagens 

de satélite, gerando um levantamento preliminar da área de estudo, contribuindo na 

geração do mapa base, utilizado no trabalho de campo e na identificação de alguns 

pontos de interesse.  

A imagem de satélite utilizada, Quickbird, para determinação da área não 

edificante foi cedida pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará 

(SEMACE), possui composição de três bandas multiespectrais, o sistema de 

projeção utilizado foi o UTM (Universal transversal Mercator), Zona 24s/ MC 39°e 

Datum horizontal SAD 69 (South American Datum – SAD 69). 

O Sistema de Informação Geográfica – SIG, segundo Brasil (2004), é uma 

aplicação em sistemas de dados, geometrias e atributos de informações geográficas 

georreferenciadas, ou seja, referenciados na superfície terrestre e representados 

através de uma projeção cartográfica. Deve ter um mecanismo que processe dados 

espaciais, como: entrada, edição, análise, visualização e saída. Geralmente é 

utilizado juntamente com uma ferramenta de geoprocessamento. 

O geoprocessamento, conjunto de tecnologias direcionadas à coleta e 

tratamento de dados espaciais, sistematizam as informações e direcionam a saída 

na forma de relatórios, mapas, entre outros.  

Os procedimentos metodológicos adotados corroboram na construção do 

diagnóstico integrado, na proposição de cenários e na elaboração de diretrizes de 

desenvolvimento. E para um melhor entendimento, elaborou-se uma síntese 

metodológica disposta através da Figura 9. 
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Figura 9 – Síntese Metodológica  

 

Fonte: autora (2015).
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3.2 Operacionalização  

 

A abordagem do estudo contempla técnicas qualitativas e quantitativas e 

para melhor operacionalização do trabalho, as ações foram distribuídas em duas 

etapas: 

 Etapa 01 – Atividades de gabinete; 

 Etapa 02 – Atividades de campo. 

 

Etapa 01 – Atividades de Gabinete 

 

As atividades de gabinete corroboraram em diferentes fases da pesquisa 

e consistiram em: 

 Levantamento bibliográfico e de dados objetivando a aquisição de 

referencial teórico e informações que embasaram a pesquisa. O material 

adquirido foi fruto de pesquisa bibliográfica e dados levantados em 

universidades e órgãos como Universidade Federal do Ceará (UFC), 

Universidade Estadual do Ceará (UECE), Instituto de Ciências do Mar 

(LABOMAR), Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará 

(SEMACE), Instituto de Pesquisas Econômicas do Ceará (IPECE), 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Secretaria de 

Infraestrutura do município de Caucaia, Instituto Nacional de Colonização 

e Reforma Agrária (INCRA), Laboratório de Geologia Marinha e Aplicada 

(LGMA) entre outros; Esse levantamento perdurou todo o período da 

pesquisa. 

 Levantamento cartográfico, Levantamento e interpretação de imagem 

de satélite e confecção de mapas temáticos.  

 Sistematização e análise dos dados e informações levantadas e 

adquiridas, tais como: as informações levantadas através da pesquisa 

bibliográfica e cartográfica, informações geradas da observação in loco, 

confecção da matriz SWOT, análise integrada das diferentes dimensões 

abordadas, elaboração de quadro síntese de análise socioespacial, 

delimitação da área de estudo, compartimentação geossistêmica, cálculo 

da área não edificante, entre outros. 
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Etapa 02 – Atividades de Campo 

 Levantamento das unidades geoambientais, registro fotográfico, 

reconhecimento da área de estudo e análise comparativa entre imagem 

de satélite e o ambiente percebido in loco e análise da paisagem para 

determinação dos cenários atuais. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO  

 

Este capítulo objetiva caracterizar a área de estudo a partir da 

compreensão integrada dos elementos da dinâmica territorial, deste modo, relaciona 

fatores como: características ambientais, histórico e constituição do município, 

dinâmica espacial da população e atividades econômicas e institucionais. 

A área de estudo está inserida no município de Caucaia, Região 

Metropolitana de Fortaleza (RMF) e limita-se ao norte com o Oceano Atlântico e São 

Gonçalo do Amarante; ao sul com o município de Maranguape; ao leste com os 

municípios de Maranguape, Maracanaú e Fortaleza, e a oeste com os municípios de 

São Gonçalo do Amarante, Pentecoste e Maranguape (IPECE, 2013).  

O Município ocupa uma área de 1.227,90 km², correspondendo a 0,83% 

da área total estado do Ceará, dista cerca de 20 km da capital, Fortaleza, e possui 

uma altitude média de 29,9 metros em relação ao nível do mar (IPECE, 2013). 

Possui uma taxa de urbanização de 89,18%, densidade demográfica de 264,47 

hab/km² (IBGE, 2010) e um índice de desenvolvimento municipal (IDM) de 38,75% 

no ano de 2010, ficando na 13° posição no ranking estadual (IPECE, 2013). 

O município de Caucaia apresenta-se dividido em oito distritos, Caucaia, 

Bom Princípio, Catuana, Guararu, Jurema, Mirambé, Sítios Novos e Tucunduba 

(IPECE, 2013), e em localidades praianas dentre as quais se encontram as praias de 

Dois Coqueiros, Iparana, Pacheco, Icaraí, Tabuba e Cumbuco, objeto de estudo 

dessa tese. 

Uma característica marcante e que influencia todas as dimensões 

estudadas na área de estudo é o fato do litoral do município de Caucaia integrar a 

Região Metropolitana de Fortaleza – RMF (Figura 10) juntamente com os municípios 

de Fortaleza, Pacajus, Horizonte, Chorozinho, Cascavel, São Gonçalo do Amarante, 

Maracanaú, Maranguape, Pacatuba, Guaiúba, Itaitinga, Pindoretama, Aquiraz e 

Eusébio, totalizando 15 municípios. 
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Figura 10 – Macrorregiões de Planejamento. Região Metropolitana de Fortaleza 

(RMF) 

 

Fonte: IPECE (2014). 

 

4.1 Característica Socioespacial  

 

Relaciona a trajetória de formação e ocupação populacional na área de 

estudo considerando a sua formação territorial e a dinâmica socioespacial. 

 

4.1.1 Histórico de Formação Territorial  

 

O povoamento do município de Caucaia iniciou-se em 1735, com os 

jesuítas portugueses e os colonizadores, formando um dos primeiros núcleos 

urbanos do Ceará. Sua denominação provém dos primeiros habitantes, os índios da 

nação Potiguar, também chamados de índios “Caucaia“ (ARAGÃO, 1990).  

Em 15 de outubro de 1759, a aldeia dos “Caucaias” é elevada 

oficialmente à condição de Vila, denominada de Vila Nova de Soure. Essa vila 

caracterizou-se como uma das primeiras províncias do Ceará, porém era também o 

menor núcleo urbano da época. A Vila de Soure é elevada à condição de cidade, em 

1943, e tem seu nome modificado para Caucaia. Segundo o IPECE (2013), a 

denominação Caucaia, etimologicamente significa Mato Queimado ou Vinho 

Queimado. 
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Neste período, as principais atividades econômicas desenvolvidas eram a 

agricultura, a pecuária, a extração do sal e o extrativismo da carnaúba, não diferindo 

do contexto dos demais municípios cearenses.  

Para Dantas (2002), o litoral do Ceará até meados do século XIX não 

despertava interesse para a elite local, portanto, não satisfazia a lógica da 

comercialização da natureza, deste modo, também não atribuía valor de mercadoria 

ao litoral. Até a década de 1950, a sede do município era o núcleo de maior 

expressão de Caucaia. O litoral apresentava apenas pequenos povoados, a 

atividade desenvolvida configurava-se de subsistência, baseada na pesca. 

A atividade industrial de forma geral foi introduzida no município a partir 

da década de 1960. Essa atividade foi um dos fatores que contribui para o 

crescimento populacional percebido na década seguinte. A década de 1970 foi 

marcada por um dinamismo populacional e econômico crescente, fato que ocorreu 

igualmente nas décadas seguintes e conferiu ao município problemas de ordem 

espacial. 

O crescimento econômico e populacional foi alavancado, também, por 

acontecimentos como a criação da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), em 

1973, formada inicialmente pelos municípios de Caucaia, Fortaleza, Aquiraz, 

Maranguape e Pacatuba. Nessa época, a conjuntura da recém-criada RMF 

proporcionou maiores ganhos relacionados à expansão da população e de 

equipamentos urbanos, da capital, Fortaleza, para os municípios contíguos a ela, 

originados principalmente, pela valorização das terras e especulação do mercado 

imobiliário. 

Como discorre Teles (2005), a expansão do município de Caucaia é 

fortemente marcada pela periferização de Fortaleza, especialmente na parte oeste 

desta cidade, a partir da expansão do bairro Antônio Bezerra, na década de1980 e 

dos processos de reestruturação urbana ocorridos entre as décadas de 1990 e 

2000.  

Notadamente, o processo de urbanização do município de Caucaia 

começa em áreas mais longínquas do litoral, mas evolui para essa porção do 

território, sobretudo nas décadas de 1980 e 1990. 

As praias detinham uma condição geográfica e paisagística particular, 

deste modo, as atividades de lazer e turismo agregaram valor a essa porção 

territorial, e, assim, tornaram-se a base da atividade econômica desenvolvida no 
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local. A ocupação do litoral aconteceu sem critérios que abordassem a preservação 

do ambiente (Figuras 11 e 12), e o uso predominante se voltou ao lazer e turismo, 

com destaque para o veraneio marítimo. No litoral de Caucaia aproximadamente 

95% dos imóveis são de proprietários residentes em Fortaleza (PDDU, 2005). 

 

Figura 11 – Condomínio horizontal de veraneio na praia do Icaraí indica predomínio 

de paisagem urbana/artificial e, consequentemente, degradação da paisagem 

natural (fotografia / ano de 2012) 

 

Fonte: autora (2015). 

 

Figura 12 – Condomínio de casas de veraneio na praia do Icaraí indica degradação 

da paisagem natural (fotografia / ano de 2012) 

 

Fonte: autora (2015). 

 

Teles (2005) afirma que o processo de urbanização do município de 

Caucaia resulta em uma configuração particular do espaço urbano que compreende 
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áreas de urbanização mais antigas, sobretudo nos distritos sede e área de expansão 

recente, compreendida pelas porções litorâneas (Figura 13 A e B) e ao longo das ias 

de circulação entre Caucaia, Fortaleza e outros municípios. Encontram-se nesse 

processo áreas destinadas à requalificação urbana, provenientes da modificação do 

uso do espaço.  

 

Figura 13 – (A) Nova construção e (B) edificações verticalizadas na praia do Icaraí 

indicam o processo de expansão recente e contínuo nas porções litorâneas do 

município de Caucaia  

 

Fonte: autora (2015). 

 

Um exemplo do processo de modificação de uso no município de Caucaia 

é a praia do Icaraí, caracterizada pela presença de habitação de segundas 

residências, nas décadas de 1970, 1980 e 1990, passa, atualmente, por um 

processo de mudança de uso, agora se volta ao atendimento das residências fixas 

(primeiras residências) e não mais as residências de veraneio marítimo. 

 

4.1.2 Dinâmica socioespacial  

 

Nesse item é analisada a trajetória da sociedade e os principais 

elementos que orientaram o processo de urbanização no município de Caucaia, 

fazendo um paralelo com o país, a região nordeste e o Estado do Ceará. 

O país como um todo, a região nordeste e o Estado do Ceará apresentam 

uma lógica referente à dinâmica espacial da população onde os acontecimentos 

provocados por variáveis econômicas e sociais refletem e modificam essa dinâmica, 

de tal modo que elas sofrem mudanças promovidas pelas referidas variáveis, porém, 

também agenciam transformações na economia e na sociedade.  

A B 
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Essas transformações podem ser visualizadas através de pesquisas 

periódicas como as executadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE. O censo do IBGE permite a execução de uma análise comparativa, por 

exemplo, a população do Brasil, em um período de quarenta anos (1970 a 2010), 

mais que dobrou, passou de 93.134.846 para 190.755.799, fato esse que foi 

acompanhado pela região Nordeste e pelo estado do Ceará (Tabela 3).  

O Nordeste teve sua população dobrada durante o mesmo período 

(quarenta anos), assim como o Ceará, onde sua população ampliou de 4.361.603 

para 8.452.381. Durante esse período, as variáveis sociais e econômicas, em um 

contexto geral pouco divergiram entre os níveis em análise (nacional, regional e 

estadual).  

 

Tabela 3 – População residente referente aos anos de 1970, 2000 e 2010 no Brasil, 

no Nordeste e no Ceará 

Região POPULAÇÃO RESIDENTE 

1970 2000 2010 

Brasil 93.134.846 169.799.170 190.755.799 

Nordeste 28.111.551 47.741.711 53.081.950 

Ceará 4.361.603 7.430.661 8.452.381 

Fonte: Censo demográfico de 1970, 2000 e 2010 – IBGE. 

 

Ao comparar o crescimento populacional do Estado do Ceará, no período 

de 2000 a 2010 (Tabela 4), e o crescimento do município de Caucaia em igual 

período, percebe-se que o Estado do Ceará apresentou um crescimento 

populacional na ordem de 13,75%, todavia o município de Caucaia apresentou um 

crescimento populacional maior, 29,93%, que representa mais que o dobro do 

crescimento populacional do estado do Ceará em uma década. 

Esse fato pode ser atribuído à localização estratégica do município, que 

faz limite com a capital, Fortaleza, e ao fácil acesso entre esses municípios, assim 

como a mudança de uso em algumas praias do município de Caucaia, como Dois 

Coqueiros, Iparana, Pacheco e Icaraí, onde o uso antes era voltado para o veraneio 

marítimo e está gradativamente sendo substituído pelo uso voltado para as primeiras 

residências ou residências fixas. 

A industrialização e a constituição da Região Metropolitana de Fortaleza – 

RMF influenciaram no aumento da população do município de Caucaia. Durante 
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quase 50 anos o crescimento populacional do município teve crescimento na ordem 

de aproximadamente 100% (Tabela 4). Em 1961 eram 165.099 habitantes, em 2010 

a população passa a ser de 325.441 habitantes, significando um aumento 

aproximado de 100% no número total de residentes. 

As questões populacionais se relacionam com as questões econômicas, 

assim sendo, é importante lembrar que na década de 1970, houve uma queda da 

atividade agrícola no Estado do Ceará gerando um fluxo migratório da população do 

campo para as cidades, especialmente as mais próximas à capital. Nesse período o 

município de Caucaia passou a incorporar o fluxo migratório proveniente do campo, 

que é atraído por melhorias econômicas, o que justifica um aumento entre as 

décadas de 1961 e 2000 de aproximadamente 50% no total de residentes (165.099 

para 250.479).  

Quando se observa os censos demográficos dos anos 2000 e o de 2010 

(Tabela 4), percebe-se que em dez anos a população cresceu cerca de 28% a mais 

que nos quarenta anos anteriores (1961 - 2000), fato este que pode ser atribuído à 

proximidade e ao acesso facilitado a capital, Fortaleza, sobretudo após a construção 

da ponte José Martins Rodrigues, sobre o rio Ceará.  

A densidade demográfica, conforme Tabela 4, em quarenta anos, de 1961 

a 2000, passou de 127,69 hab/km² para 210,42/km², respectivamente, constituindo 

um aumento aproximado de 60%, representando 15% de aumento médio em cada 

década. Entretanto, no período de 2000 a 2010, o índice teve um crescimento 

expressivamente maior, passou de 210,42 hab/km² para 264,47 hab/km², 

constituindo um aumento aproximado de 25%, nessa última década. 

O município de Caucaia apresenta a sétima maior densidade demográfica 

do estado do Ceará, com 264,47 hab/km² no ano de 2010, está atrás dos municípios 

de Fortaleza, Maracanaú, Juazeiro do Norte, Eusébio, Pacatuba e Horizonte (IPECE, 

2014). 

 

Tabela 4 – Comparativo de indicadores demográficos do município de Caucaia  

Discriminação Indicadores demográficos 

1961 2000 2010 

População residente (100%) 165.099 250.479 325.441 
Densidade demográfica 
(hab/km²) 

127,69 210,42 264,47 

Fonte: Censo Demográfico, 1961, 2000 e 2010. 
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Em relação à taxa de urbanização, o município de Caucaia, em 2010, 

apresentou a oitava maior taxa, 89,18%, ficando atrás apenas dos municípios de 

Eusébio, Fortaleza, Maracanaú, Itaitinga, Juazeiro do Norte, Horizonte e Aquiraz 

(IPECE, 2014). 

Contudo, a taxa de urbanização que teve em 1961, o valor de 89,40%, e 

em 2000, passou a ser de 90,26%, sofreu queda em 2010, passando a 89,18%, 

porcentagem menor que em 1961, apesar disso a característica urbana do município 

predomina. 

A taxa de urbanização do município de Caucaia (Tabela 5) em 1961, de 

89,40%, reflete que o município, o estado do Ceará, bem como, a região nordeste 

absorveram as transformações estruturais (econômicas, sociais e 

consequentemente espaciais) vividas pelo país, advindas da industrialização. Nesse 

período houve um aumento considerável na taxa de urbanização, taxa essa que 

permanece alta até os dias atuais. Ainda com referência a taxa de urbanização, o 

Plano Diretor de Desenvolvimento do Município de Caucaia (PDDU, 2005) afirma 

que o município apresenta urbanização acelerada e taxas de crescimento elevadas. 

Quando se observa a taxa geométrica de crescimento anual, percebe-se 

uma importante mudança na relação rural x urbano (Tabela 5). Em 1961, o 

crescimento anual rural foi negativo, -1,55%, havendo grande diferença em relação 

ao crescimento anual urbano, que ao atingir 6,56% teve um índice expressivo de 

crescimento geométrico anual, se comparado a 2000 e 2010. 

Porém, o quadro indica que a taxa geométrica de crescimento anual rural 

cresce continuamente, chegando praticamente a igualar, em 2010, com a taxa 

referente ao urbano. A taxa geométrica de crescimento anual rural foi de 2,53% e a 

taxa referente ao crescimento anual urbano foi de 2,65% em 2010.  

 

Tabela 5 – Comparativo de Indicadores demográficos do município de Caucaia – 

Taxa de Urbanização e taxa Geométrica de Crescimento anual 

Discriminação Indicadores demográficos 

1961 2000 2010 

Taxa de urbanização (%) 89,40 90,26 89,18 
Taxa geométrica de 
crescimento anual (%) 

Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana 
-1,55 6,56 3,76 4,85 2,53 2,65 

Fonte: Censo Demográfico, 1961, 2000 e 2010. 
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Esses números ratificam que a dinâmica espacial da população do 

município de Caucaia traduz um processo ao longo do tempo histórico que perpassa 

por diferentes fases, que se relacionam entre si, e que estão vinculados a mudanças 

econômicas e socais ocorridas no município, no estado e no país.  

Esse processo tem início com a colonização e sua continuidade se dá 

mediante o começo do processo de industrialização de forma geral, vivenciado em 

todo o Brasil. A industrialização, de forma geral, transformou a economia e o modo 

de vida da população de todo o país, houve, portanto, mudanças de ordem 

estrutural, crescimento acelerado da urbanização, associado a um ciclo de 

migrações internas intensas gerando grandes desequilíbrios regionais.  

As migrações foram mais intensas, especialmente na década de 1970, 

nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, indicando ampla concentração 

populacional nessas grandes cidades. A demasiada concentração populacional 

nessas cidades agenciou problemas e fez surgir as Regiões Metropolitanas como 

mecanismo para minimizar o adensamento populacional nas grandes capitais dos 

estados no Brasil. 

O litoral do município de Caucaia apresenta uma dinâmica espacial da 

população que pode ser descrita em etapas, são influenciadas, principalmente, pela 

posição geográfica do município, pois este faz limite com a capital do estado, 

Fortaleza; e pelo contexto sócio-político-econômico. 

No início da década de 1950, o litoral, ainda muito primitivo, inicia o 

processo de mudança em sua dinâmica espacial e populacional. O marco desse 

processo é o início do loteamento das áreas adjacentes ao litoral, principalmente nas 

praias de Dois Coqueiros, Iparana, Pacheco e Icaraí. Porém, nessa época a 

mudança é pouco expressiva, apenas indica um crescimento populacional futuro e 

uma organização espacial diferenciada, expressa principalmente, pelas 

demarcações dos lotes. Essa mudança é impulsionada pelo interesse econômico 

nesta parcela territorial (atividades turísticas e de lazer impulsionando o setor 

imobiliário), pelo patrimônio paisagístico e pelo fácil acesso a praias. 

Na década de 1970, percebe-se um fluxo populacional maior nas praias 

em estudo, todavia esse fluxo é maior em relação à população flutuante, 

especialmente as voltadas para o veraneio marítimo. Na década de 1980, a 

ocupação do litoral intensifica-se de forma desordenada, prevalecendo às 
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residências de veraneio marítimo, sendo, predominante nas praias de Dois 

Coqueiros, Iparana, Pacheco e Icaraí (FALCÃO SOBRINHO, 2002).  

Em 1990, com a construção da Ponte José Martins Rodrigues sobre o Rio 

Ceará, acontece uma ampliação demográfica e de infraestrutura urbana na área, 

expressa no aumento de obras voltadas para as atividades de lazer e turismo, como 

as construções de condomínios de veraneio, bares, restaurantes, pousadas e hotéis. 

Após essa ampliação observa-se um declínio na ocupação das praias de 

Dois Coqueiros, Iparana, Pacheco, e Icaraí, decorrente da ocupação desordenada e 

a degradação do patrimônio paisagístico, esse declínio impulsiona a retirada dessas 

praias da rota turística, bem como o fechamento de barracas, bares e restaurantes, 

e geram insegurança na área.  

As praias de Tabuda e Cumbuco permanecem com as atividades de lazer 

e turismo valorizadas, vale ressaltar que nessas praias a ocupação aconteceu de 

forma mais lenta. Atualmente, ainda apresentam um processo de ocupação em 

curso e há, principalmente em Cumbuco, um predomínio dos empreendimentos 

turísticos (hotéis e Resorts). Segundo o Relatório elaborado pela Secretaria do 

Turismo do Estado do Ceará (SETUR, 2012), Cumbuco é a praia mais visitada por 

turistas em todo o Estado do Ceará. 
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4.2 Características Socioeconômicas  

 

A dimensão socioeconômica é baseada na análise de dois indicadores, o 

Produto Interno Bruto (PIB), cujo conteúdo é econômico, e o Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M), indicador socioeconômico. 

 

4.2.1 Indicador Econômico: PIB  

  

O Produto Interno Bruto (PIB) é um indicador macroeconômico que mede 

o nível da produção de bens e serviços finais em um período de tempo, ou seja, é a 

soma de todos os bens e serviços produzidos dentro de um território em um período 

determinado. 

No Estado do Ceará, em 2011, a maior participação no Produto Interno 

Bruto – PIB fica por conta da Região Metropolitana de Fortaleza, contribuindo com 

um percentual de 65,64% do PIB de todo o Estado (Tabela 6), notadamente por 

apresentar um grande número de indústrias e empresas de serviços inseridas nessa 

região. O litoral oeste aparece em quarto lugar, contribuindo com 5,57% do PIB 

estadual e o litoral Leste em quinto lugar com uma contribuição de 4,73% (IPECE, 

2014). 

 

Tabela 6 – Produto Interno Bruto (PIB) nas Macrorregiões de Planejamento do 

Estado do Ceará  

Macrorregião de Planejamento 2011 (%) 

Ceará 87.982.450 100 
Região Metropolitana de 
Fortaleza - RMF 

57.753.487 65,64 

Litoral Oeste 4.901.079 5,57 
Litoral Leste/Jaguaribe 4.159.030 4,73 
Baturité 1.165.279 1,32 
Cariri/Centro Sul 8.487.319 9,65 
Sobral/Ibiapaba 5.962.441 6,78 
Sertão Central 3.436.826 3,91 
Sertão Inhamuns 2.116.984 2,41 

Fonte: IPECE (2014). 

 

Apesar da principal contribuição para o PIB do Estado vir da Região 

Metropolitana, pode-se observar que é a capital, Fortaleza que garante essa 

afirmação, a diferença na contribuição estadual entre o PIB da Capital e o PIB do 
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município de Caucaia, considerado o terceiro maior PIB em 2011, foi na ordem de 

44%. Pode-se observar (Tabela 7) que em 2011 a contribuição da capital Fortaleza 

para o PIB estadual teve queda de cerca de 2% em comparação ao ano de 2002, 

enquanto a contribuição do município de Caucaia sofreu um aumento aproximado de 

1%, passando de 2,67% em 2002, para 3,68% em 2011. 

 

Tabela 7 – Produto Interno Bruto – municípios de Fortaleza e Caucaia – 2002 e 2011 

Município  PIB 2002 (R$ mil) (%) PIB 2011(R$ mil) (%) 

Fortaleza 14.384.427 49,66 42.010.111 47,75 
Caucaia 770.866 2,67 3.239.403 3,68 

Fonte: IPECE (2014). 

 

O município de Caucaia tem sua economia baseada na indústria e no 

setor de comércio e serviços. O parque industrial é antigo, cujo destaque está no 

setor de calçados, cosméticos, confecções, alimentos, etc.; o setor industrial tem o 

segundo maior PIB (Tabela 8). Em 2002, apresentou um PIB referente ao setor 

industrial de 26,3%, em 2007 passou para 38,6%, e em 2009 teve uma pequena 

queda, chegando a 32,44%. 

A atividade industrial se desenvolve a partir dos incentivos fiscais, da 

localização estratégica do município (vizinho a capital) e por causa do Complexo 

Industrial do Porto do Pecém (PDDU, 2005). 

O setor de serviço (comércio atacadista e varejista, bancos, atividades 

voltadas para o turismo, dentre outros) apresenta o maior PIB no município, porém, 

este setor vem sofrendo queda. Em 2002, o PIB referente a este setor foi de 71%, 

em 2007 caiu para 68% e em 2009 chegou a 66%.  

O setor agropecuário é pouco expressivo no município e apresenta queda 

em seu PIB (Tabela 8), em 2002 teve PIB de 2,7%, em 2007 o PIB ficou em 2,2% e 

em 2009 apresentou PIB de 1,57%. 
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Tabela 8 – Produto Interno Bruto (PIB) do município de Caucaia – 2002-2007-2009 

Discriminação Município 
2002 

Município 
2007 

Município 2009 

PIB a preços de mercado  
(R$ mil) 

770,866 1.469,403 2.192.431 

PIB per capta (R$ 1,00) 2.803 4.637 6.557 

PIB por setor (%) 

Agropecuária 2,7 2,2 1,57 
Indústria 26,3 38,6 32,44 
Serviço 71,00 68,00 66,00 

Fonte: IPECE (2014). 

 

Outras atividades econômicas são desenvolvidas no município, com 

destaque para a pesca com produção em desenvolvimento; e o extrativismo com o 

fornecimento de areia, argila, pedra, brita e calcário para construção civil. 

 

4.2.2 Indicador Socioeconômico: IDH-M  

 

O Índice de Desenvolvimento Humano surge como alternativa de avaliar o 

desenvolvimento humano em um país. Para compor o índice três indicadores são 

necessários: renda, longevidade e educação. 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) é um indicador 

importante para análise em nível regional, pois reflete, de forma geral, a realidade 

social dos municípios e serve, para a gestão municipal, como parâmetro para nortear 

as políticas públicas. É calculado pelo Programa das Nações Unidas e 

Desenvolvimento (PNUD, 2013) e difere do IDH nacional, pois é necessário adaptar 

sua metodologia. 

O IDH é um número que varia de 0 a 1 (Tabela 9), quanto mais próximo 

de 1, maior é o desenvolvimento. Sgundo o Atlas de Desenvolvimento Humano no 

Brasil (2013, é feita da seguinte forma: 

 

Tabela 9 – Classificação do Índice de Desenvolvimento Humano – IDH 

Faixa do IDH Classificação 

0 a 0,499 Muito Baixo 
0,500 a 0,599 Baixo 
0,600 a 0,699 Médio 
0,700 a 0,799 Alto 

0,800 a 1 Muito Alto 
Fonte: BRASIL/ PNUD. Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2013). 
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A tabela 10 apresenta os dez municípios cearenses com maior Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal – IDH-M nos anos de 1991, 2000 e 2010, 

demonstrando que em 1991, os dez municípios cearenses com melhor IDH-M 

estavam classificados, segundo o PNUD (2013) entre muito baixo e baixo. No 

referido ano, o município com maior IDH-M foi Fortaleza, cujo Índice era de 0,546, 

classificado como baixo.  

Em 2000, percebe-se um melhora, os nove dos dez municípios com 

melhor IDH-M foram classificados com IDH-M baixo, com exceção de Fortaleza, que 

passou a ter o seu IDH-M classificado como médio, 0,652. O ano de 2010 apontou 

uma contínua melhora no IDH dos municípios, os dez mais bem avaliados passam a 

ter sua classificação do IDH-M entre médio e alto. Quatro municípios aparecem 

avaliados com IDH-M alto (Fortaleza, Sobral, Crato e Eusébio) e seis, com IDH-M 

médio (Juazeiro do Norte, Maracanaú, Barbalha, Caucaia, Limoeiro do norte e 

Iguatu), dentre eles aparece o município de Caucaia.  

A capital Fortaleza mantém o melhor IDH-M dentre os município do 

estado e conserva expressivo nível de crescimento (Tabela 10), em 1991 

apresentava IDH-M de 0,546, em 2000 subiu para 0,652 e em 2010, apresentou 

IDH-M de 0,754, sendo este último classificado como alto. 

O município de Caucaia, em 1991 apresentava IDH-M de 0,411, 

ocupando o sexto lugar no ranking estadual, e teve seu índice crescente nas 

décadas seguintes (0,555 em 2000, ocupando o terceiro lugar no ranking estadual, e 

0,682 em 2010) onde caiu para o oitavo lugar no ranking estadual, o que significa 

que outros municípios tiveram melhoras expressivas no IDH-M, para o mesmo 

período (Tabela 10). 

Com índice de 0,682, o município de Caucaia, em vinte anos (1991-2010), 

abandona a categoria de IDH-M muito baixo (0,411) e passa a ser classificado como 

IDH-M médio (0,682). É imperativo destacar que nas duas últimas décadas o 

município de Caucaia permanece entre os dez municípios com maior IDH-M do 

estado, e acompanha a tendência estadual de crescimento no que se refere a este 

índice. 
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Tabela 10 – Os dez maiores IDH-M do estado do Ceará 

 
Municípios 

1991 2000 2010  
Classificação IDH Posição IDH Posição IDH Posição 

Fortaleza 0,546 1° 0,652 1° 0,754 1° Alto 
Sobral 0,406 7° 0,537 8° 0,714 2° Alto 
Crato 0,444 2° 0,577 2° 0,713 3° Alto 
Eusébio 0,377 16° 0,507 20° 0,701 4° Alto 
Juazeiro do 
Norte 

0,419 5° 0,544 7° 0,694 5° Médio 

Maracanaú 0,420 4° 0,575 3° 0,686 6° Médio 
Barbalha 0,381 15° 0,517 18° 0,683 7° Médio 
Caucaia 0,411 6° 0,555 5° 0,682 8° Médio 
Limoeiro 
do Norte 

0,433 3° 0,561 4° 0,682 9° Médio 

Iguatu 0,394 11° 0,546 6° 0,677 10° Médio 
Fonte: IPECE (2013). 

 

4.3 Características Socioambiental  

  

A dimensão socioambiental das praias do município de Caucaia constituiu 

análise integrada entre os meios bióticos, físicos e antrópicos. Neste sentido, a 

análise geoambiental, a partir da classificação dos geossistemas, ou seja, das 

unidades territoriais homogêneas e diferenciadas, é de suma importância, pois 

assinala as demandas de desenvolvimento da área. 

Os sistemas ambientais formam os diferentes padrões de paisagem, a 

partir da relação entre componentes de natureza geológica, geomorfológica, 

hidroclimatológica, pedológica e biogeográfica (FUNCEME, 2009). Cada sistema 

ambiental apresenta características particulares de determinada paisagem e 

relações entre os elementos naturais que o integram, podendo gerar potencialidades 

e/ou limitações. 

A unidades geoambientais ou sistemas são integrados por diferentes 

componentes, elementos que se relacionam e são submetidos a fluxo de matéria e 

energia. São produtos da relação entre fatores e variáveis ambientais de uma 

determinada região, relativos ao suporte (condições geológicas e geomorfológicas), 

ao envoltório (condições hidrológicas e climáticas) e a cobertura (solos e cobertura 

vegetal). Apresentam, portanto, potencialidades e vulnerabilidades (IPECE, 2014). 

O geossistema é um complexo sistema dinâmico que busca o estudo 

integrado das relações do Homem com a natureza, em um espaço-tempo 

determinado e breve (SOUZA, 2000). As potencialidades são atividades ou 
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condições passíveis de serem executadas, entretanto as limitações estão 

relacionadas às questões ambientais e à capacidade de uso e ocupação do solo 

(SOUZA, 2000). 

Para esse estudo foi necessário levantar dados bibliográficos sobre as 

unidades geomorfológicas e a compartimentação da paisagem, bem como, 

identificar as variáveis ambientais denominadas de suporte (geologia e 

geomerfologia), assim como o clima, a hidrologia de superfície e a cobertura. 

Em seguida, foram definidos e representados em base cartográfica o 

sistema ambiental e seus subsistemas. As características de cada subsistema, sua 

ecodinâmica, capacidade de suporte e cenários, também estão descritos.  

 

4.3.1 Unidades Geomorfológicas e a Compartimentação da Paisagem  

 

A área em estudo apresentou dois sistemas denominados, 

respectivamente: Planície Litorânea e Tabuleiro Costeiro (IPECE, 2014). Ambos 

estão descritos a seguir. 

 Unidade da Planície Litorânea 

Para Suguio (1973), a formação da Planície Litorânea pode ser originada 

a partir do suprimento de areias originárias do continente, das correntes de deriva 

litorânea, da retenção de sedimentos e da variação do nível do mar. 

Na publicação “Perfil geossocioeconômico: Um olhar para as 

Macrorregiões de Planejamento do Estado do Ceará”, o IPECE (2014) apresenta os 

subsistemas ambientais da planície litorânea:  

 
A Planície Litorânea apresenta características determinadas pelas ações 
combinadas da influência marinha, eólica, pluvial e fluvial. Devido a esse 
fato ocorrem subsistemas ambientais diferenciados, como os cordões 
dunares, planícies flúvio-marinhas, linhas de falésias e estuários. A 
temperatura na planície litorânea é mais amena. Do ponto de vista 
ecodinâmico, nota-se a predominância de ambientes instáveis, logo, 
apresentam alta vulnerabilidade à ocupação (IPECE, 2014). 
 

 

No Ceará, a formação da Planície Litorânea é atribuída por Freire (1998) 

a areias originárias da erosão de falésias da Formação Barreiras, assim como a 

variações do nível do mar no Quaternário. 

Nesse estado, a faixa litorânea possui uma extensão de 

aproximadamente 573 km. Ocupa pequenas faixas de terra, atingindo os depósitos 

mais antigos da Formação Barreiras. No município de Caucaia as faixas de terra 
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possuem largura média de 2,5 a 3 km. O solo predominante é o Neossolo 

Quartzarênico, havendo presença de Gleissolos na planície flúviomarinha do Rio 

Ceará. A vegetação presente é a psamófila, estando adaptada a solos arenosos e 

grandes índices de salinidade. Possui capacidade significativa de armazenamento 

subterrâneo de água e condições climáticas alternando de semiárida a subúmidas 

(ADERALDO et al, 2013). 

No município de Caucaia a Planície Litorânea sofre mudanças 

provenientes de processos ligados a ação dos ventos, marés, ondas e atividades 

antrópicas. Os subsistemas encontrados no litoral estudados são: faixa de praia e 

terraços marinhos, campo de dunas (móveis) e planície fluviomarinha (Figura 14). 
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Figura 14 - Mapa Geossistêmico da área de estudo 
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Os subsistemas:  

1 - Faixa de Praia e Terraços Marinhos. 

Caracterização: no litoral do município de Caucaia a faixa de praia 

estudada envolve uma extensão aproximada de 11 km, contemplando uma área que 

compreende a linha de maré baixa (antepraia), abrangendo a praia e a pós-praia, 

até o início da área de dunas móveis, todavia, em pontos específicos afetados pela 

erosão marinha, a faixa de praia é quase inexistente (Figura 15). Essa faixa de praia 

apresenta sedimentos arenosos, cascalhos e restos de conchas, provenientes da 

hidrodinâmica das ondas. Os solos presentes são de granulometria mais grossa em 

relação ao campo de dunas móveis. Os terraços marinhos são revestidos, em 

algumas de suas partes, por vegetação herbácea de pequeno porte (ADERALDO et 

al, 2013). 

 

Figura 15 – Subsistema: Faixa de praia – Localizada  na praia de Iparana, município 

de Caucaia 

 

Fonte: Autora (2015) 

 

Capacidade de suporte, potencialidades e limitações do uso e ocupação: 

as potencialidades da faixa de praia e dos terraços marinhos são: o patrimônio 

paisagístico ainda presente, principalmente nas praias de Cumbuco e Tabuba 
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(Figura 16), que atraem as atividades de turismo e lazer. Considerável quantidade 

de recursos hídricos subterrâneos e superficiais (ADERALDO et al, 2013); além do 

ecoturismo e educação ambiental. 

 

Figura 16 – Preservação do potencial paisagístico típico do litoral, (A) na praia de 

Tabuba e na (B) praia do Cumbuco 

 

Fonte: autora (2015) 

 

As limitações são: a alta vulnerabilidade; a crescente urbanização; 

construção de resorts e grandes empreendimentos, na praia de Cumbuco e Tabuba; 

baixa fertilidade natural dos solos; nas praias de Dois Coqueiros, Pacheco, Iparana e 

no Icaraí, a degradação do potencial paisagísto e a erosão costeira intensa se 

configuram como limitações (Figura 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 
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Figura 17 – Degradação do potencial paisagístico na praia do Icaraí potencializada 

pela erosão costeira e obras de contenção 

 

Fonte: autora (2015) 

 

Ecodinâmica, impactos e repercurssões no equilíbrio ecodinâmico: a faixa 

de praia e os terraços marinhos das praias em estudo, são ambientes instáveis com 

alta vulnerabilidade, especialmente por estarem sujeitos a ações antrópicas (Figura 

18) e/ou naturais que podem, por exemplo, potencializar a erosão costeira e 

promover um desequilíbrio na dinâmica desses ambientes. 
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Figura 18 – Presença de urbanização (muro) no subsistema: faixa de praia – praia 

de Iparana 

 

Fonte: autora (2015). 

 

Cenários tedenciosos do contexto socioambiental: os cenários 

tendenciosos percebidos na faixa de praia, do litoral do município de Caucaia, indica 

uma contínua descaracterização desses ambientes especialmente nas praias de 

Dois Coqueiros, Iparana, Pacheco e no Icaraí, no passado, devido a urbanização 

intensa (condomínios de veraneio) e hoje, devido às obras de contenção da erosão 

costeira, existente. O potencial paisagístico foi perdido quase que totalmente, fato 

esse que pode ser percebido através da paisagem da praia do Icaraí, por exemplo, 

onde as obras de contenção costeira, do tipo BagWall, se fazem presentes (Figura 

19). Se observa uma tendência ao aumento da erosão com perdas significativas do 

patrimônio construído.  
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Figura 19 – Estrutura de contenção costeira do tipo Bagwall presente na praia do 

Icaraí, município de Caucaia – CE (imagens de 2012) 

 

Fonte: autora (2015). 

 

Nas praias de Tabuba e Cumbuco nota-se uma tendência à 

descaracterização ambiental mais lenta, devido ao interesse turístico, especialmente 

dos empreendimentos de grande porte, em manter aparentemente a qualidade 

paisagística, porém, esses ambientes correm riscos ambientais, caso a implantação 

desses empreendimentos turísticos ocorra de forma indiscriminada. 

 

2 - Campo de Dunas – Dunas Móveis 

 

Caracterização: são de origem continental, pois seus sedimentos 

sofreram ação do transporte fluvial para chegar ao litoral e são depositadas na praia 

sob ação da deriva litorânea (ADERALDO et al, 2013) (definida pelo ângulo entre as 

ondas e a linha de praia, a fisiografia da zona costeira, a ação dos ventos e das 

marés e as correntes marinhas). O campo de dunas constituem depósito de areia ao 

longo da praia, em forma de cordões paralelos. São dunas consideradas recentes, 
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tendo coloração amarelo esbranquiçadas e tem sua forma definida atraves da ação 

eólica (Figura 18) (ADERALDO et al, 2013). Não apresentam vegetação significativa. 

Nesta pesquisa, as dunas móveis representam aproximadamente 10 km² do total da 

área estudada, 19,20 km², porém, boa parte dessa área, aproximadamente 65%, 

encontra-se urbanizada (observado através de imagem de satélite), prejudicando a 

dinâmica de alimentação de areia nesse litoral, contribuindo para o défict de 

sedimentos e consequentemente para a aceleração da erosão. Campo de dunas 

esta representado na figura 20. 

 

Figura 20 – (A) Campo de Dunas existente na praia de Tabuba e (B) campo de 

Dunas existente nas proximidades da Lagoa da Barra Nova, entre as praias do 

Icaraí e de Tabuba 

 

Fonte: autora (2015) 

 

Capacidade de suporte, potencialidades e limitações do uso e ocupação: 

as dunas móveis possuem as seguintes potencialidades: o patrimônio paisagístico 

com grande aproveitamento turístico, eólico e hidrogeológico (ADERALDO et al, 

2013); e fonte de alimentação de sedimentos para o litoral. 

As limitações: baixo suporte para edificação e construção em geral, por 

não apresentarem solo (ADERALDO et al, 2013). 

Ecodinâmica, impactos e repercurssões no equilíbrio ecodinâmico: o 

campo de dunas é um ambiente instável com alta vulnerabilidade, sobretudo, por 

estar sujeito as ações antrópicas, por exemplo, a urbanização (contruções e 

edificações) nesses ambientes descaracterizam esse subsistema, havendo perda, 

A B 
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principalmente, do patrimônio paisagístico, da biodiversidade e da alimentação de 

areia para manutenção da dinâmica costeira. 

Cenários tedenciosos do contexto socioambiental: os cenários 

tendenciosos para o campo de dunas móveis indica a descaracterização desses 

ambientes nas praias de Dois Coqueiros, Iparana, Pacheco e no Icaraí, devido à 

urbanização. 

Nas praias de Tabuba e Cumbuco há uma descaracterização mais lenta 

desse subsistema, pois há o interesse turístico em preservar parcialmente a 

qualidade paisagística por agregar valor as praias. Contudo, esses ambientes 

correrão riscos, caso não haja fiscalização no processo de urbanização, 

principalmente na implantação de novos empreendimentos turísticos. 

 

3 - Planície fluviomarinha 

 

Caracterização: são ambientes formados por processos de deposição de 

sedimentos oceânicos e fluviais. Ocorrem no baixo curso dos rios e se estendem até 

o litoral obstruindo o curso dos rios. Apresentam um solo lamacento e profundo, rico 

em matéria orgânica e propício para a reprodução de espécies vegetais e animais 

(região de mangue) (ADERALDO et al, 2013).  

Apesar de não está inserida na poligonal que determina a área de estudo 

se faz necessário abordar a planície fluviomarinha do Rio Ceará e da Lagoa da 

Barra Nova. As planícies fluviomarinhas envolvidas neste estudo se encontram em 

processo de contínua degradação.  

A planície fluviomarinha situada nas margens do rio Ceará, mesmo sendo 

uma Área de Preservação Permanente (APP), apresenta poluição ambiental e 

ocupação indiscriminada da área de mangue, fato que acelera o processo de 

degradação nesse subsistema.  

Já a planície fluviomarinha situada na Lagoa da Barra Nova, teve 

pequena parte de sua área ocupada por equipamentos urbanos (casas de veraneio) 

imprimindo um cenário desarmônico nessa área específica (Figura 21A), entretanto, 

a maior parte de sua área encontra-se preservada (Figura 21 B e C). 
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Figura 21 – Planície Fluviomarinha Lagoa da Barra Nova (A) ocupada por 

equipamentos urbanos e (B e C) área ainda preservada 

 

Fonte: autora (2015) 

 

Capacidade de suporte, potencialidades e limitações do uso e ocupação: 

a planície fluviomarinha apresenta as seguintes potencialidades: área de reprodução 

de espécies marinhas; biodiversidade; ecoturismo e atividades de lazer (Figura 22); 

patrimônio paisagístico, etc. 

 

  

A 

B C 
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Figura 22 – Prática de esportes náuticos (kitesurf) na Lagoa Barra Nova na divisa 

entre as praias de Icaraí e Tabuba 

 

Fonte: autora (2015) 

 

As limitações encontradas são: alto nível de salinidade, ocupação 

desordenada, degradação do manguezal e atividades de lazer indiscriminadas 

(ADERALDO et al, 2013). 

Ecodinâmica, impactos e repercurssões no equilíbrio ecodinâmico: as 

planícies fluviomarinhas são ambientes instáveis com alta vulnerabilidade, 

especialmente, por estarem sujeitas a ação do homem que agencia a degradação 

do mangue, promove a diminuíção ou extinção de espécies marinhas, ocupa o 

ambiente de forma desordenada e, assim potencializa a degradação paisagística e 

ambiental desse subsistema. 

Cenários tedenciosos do contexto sócioambiental: o cenário tendencioso 

para a planície fluviomarinha demonstra uma potencialização da degradação desses 

ambientes levando a diminuíção das espécies marinhas e a contínua 

descaracterização paisagística. 

 

 Tabuleiro Costeiro 

 

Caracterização: abrange uma área aproximada de 1 km², dos 19 km² 

estudados nessa tese. Segundo o IPECE (2014) apresenta superfície com 

inclinação topográfica suave para a linha da costa, desenvolvida em sedimentos 

Plio-Quaternários da Formação Barreiras e dissecada em interflúvios tabulares. O 

cume dos tabuleiros apresenta Neossolos Quartzarênicos e Argissolos Vermelho-

Amarelos espessos revestidos por vegetação de tabuleiro, caatinga litorânea e 
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encraves de cerrados. Apresenta vegetação primária intensamente descaracterizada 

em decorrência do processo de uso e ocupação indiscriminado. 

Capacidade de suporte, potencialidades e limitações do uso e ocupação: 

o tabuleiro apresenta as seguintes potencialidades: área para expansão urbana, 

área para instalação de infraestrutura, presença de água subterrânea, entre outros. 

As limitações encontradas são: basicamente a baixa fertilidade do solo. 

Ecodinâmica, impactos e repercurssões no equilíbrio ecodinâmico: o 

Tabuleiro é um ambiente considerado medianamente estável, pois está sujeito à 

ação antrópica que pode descacarterizar esse ambiente, promovendo degradação. 

Cenários tedenciosos do contexto socioambiental: o cenário tendencioso 

para o trecho em estudo compreendido pelo Tabuleiro aponta para a potencialização 

da degradação desses ambientes. 

 

4.3.2 Problemas e Demandas Socioambientais  

 

Os problemas socioambientais identificados, decorrentes da ação 

antrópica, estão sistematizados no Quadro 5. Além disso, o levantamento das 

demandas socioambientais das praias em estudo foi descrito no Quadro 6.  
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Quadro 05 – Principais Problemas Ambientais decorrentes de ações antrópicas nas praias de Dois Coqueiros, Iparana, Pacheco, 

Icaraí, Tabuba e Cumbuco 

 
PRAIA 

CLASSIFICAÇÃO DA 
ORLA  

(MOURA, 2012) 

CARACTERÍSTICAS 
DO MEIO FÍSICO 

ATIVIDADES 
ECONÔMICAS 

 
PRINCIPAIS PROBLEMAS AMBIENTAIS 

 
 

DOIS 
COQUEIROS 

Orla tipo C 
(Médio a alto 
adensamento 
populacional e 

construtivo) 

Planície  
Costeira: 
Sofrem ações 
provenientes de 
atividades eólicas, das 
marés, ondas e 
atividades antrópicas. 

Turismo e lazer 
Comércio e serviço 

 

- Saneamento básico, precário; 
- Alta urbanização; 
- Ocupação das áreas não edificantes, próximas ao mar, por 
equipamentos urbanos (residências, bares, restaurantes); 
- Carência de infraestrutura urbana; 
- Retirada da vegetação nativa e exótica;- Comprometimento da 
característica recreativa das praias; 
- Agressão antrópica às dunas. 

 
 
 

IPARANA 

Orla tipo C 
(Médio a alto 
adensamento 
populacional e 

construtivo) 

Planície  
Costeiras: 
Sofrem ações 
provenientes de 
atividades eólicas, das 
marés, ondas e 
atividades antrópicas 

Turismo e lazer 
Comércio e serviço 

 

- Saneamento básico, precário; 
- Alta urbanização; 
- Ocupação das áreas não edificantes, próximas ao mar, por 
equipamentos urbanos (residências, bares, restaurantes); 
- Carência de infraestrutura urbana; 
- Retirada da vegetação nativa e exótica; 
- Comprometimento da característica recreativa das praias; 
- Agressão antrópica às dunas. 

 
 
 

PACHECO 

Orla tipo C 
(Médio a alto 
adensamento 
populacional e 

construtivo) 

Planície  
Costeiras: 
Sofrem ações 
provenientes de 
atividades eólicas, das 
marés, ondas e 
atividades antrópicas 

Turismo e lazer 
Comércio e serviço 

 

- Saneamento básico, precário; 
- Alta urbanização; 
- Ocupação das áreas não edificantes, próximas ao mar, por 
equipamentos urbanos (residências, bares, restaurantes); 
- Carência de infraestrutura urbana; 
- Retirada da vegetação nativa e exótica; 
- Comprometimento da característica recreativa das praias; 
- Agressão antrópica às dunas. 

Fonte: Adaptado de Strohaecker (2007). 
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Quadro 05 – Principais Problemas Ambientais decorrentes de ações antrópicas nas praias de Dois Coqueiros, Iparana, Pacheco, 

Icaraí, Tabuba e Cumbuco 

 
PRAIA 

CLASSIFICAÇÃO DA 
ORLA  

(MOURA, 2012) 

CARACTERÍSTICAS 
DO MEIO FÍSICO 

ATIVIDADES 
ECONÔMICAS 

 
PRINCIPAIS PROBLEMAS AMBIENTAIS 

 
 
 

ICARAÍ 

Orla tipo C 
(Médio a alto 
adensamento 
populacional e 

construtivo) 

Planície  
Costeiras: 
Sofrem ações 
provenientes de 
atividades eólicas, das 
marés, ondas e 
atividades antrópicas 

Turismo e lazer 
Comércio e serviço 

 

- Saneamento básico, precário; 
- Alta urbanização; 
- Ocupação das áreas não edificantes, próximas ao mar, por 
equipamentos urbanos (residências, bares, restaurantes); 
- Carência de infraestrutura urbana; 
- Retirada da vegetação nativa e exótica; 
- Comprometimento da característica recreativa das praias; 
- Agressão antrópica às dunas; 
- Prática de esportes náuticos sem planejamento. 

 
 
 

TABUBA 

Orla tipo B 
(Baixo a médio 
adensamento 
populacional e 

construtivo) 
 

Planície  
Costeiras: 
Sofrem ações 
provenientes de 
atividades eólicas, das 
marés, ondas e 
atividades antrópicas. 

Turismo e lazer 
Construção civil 

Comércio e serviço 
 

- Saneamento básico, precário; 
- Ocupação das áreas não edificantes, próximas ao mar, por 
equipamentos urbanos (residências, bares, restaurantes); 
- Carência de infraestrutura urbana; 
- Rede de esgoto insuficiente; 
- Retirada da vegetação nativa e exótica; 
- Comprometimento da característica recreativa das praias; 
- Agressão antrópica às dunas; 
- Prática de esportes náuticos sem planejamento. 

 
 
 

CUMBUCO 

Orla tipo B 
(Baixo a médio 
adensamento 
populacional e 

construtivo) 
 

Planície  
Costeiras: 
Sofrem ações 
provenientes de 
atividades eólicas, das 
marés, ondas e 
atividades antrópicas. 

Turismo e lazer 
Construção civil 

Comércio e serviço 
 

- Saneamento básico, precário; 
- Ocupação das áreas não edificantes, próximas ao mar, por 
equipamentos urbanos (residências, bares, restaurantes); 
- Carência de infraestrutura urbana; 
- Rede de esgoto insuficiente; 
- Retirada da vegetação nativa e exótica; 
- Comprometimento da característica recreativa das praias; 
- Agressão antrópica às dunas; 
- Prática de esportes náuticos sem planejamento. 

Fonte: Adaptado de Strohaecker (2007). 
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Quadro 06 – Principais Categorias e demandas observadas nas praias de Dois Coqueiros, Iparana, Pacheco, Icaraí, Tabuba e 

Cumbuco 

CATEGORIA DAS PRAIAS DEMANDAS PRIORITÁRIAS 

 
URBANO 
PERMANENTE 

- Saneamento; 
- Legislação ambiental em nível municipal aplicada e fiscalização; 
- Fiscalização do crescimento da urbanização e da construção de novos equipamentos urbanos pelos órgãos ambientais; 
- Educação ambiental; 
- Fiscalização e apoio as atividades econômicas permanentes e sazonais; 
- Manutenção e ampliação das áreas verdes urbanas; 
- Preservação das áreas de dunas; 
- Preservação das áreas de planície fluviomarinha. 

 
URBANO OCASIONAL 

Fonte: Adaptado de Strohaecker (2007). 
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4.4 Características Institucionais e Legais  

 

Este Item trata da legislação nas três instâncias governamentais: união, 

estado e município. A análise é feita através dos programas, projetos, políticas 

públicas, ações e instrumentos referentes ao ordenamento territorial das praias 

estudadas. 

  

4.4.1 Gestão e Planejamento de Áreas Urbanas e do Litoral  

 

No sentido de regulamentar a política urbana, o Estatuto da Cidade, 

instituído pela Lei Federal 10.257, de 10 de julho de 2001, regulamentou os artigos 

182 e 183. O Estatuto da Cidade reúne instrumentos urbanísticos, tributários e 

jurídicos que visam fomentar a política urbana, assim, objetiva garantir, sobretudo, a 

aplicação do Plano Diretor Desenvolvimento Urbano – PDDU (estabelecer a política 

urbana na esfera municipal) e promover a inclusão social, dentre outros. 

O Estatuto integra as diferentes esferas do governo (executivo, legislativo 

e judiciário), juntamente com a sociedade, para pensar o planejamento e gestão da 

cidade e implantar instrumentos (Plano Diretor, IPTU) que auxiliem a gestão. 

O PDDU é um instrumento que deve garantir a aplicabilidade e 

efetividade dos demais instrumentos urbanísticos na esfera municipal, portanto, é 

responsável por formular a política urbana, bem como, garantir seu cumprimento. 

O PDDU do Município de Caucaia (PDDU) surgiu como parte do Projeto 

de Desenvolvimento Urbano e Gestão de Recursos Hídricos – PROURB-CE, uma 

parceria entre o governo do estado do Ceará e as prefeituras. Esse Projeto teve 

duração de quatro (04) anos, entre 1995 e 1998, abrangeu 44 municípios cearenses 

e se constituiu em um instrumento para viabilizar a estruturação urbana (PDDU, 

2005).  

O PDDU do município de Caucaia, instituído pela Lei de Diretrizes 

urbanas, n° 1.365, de 15 de maio de 2001, estrutura-se mediante as leis dispostas 

no quadro a seguir: 
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Quadro 7 – Leis que integram o PDDU do Município de Caucaia 

Legislação Descrição 

 
Lei de organização 
Territorial 

- Define Zona urbana e Zona rural; 
- Demarca a territorialização e os usos das 
unidades territoriais de planejamento. 

 
Lei de Código de Obras e 
Posturas 

- Dispõe sobre as regras gerais e específicas 
para projetos, licenciamentos, execução, 
manutenção e utilização das obras e edificações 
públicas ou particulares. 

 
Lei de Parcelamento, uso e 
ocupação do solo 

- Estabelece as normas e procedimentos 
relativos ao parcelamento, uso e ocupação do 
solo, execução de loteamentos, de 
desmembramentos, de arruamentos e de 
edificações públicas e particulares, entre outros. 

 
Lei do Sistema Viário 

- Estabelece um sistema de circulação e 
transporte para o município de Caucaia como 
forma de viabilizar a interconexão dos três 
sistemas presentes no município: rodoviário, 
metroviário e ferroviário. 

Código Ambiental - Institui a política ambiental do município. 
Fonte: PDDU (2005). 

 

O município de Caucaia está dividido, para efeito de planejamento, em 14 

(quatorze) Unidades Territoriais de Planejamento – UTPs. Cada unidade é 

subdividida e apresenta informações básicas referentes ao uso e ocupação do solo, 

dentre as quais se destacam: usos preferenciais, tamanhos de lotes, recuos 

mínimos para os lotes, gabarito máximo e altura máxima (PDDU, 2005). A área em 

estudo está situada em parte da Unidade Territorial de Planejamento Litoral – UTP 

5, esta unidade compreende toda a faixa litorânea do Parque Leblon ao Cumbuco, 

indo até 1 km a oeste da foz do rio Cauípe, no limite da zona portuária, e está 

subdividida em seis unidades de planejamento (Figura 23). 
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Figura 23 – Subdivisão da Unidade de Planejamento Territorial 5 (UTP 5) – 

município de Caucaia 

 

Fonte: Adaptado do PDDU (2005). 

 

Os índices urbanísticos são estabelecidos pelo PDDU e regulamentam 

basicamente a densidade e a forma de ocupação do espaço em um determinado 

território. Entre os índices destacam-se: os afastamentos, a taxa de ocupação, os 

gabaritos, as alturas máximas, o índice de aproveitamento, dentre outros. Os índices 

urbanísticos estabelecidos para a área de estudo, contidos no PDDU, se 

apresentam no Quadro 8.  

Pode-se observar que para as praias de Dois Coqueiros, Iparana, 

Pacheco e Icaraí o gabarito está entre 8 e 15 pavimentos, entretanto, nas praias de 

Tabuba e Cumbuco o gabarito é restrito a 4 pavimentos. As áreas cujo estímulo 

legal indica a consolidação de usos residenciais permanentes possuem gabaritos 

mais altos (dois Coqueiros, Iparana, Pacheco e Icaraí), o que ratifica este estímulo, e 

as áreas predominantes de lazer e turismo (Tabuba e Cumbuco) possuem uma 

restrição de altura maior (Tabela 11). 
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Tabela 11 – Índices urbanísticos – Parcelamento, gabaritos e alturas para a UPT5  

 
 
 
 
 
 
 

UTP 5 

UP Referência  Lote mínimo Gabarito máximo Altura máxima 

5.1* Dois 
Coqueiros e 

Iparana 

350 m² 8 pav. 
O trecho de Iparana, 
entre a via litorânea 
projetada e a CE-090, 
até a bifurcação da Av. 
Ulisses Guimarães  
deverá ter gabarito 
máximo de 4 pav. 

25,50 m 

5.2 Pacheco e 
Icaraí 

350 m² 15 pav. 46,50 m 

5.3 Adjacências 
da Lagoa da 
Barra Nova 

Especial de Interesse Urbanístico 

5.4 Tabuba 350 m² 4 pav. 13,50 m 

5.5 Cumbuco 350 m² 4 pav. 13,50 m 

5.6 ------------ Área de preservação e proteção ambiental 

Fonte: PDDU (2005) 

 

O PDDU do município (PDDU, 2005) define a Unidade Territorial de 

Planejamento Litoral – UTP 5, de forma geral, como sendo de uso 

predominantemente residencial, estimula as tipologias diferentes objetivando 

integrar a paisagem natural e construída, e indica a localização do uso comercial, 

nas margens da CE-O90. 

O código Ambiental do Município de Caucaia dispõe sobre as unidades 

de conservação presentes no município e define, para as mesmas, dois grupos: 

Grupo de Proteção Integral e o Grupo de Uso Sustentável (Quadro 8). 

 

Quadro 8 – Subdivisão das Unidades de Conservação do município de Caucaia 

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

GRUPO DE 
PROTEÇÃO 
INTEGRAL 

Tem o objetivo de manter os ecossistemas naturais livres de alterações 
causadas por ação antrópica, permitindo apenas o uso indireto dos 
recursos naturais, com exceção dos casos previstos por Lei.  

GRUPO DE USO 
SUSTENTÁVEL 

Tem o objetivo de promover e garantir o uso sustentável dos recursos 
naturais.  

Fonte: PDDU (2005). 

 

Segundo o PDDU do município de Caucaia (PDDU, 2005), a área de 

estudo contém a Bacia do Rio Ceará e o Sistema Lagunar da Barra Nova, e os 

definem como Áreas de Proteção Ambiental e de Proteção Permanente, sendo 

ambas integrantes do Grupo de Proteção Integral e do Grupo Sustentável.  

As áreas de Proteção Ambiental seguem normas específicas e incluem, 

também, as áreas do seu entorno. Tais normas proíbem o tráfego de equipamentos 

náuticos motorizados (barcos, lanchas, jetskis); limitam o adensamento 
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populacional; induzem a prestação de serviço de lazer, pesca esportiva; e proíbem o 

despejo de esgoto ou lixo na área (PDDU, 2005). 

As áreas de Proteção Permanente são consideradas bem de uso comum 

e abrangem as áreas de florestas e vegetação ao longo dos rios ou de cursos 

d’água, igualmente, possuem legislação específica, sendo destinadas a atividades 

de pesquisas e educação ambiental; proteção ao meio ambiente; preservação da 

diversidade e integridade da fauna e flora e processos ecológicos; e contemplação e 

lazer ecológicos (PDDU, 2005). 

Ambas, tem seu uso e ocupação definidos pela Lei de Parcelamento, Uso 

e Ocupação do Solo, são definidas como não edificantes e devem ter largura mínima 

de 30m, pois são Área de Preservação Permanente. Nas áreas exclusivamente de 

Proteção ambiental, é permitido o uso residencial.  

Alguns projetos são apontados como importantes pelo PDDU (2005), 

dentre os quais se destacam o Plano de Estruturação da Orla Marítima e o Plano de 

Recuperação Ambiental da Bacia do Rio Ceará. 

Na esfera nacional, a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) tem 

como objetivo implementar ações de desenvolvimento a partir do planejamento e 

acompanhamento dos processos de ocupação da zona costeira. Os estados e 

municípios atuam para viabilizar as ações que permitam o desenvolvimento, uma 

vez que a política desenvolvida pela PNMA é descentralizada. 

O capítulo 2, item 2.2.1, discorre sobre a Gestão Territorial da Zona 

Costeira, portanto neste capítulo o assunto será tratado de forma sucinta. 

A Lei Federal 7.661/88 de 1988 instituiu o Política Nacional de 

Gerenciamento Costeiro – PNGC, que tem como objetivo elevar a qualidade de vida 

da população, e proteger o patrimônio natural, histórico, étnico e cultural, através da 

utilização racional dos recursos da zona costeira (BRASIL, 1988). 

O II Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC II), instituído pela 

Resolução N° 5, de 3 de dezembro de 1997, redireciona as atividades do PNGC, de 

forma a solidificar os avanços alcançados, e possibilitar o seu aperfeiçoamento, 

mantendo a flexibilidade necessária para o atendimento das várias situações 

presentes ao longo da Zona Costeira brasileira. Define instrumentos que viabilizem 

alcançar seus objetivos, tais como: os Planos de Gestão Setoriais, o Programa de 

Monitoramento Ambiental Integrado, o Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE), 

dentre outros. 
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Na prática, o que acontece é a divisão da Zona Costeira em zonas 

geográficas, com características homogêneas. Assim existe a possibilidade de 

definir os usos permitidos, as ações que objetivem a conservação dessas áreas e as 

ações que impulsionem o desenvolvimento. Nesse sentido, são estabelecidas 

normas que ordenem a ocupação do solo e das áreas próximas ao mar e garantam 

o manejo dos recursos naturais. 

O PNGC estabelece também a necessidade de planos estaduais e 

municipais de gerenciamento costeiro. Outros planos e programas em nível nacional 

referem-se à gestão integrada da zona costeira, como, por exemplo: o Projeto de 

Gestão Integrada da Orla Marítima (Projeto Orla); o Plano Setorial para os Recursos 

do Mar (PSRM); o Programa de Avaliação do Potencial Sustentável de Recursos 

Vivos na Zona Econômica Exclusiva (REVIZEE); o Programa Nacional da 

Diversidade Biológica (PRONABIO); o Plano de Levantamento da Plataforma 

Continental Brasileira (LEPLAC); o Plano Setorial de Recursos do Mar (PSRM; Plano 

de Ação Federal para a Zona Costeira (PAF); o Programa Global de Observação 

dos oceanos (GOOS BRASIL); o Programa Train-Sea-Costal Brasil; dentre outros. 

Segundo Campos (2003), o Programa de Gerenciamento Costeiro do 

Estado do Ceará – GERCO foi iniciado na década de 1990. Algumas atividades no 

âmbito do gerenciamento costeiro foram desenvolvidas, tais como: 

 Divisão do litoral cearense em setores: Leste, Região Metropolitana, 

Oeste e Extremo Oeste; 

 Elaboração de diagnóstico preliminar no âmbito dos municípios (nem 

todos os municípios possuem o diagnóstico); 

 Para cada setor se identificou as Unidades Geoambientais 

homogêneas; 

 Realização de macrozoneamento e Plano de Gestão; 

 Para o setor leste se criou um grupo de trabalho de gerenciamento 

costeiro; 

 Primeira versão do Plano de Gestão do setor oeste; 

 Convênios de cooperação técnico-científica para o setor oeste; 

 Confecção de Cartas de Uso e ocupação do solo e cartas de 

capacidade de uso, para o extremo oeste; 

 Elaboração de Workshop, cartilhas, diagnósticos, Programa de 

Monitoramento Ambiental Integrado etc. 
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Uma ação que merece destaque é o Zoneamento Ecológico Econômico 

da Zona Costeira do Estado do Ceará – ZEE. Estabelecido pela lei n° 9.989/2000, 

serve como base para a formulação de políticas públicas que proponham soluções 

de proteção ambiental considerando melhoria de vida da população e redução dos 

impactos ambientais negativos. 

O Zoneamento Ecológico Econômico da Zona costeira do Estado do 

Ceará – ZEE voltado para a Zona Costeira foi concluído em 2006. Foi elaborado nas 

escalas 1:10.000.000 até 1:250.000 (SEMACE, 2005). 

 A elaboração do Zoneamento Ecológico Econômico – ZEE foi efetuada 

pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará - SEMACE em parceria 

com o Instituto de Ciências do Mar da Universidade Federal do Ceará – LABOMAR, 

assim, efetuou-se estudos geoambientais e socioeconômicos, envolvendo quarenta 

e três (43) municípios da zona costeira e mais dez (10) municípios pertencentes a 

área de abrangência do rio Acaraú, Curu e Baixo Jaguaribe. Os municípios foram 

subdivididos em quatro setores: Costa Leste, Região Metropolitana, Costa Oeste e 

Costa extremo Oeste (Figura 24). 

 

Figura 24 – Subdivisão dos Municípios em setores da faixa Costeira do Ceará 

 

Fonte: SEMACE. 

 

Os produtos referentes ao Zoneamento ecológico Econômico da zona 

Costeira do estado do Ceará – ZEE são (SEMACE, 2005): 

 Volume referente à estimativa de descarga fluvial para os principais 

estuários do Estado do Ceará; 

 Diagnóstico socioeconômico da Zona costeira o Estado; 
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 O mapeamento das Unidades Geoambientais da zona costeira do 

Estado; 

 Levantamento da macrofauna Bentônica de ambientes consolidados; 

 Levantamento da macrofauna Bentônica de ambientes inconsolidados 

do estado; 

 Identificação de metais nos sedimentos dos estuários da costa do 

estado; 

 Relatório de Iactiofauna dos estuários do estado. 

Atualmente está sendo elaborado um novo ZEE para o Estado do Ceará. 

No mesmo período em que o gerenciamento costeiro estadual surgia, na 

década de 1990, as atividades de turismo e lazer se consolidavam no estado. 

As atividades de turismo e lazer influenciaram fortemente o uso e 

ocupação no litoral do Ceará, especialmente pelo incentivo dedicado a partir da 

adoção de políticas públicas voltadas para o turismo, consolidadas com o Programa 

de Desenvolvimento do Turismo – PRODETUR/NE.  

O PRODETUR/NE objetivou direcionar as políticas públicas destinadas ao 

turismo litorâneo no nordeste brasileiro a partir da percepção de suas 

potencialidades. O PRODETUR/NE foi dividido em duas fases e teve, no Ceará, a 

participação de dezoito (18) municípios (Amontada, Acaraú, Aquiraz, Barroquinha, 

Camocim, Chaval, Caucaia, Cruz, Fortaleza, Granja, Itapipoca, Itarema, Jijoca de 

Jericoacoara, Paracuru, Paraipaba, São Gonçalo do Amarante, Trairi e Viçosa do 

Ceará) (BNB, 2005). 

O PRODETUR I objetivou promover melhorias para o litoral. Investiu em 

infraestrutura e incentivou a ocupação do litoral (priorizou o litoral oeste). Algumas 

ações foram executadas, como: definição de áreas turísticas, elaboração de estudos 

e projetos, apoio ao desenvolvimento institucional, ações de melhorias de 

infraestrutura (principalmente saneamento básico e transporte) e ações voltadas 

para o planejamento sustentável, para fortalecer a gestão municipal e para o 

patrimônio ambiental e população (BNB, 2005). 

O PRODETUR II apoiou e ampliou as ações desenvolvidas no 

PRODETUR I. Ampliou as áreas turísticas e promoveu ações voltadas para o 

turismo, a elaboração de planos diretores municipais, a conservação ambiental, a 

urbanização de áreas litorâneas e áreas turísticas, o fortalecimento da gestão, entre 

outros (BNB, 2005). 
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Observa-se que nas três esferas governamentais ações de planejamento 

e desenvolvimento do litoral foram adotadas, planos, projetos, programas, 

instrumentos surgiram, objetivando desenvolver, estruturar e proteger 

ambientalmente essas áreas.  

O espaço é dinâmico, transforma-se e é transformador, as políticas, 

projetos, planos, precisam considerar essa característica espacial como pressuposto 

norteador de qualquer ação que venha a ser planejada. Outro aspecto importante 

denomina-se de continuidade, as ações precisam ter continuidade, necessitam ser 

reavaliadas periodicamente, caso contrário, podem surgir planos e projetos não 

satisfatórios.  

 

4.5 Características Físico-Espacial  

 

4.5.1 Aspectos Climáticos  

 

O Ceará tem variação em seu regime de chuvas ao longo das estações e 

nos seus totais anuais, justificando os anos de seca e os anos de chuva. Essa 

variação é controlada pelo movimento da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), 

que pode gerar anos com maiores ou menores precipitações. A Fundação Cearense 

de Meteorologia e Recursos Hídricos – FUNCEME (2010) indica que a Zona de 

Convergência Intertropical – ZCIT (Figura 23) é o sistema meteorológico de maior 

importância para a determinação da quantidade de chuvas no setor norte do 

nordeste do Brasil.  

A Zona de convergência Intertropical – ZCIT (Figura 25) tem seu 

posicionamento normal médio em 5° de Latitude Norte, quando em simetria com os 

centros de alta pressão, há uma tendência para uma trajetória de deslocamento no 

sentido N-S. No período de fevereiro a maio no hemisfério sul, a Zona de 

Convergência Intertropical – ZCIT tem um deslocamento mais meridional, com ápice 

entre os meses de março e abril; nesse período, observam-se os maiores índices 

pluviométricos. Quando esse percurso sofre alterações ou atrasos, verifica-se a 

ocorrência dos anos de seca. 

 

Figura 25 – Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) – Imagens do satélite 

METEOSAT-7 
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Fonte: CEARÁ/FUNCEME. 

 

O clima do estado do Ceará é tropical do tipo semiárido. Segundo 

Campos (2003), as precipitações são mais frequentes no primeiro semestre, 

provocando excedente hídrico e diminuição na intensidade do vento, evaporação e 

insolação. No segundo semestre ocorrem poucas chuvas, consequentemente há um 

aumento na intensidade do vento, evaporação e insolação, e não há excedente 

hídrico.  

O município de Caucaia apresenta uma temperatura média anual entre 

26° e 28° Celsius, com precipitação pluvial média anual de 1.243,2 mm e com 

chuvas concentradas, principalmente, no período de janeiro a maio (IPECE, 2013), 

especialmente por estar inserido, juntamente com o estado, na Zona de 

convergência Intertropical – ZCIT.  

Os tipos climáticos presentes no município são: Tropical Quente 

Semiárido Brando, Tropical Quente Subúmido e Tropical Quente Úmido (IPECE, 

2013). 

 

4.5.2 Recursos Hídricos 

 

O estudo dos recursos hídricos é fundamental para o desenvolvimento e 

gestão do território. O Ceará apresenta 12 (doze) bacias hidrográficas (Figura 26), 

dentre as quais a área de estudo está inserida na bacia metropolitana. 

A Região Metropolitana de Fortaleza está inserida quase que 

completamente na bacia hidrográfica metropolitana (Figura 26), apresentando 

apenas uma pequena parcela de sua área inserida na bacia do rio Curu (Figura 26). 
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Figura 26 – Bacias Hidrográficas do estado do Ceará 

Fonte: IPECE (2014). 
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A bacia Metropolitana localiza-se na porção nordeste do estado e é 

limitada ao sul pela bacia do rio Banabuiú, a leste pela bacia do rio Jaguaribe, a 

oeste pela bacia do rio Curu, e ao norte, pelo oceano Atlântico.  

A bacia metropolitana possui uma área de 15.085 km², 10% de todo o 

estado do Ceará, sua Região Hidrográfica é composta por dezesseis (16) sub-bacias 

distribuídas em trinta e um (31) municípios. As bacias são independentes onde se 

sobressaem as que têm os rios Choró, Pacoti, São Gonçalo, Pirangi, Ceará e Cocó, 

como coletores fundamentais de drenagem e os sistemas Ceará/Maranguape e 

Cocó/Coaçu (CEARÁ, 2009). 

As principais características da Bacia metropolitana estão descritas no 

Quadro 9. 

 

Quadro 9 – Principais características da Bacia Metropolitana 

Águas 
superficiais 

Volume hidrográfico de pequeno porte e de pouca representatividade; 
Possuí um total de 693 reservatórios; 

 
 
 
Águas 
subterrâneas 

Sistemas aquíferos 
rochas sedimentares 
(porosos e aluviais)  

Porosos: são representados 
pelos sedimentos arenosos 
da Formação Barreiras e 
das Dunas/paleodunas, 
totalizando 12.911 poços. 

Aluviais: são representados 
por depósitos sedimentares 
arenoargilosos recentes o 
longo dos rios e riachos, 
totalizam 100 poços. 

Sistemas aquíferos 
rochas cristalina 
(fissurais)  

Fissurais: são representados por rochas do embasamento 
cristalino Pré-Cambriano 

Fonte: Ceará (2009). 

 

O litoral do Ceará apresenta quatro sistemas de grande importância no 

setor hidrológico, são eles: dunas, paleodunas, aluviões e rochas do embasamento 

pré-cambriano (SOUZA; SUGUIO, 2003). 

Na área de estudo observa-se a importância das dunas e paleodunas. 

Segundo Souza e Suguio (2003), estas formam aquífero único e possuem as 

seguintes características: 

 Constituem um sistema de aquífero único; 

 Fluxo de águas subterrâneas se desloca para o mar; 

 Maior perda de água é por evaporação; 

 A recarga é pluviométrica; 

 Desempenha papel importante na dinâmica de lagos e lagoas. 

Segundo o PDDU (2005), o município de Caucaia apresenta rios 

intermitentes. Os aquíferos que abastecem a área de estudo vêm demonstrando 
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taxa de infiltração e volume de recarga reduzidos em decorrência da crescente 

urbanização (PDDU, 2005).  

O Litoral pesquisado é influenciado pelo Rio Ceará, situado no extremo 

leste da área em estudo apresenta uma Área de Proteção Ambiental (APA) em nível 

estadual (Figura 27) e Área de Proteção Ambiental e Permanente, em nível 

municipal. 

A Área de Proteção Ambiental – APA do Estuário do Rio Ceará foi criada 

em 1999, através do decreto n° 25.413. Abrange área de 2.744,89 hectares, tem o 

objetivo de conservar a biodiversidade existente e conter a pressão demográfica na 

área.  

A área de Proteção Ambiental – APA encontra-se fora do limite da área 

de estudo (Figura 27), contudo, influencia juntamente com o Rio Ceará, para as 

condições ambientais da área.  
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Figura 27 - Área de estudo e poligonal que define a APA do Estuário do Rio Ceará 
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A Lagoa da Barra Nova, situada entre as praias de Icaraí e Tabuba, 

originária do Rio de mesmo nome, também tem forte influência na área. Representa 

um importante reservatório de água (Figura 28) e influencia, ainda, as condições 

hidrodinâmicas fornecendo sedimentos para a costa. 

 

Figura 28 – Lagoa da Barra Nova, entre as praias de Icaraí e Tabuba / CE 

 

Fonte: autora (2015) 

 

4.5.3 Vegetação  

 

A vegetação é de grande importância para a garantia do equilíbrio 

ecológico. No município de Caucaia encontra-se o Complexo Vegetacional da Zona 

Litorânea, Cerrado e Caatinga Arbustiva Densa (IPECE, 2013). Nas áreas da 

planície litorânea, encontra-se, principalmente, a vegetação pioneira, a vegetação de 

dunas e a vegetação de mangue (MOURA, 2012). 

A vegetação pioneira (Figura 29) apresenta porte herbáceo, é muito 

resistente à irradiação solar, ventos e salinidade e são encontradas nas 

proximidades com o mar. Como exemplo tem-se: cipó-de-praia (reminea marítma) e 

a salsa-de-praia (MOURA, 2012) (Ipomoea pes-caprae). 
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Figura 29 – Vegetação Pioneira na praia do Icaraí / CE (proximidades da Lagoa da 

Barra Nova) 

 

Fonte: autora (2015) 

 

 A vegetação de dunas apresenta um porte arbóreo-arbustivo e se 

encontra entre as dunas fixas e semifixas e o limite do tabuleiro, exemplo: cajueiro 

(Anacardium ocidentale). Já a vegetação de mangue (Figura 30) é encontrada nas 

desembocaduras dos rios e se caracteriza pela mistura entre a água salgada do mar 

e a água doce dos rios (MOURA, 2012). Exemplo: mangue vermelho (rhizophora 

mangle). 

 

Figura 30 – Vegetação de mangue na desembocadura do rio Ceará, divisa entre os 

municípios de Fortaleza e Caucaia 

 
Fonte: Gomes (2003). 
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4.5.4 Saneamento Básico, Abastecimento de Água e Coleta de Resíduos 

 

O município de Caucaia possui Estação de Tratamento de Água (ETA), 

aterro sanitário e precário sistema de esgoto. É abastecido de água pelo Complexo 

Pacoti-Riachão, cuja distribuição é feita pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará 

– CAGECE.  

A cobertura de abastecimento de água pelo Complexo Pacoti – Riachão 

abrange 35% da área urbana, o sistema de esgotamento sanitário é muito precário, 

há ainda grande utilização de fossas e sumidouros (PDDU, 2005). A coleta de lixo 

urbano é feita na Sede Municipal e principais distritos, abrangendo, 

aproximadamente 50% dos domicílios do município (PDDU, 2005). 

Apesar do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do município de 

Caucaia – PDDU garantir ações que objetivem o ordenamento das questões que 

envolvem o saneamento básico, o abastecimento de água, a coleta de lixo e de 

resíduos no município, e além de possuir aterro sanitário, ETA e ser abastecido de 

água pelo Complexo Pacoti-Riachão, observou-se que nas praias em estudo as 

questões que envolvem abastecimento de água, resíduos sólidos e esgotamento 

sanitário, ainda são tratadas de forma precária, necessitando de maiores 

investimentos econômicos e conscientização social.   

A Estação de Tratamento de Água Oeste, localizada no município de 

Caucaia e inaugurada em dezembro de 2012, contempla as praias de Dois 

Coqueiros, Iparana, Pacheco e Icaraí, além de bairros do município de Caucaia, 

ampliando o abastecimento de água nessas áreas.  

Há utilização de fossas sépticas nas praias em estudo, no tocante ao 

esgotamento sanitário. Em relação à coleta e tratamento dos resíduos, o município 

de Caucaia possui um aterro sanitário que opera desde 1991, atendendo a dois 

municípios: Fortaleza e Caucaia.  

Localizado na BR-020, o Aterro Sanitário Metropolitano Oeste de Caucaia 

– ASMOC está sob gestão da Empresa Municipal de Limpeza e Urbanização de 

Fortaleza (EMLURB) e é monitorado pela Superintendência Estadual do Meio 

Ambiente do Ceará (SEMACE). 

O Aterro Sanitário Metropolitano Oeste de Caucaia (ASMOC) recebe 

resíduos de origem doméstica, industrial e pública, totalizando aproximadamente 

3.600 t/dia (LINARD, 2010), entretanto, não é responsável pelos resíduos 
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resultantes dos serviços de saúde. Seu planejamento prévio indicou vida útil e 15 

anos, contudo, uma maior compactação dos resíduos e as ações de catadores 

ampliou essa vida útil em cerca de 5 anos a mais (MOREIRA, 2010). O ASMOC 

apresenta forma retangular e possui área total de 123 hectares. 
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5 A DINÂMICA URBANA AMBIENTAL NAS PRAIAS ESTUDADAS 

 

Esse item faz um paralelo entre o processo de urbanização e o processo 

de desenvolvimento das praias. Trabalha, portanto, o processo de uso e ocupação, 

identifica as potencialidades e tendências de desenvolvimento e finda listando os 

principais fatores dinamizadores, estabilizadores e inibidores do desenvolvimento 

para a área. 

 

5.1 Uso e ocupação do solo 

 

No Ceará, o uso e ocupação do solo, nas áreas litorâneas, caracteriza-se 

pela prática do veraneio marítimo e implica na expansão e valorização das áreas de 

zona costeira, sobretudo nas regiões metropolitanas (SILVA et al, 2006).  

O espaço de maior densidade é o litorâneo metropolitano. No caso da 

Região Metropolitana de Fortaleza, as segundas residências contribuem na 

expansão de seu tecido urbano, principalmente nos municípios de Caucaia (6.540 

segundas residências) e Aquiraz (4.536 segundas residências) (SILVA et al, 2006). 

O processo de uso e ocupação das praias em estudo se intensificou na 

década de 1950, com a identificação do potencial turístico e imobiliário do litoral, 

proveniente da mudança de hábito dos cearenses que passaram a considerar o 

litoral um local atrativo ao homem. Esse processo apontou dinâmicas diferenciadas 

nas localidades praianas estudadas, é nesta década que surgem os primeiros 

loteamentos, sinalizando as mudanças futuras no uso e ocupação desse litoral. 

A partir desse período, as praias de Dois Coqueiros e Iparana cresceram 

sob grande diversidade social. Atualmente, apresentam residências ocasionais 

(secundárias) e ocupações populares. Segundo Dantas (2002), a parcela territorial 

que faz fronteira com Fortaleza, é ocupada por uma população de baixa renda, que 

deixou a capital em busca de terrenos com custos menos elevados (Figura 31). 

Outro atrativo da área é a proximidade com Fortaleza e as possibilidades de acesso 

ampliadas com a construção de infraestrutura viária. 
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Figura 31 – Parcela territorial pertencente à praia de Dois Coqueiros  

 

Fonte: autora (2015) 

 

As residências ocasionais foram destaque nessas localidades praianas no 

período de 1950 a 1990. O primeiro empreendimento que marcou o lazer e 

impulsionou a urbanização na área foi à construção do Club SESC (1950).  

Atualmente, essas duas localidades praianas encontram-se em processo 

de abandono pela população de veranistas. A principal causa desse abandono é a 

erosão costeira, fator que, às vistas dos empreendedores imobiliários, desagrega 

valor ao patrimônio paisagístico e ao patrimônio construído da área. A segurança 

está comprometida nessas áreas que se caracterizam por ruas vazias, sem 

circulação de pessoas e muros altos (Figura 32).  
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Figura 32 – Rua que leva à área de praia em Iparana, residências de veraneio 

fechadas, falta de circulação de pessoas e muros altos geram insegurança 

 

Fonte: autora (2015) 

 

Nas praias de Pacheco e Icaraí o processo de uso e ocupação é muito 

semelhante ao ocorrido nas praias de Dois Coqueiros e Iparana. A década de 1950 

marca o início dos loteamentos e, consequentemente, de uma maior ocupação. A 

partir da década de 1960 o ambiente passa a ser intensamente modificado. O marco 

inicial é a construção do Centro de Veraneio Icaraí, na chamada Icaraí velha. Esse 

empreendimento imobiliário se destinou ao uso de veraneio e possuía 195 unidades 

habitacionais. O empreendimento apontava para uma transformação futura na 

dinâmica do uso e ocupação da praia, todavia não chegou a alterar a harmonia entre 

a paisagem natural e a artificial, tampouco promoveu modificação significativa no 

cenário local.  

O incentivo a ocupação da área fundamentou-se nas atividades de lazer e 

turismo, beneficiou o setor imobiliário e agregou valor de mercadoria ao solo. Muitos 

foram os fatores que impulsionaram o uso e ocupação dessa área, especialmente a 

partir da década de 1980, assim, tem-se como exemplo: 

 A curta distância da capital, Fortaleza; 

 O valor paisagístico; 

 O conforto térmico e visual; 

 A disponibilidade de áreas para implementação dos empreendimentos 

imobiliários; 

 As políticas de incentivo à ocupação do litoral (PRODETUR); 
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 O incremento de infraestrutura viária por parte do governo; 

 As condições físicas e ambientais para agregar valor à terra; 

 As condições legais (não apresentava um código de obras que 

proibisse a construção em dunas, a retirada da vegetação ou mesmo o 

aterro de lagoas) (FALCÃO SOBRINHO, 2002). 

Nas décadas de 1980 e 1990 a atividade de lazer e turismo ascendeu 

rapidamente (FALCÃO SOBRINHO, 2002), vários condomínios horizontais de 

veraneio foram construídos (Figura 33) comprometendo fortemente o patrimônio 

paisagístico. A oferta de infraestrutura, de forma geral, não acompanhou esse 

processo de crescimento, originando muitos problemas ambientais (lixo, esgoto, 

abastecimento de água, entre outros). Entretanto, houve investimentos em 

infraestrutura viária, dentre os quais se destaca a construção da ponte José Martins 

Rodrigues, sob o rio Ceará.  

 

Figura 33 – Condomínios de veraneio na praia do Icaraí comprometem o patrimônio 

paisagístico 

 

Fonte: autora (2015) 

 

A construção da ponte sob o rio Ceará, no final da década de 1990, 

diminuiu a distância entre a capital e o litoral do município de Caucaia, e contribuiu 

para ampliar a ocupação das praias por residências fixas.  

A mudança de uso (residências ocasionais para residências 

permanentes) foi provida, principalmente, pela facilidade de acesso entre o 

município de Caucaia e a capital, Fortaleza, e a mudança intensa na paisagem 

desse litoral. Os muros altos dos condomínios de veraneio agora são predominantes 

na paisagem urbana. A ocupação das áreas próximas ao mar (áreas que não 

deveriam ser edificadas) destinadas principalmente às atividades de apoio ao 
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turismo e lazer (bares e restaurantes), promoveu desequilíbrio na dinâmica costeira 

e agenciou, juntamente com processos naturais (aumento do nível do mar), 

mudanças significativas na paisagem, por exemplo, a erosão costeira.  

Ao final da década de 1990 as praias passaram por um processo de 

desvalorização e abandono. O solo perdeu seu valor agregado, os condomínios 

foram gradativamente abandonados. Atualmente, multiplicam-se as placas de venda 

e de aluguel. As praias de Dois Coqueiros, Iparana, Pacheco e Icaraí se encontram 

muito descaracterizadas, a paisagem atrativa do mar, a areia de praia, as dunas, 

são pouco perceptíveis, o que predomina são os muros dos condomínios e a 

insegurança do espaço não utilizado (Figura 34), poucas são as pessoas que 

transitam nesse local. 

 

Figura 34 – (A) Paisagem marcada por muros e por (B) condomínios de veraneio na 

praia do Icaraí 

 

Fonte: autora (2015) 

 

No processo de desvalorização as construções ocupadas anteriormente 

pelas residências ocasionais (veraneio marítimo) passam a ser uma alternativa de 

moradia permanente para a população da Região Metropolitana de Fortaleza, opção 

essa motivada pela facilidade de acesso entre as praias e à capital do estado. 

As praias de Tabuba e Cumbuco tiveram sua ocupação um pouco 

diferenciada das praias de Dois Coqueiros, Iparana, Pacheco e Icaraí. A ocupação 

acontece de forma mais lenta, as atividades voltadas para o lazer se concentraram 

na praia de Tabuba e as atividades voltadas para o turismo se concentraram na 

praia do Cumbuco. A densificação das residências ocasionais (condomínios de 

veraneio marítimo) não aconteceu na praia de Tabuba, portanto, sua paisagem não 

A B 
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foi fortemente modificada. Os condomínios e muros altos não são predominantes 

nesta paisagem (Figura 35). 

 

Figura 35 – Praia de Tabuba, pouca interferência antrópica na paisagem 

 

Fonte: autora (2015) 

 

O processo erosivo acontece de forma lenta na praia de Tabuba e na 

praia de Cumbuco, ainda não há sinal de erosão costeira (observação in loco). O 

solo de ambas as praias ainda se encontra valorizado, sobretudo na praia do 

Cumbuco, por ser um destino muito procurado pelos turistas, a praia recebe novos 

empreendimentos turísticos, como hotéis e restaurantes (Figura 36). 

 

Figura 36 – Empreendimento turístico na praia do Cumbuco 

 

Fonte: autora (2015) 

 

A presença de esportes náuticos, como o kitesurf, atrai turistas de todo o 

mundo para as praias do Icaraí, Tabuba e Cumbuco. Um dos locais mais procurados 

é a lagoa da Barra Nova (Figura 37), entre as praias de Icaraí e Tabuba, e a praia do 

Cumbuco.  
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Figura 37 – Presença de esportes náuticos na Lagoa da Barra Nova (A) e na praia 

do Cumbuco (B) 

 

Fonte: autora (2015) 

 

A ocupação da praia de Tabuba e do Cumbuco, atualmente, absorve uma 

migração de pessoas que vem ocupar postos de trabalho, tanto no Porto do Pecém, 

quanto no complexo industrial atrelado a esse Porto. Grande parte dessa migração 

vem da Coreia. Os coreanos fixam residências nas praias, movimentam o comércio 

local e dinamizam a economia da área (Figura 38) (reportagem do Jornal Diário do 

Nordeste, maio de 2013). 

 

Figura 38 – Placas indicam a ocupação e a dinamização do comércio pelos 

estrangeiros (principalmente coreanos) que são atraídos pelo complexo industrial do 

Porto do Pécem 

 

Fonte: autora (2015) 

 

Em relação aos usos observados nas praias, o Plano Diretor de 

Desenvolvimento do município de Caucaia – PDDU indica como local prioritário para 

o uso comercial da área às margens da CE-090 (Figura 39). In loco, percebe-se 

esse indicativo do PDDU (2005), o comércio é marcante ao longo de toda CE-090. 

A B 
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Nas praias de Tabuba e Cumbuco verificam-se, através de levantamento de campo, 

nas proximidades do mar, alguns bares, restaurantes e pousadas, porém é nas 

margens da CE-090 que se confirma a predominância do uso comercial conforme o 

indicado no PDDU do município. 

 

Figura 39 – Comércio as margens da CE-090 

 

Fonte: autora (2015) 

 

O mapa de uso e ocupação (Figura 40) espacializa as informações 

obtidas através da análise de imagens de satélite e observação in loco, e zoneia as 

áreas indicando os usos predominantes encontrados ao longo do litoral. Para efeito 

de mapeamento os usos considerados foram os predominantes e estão descritos no 

Quadro 10. 

 

Quadro 10 – Descrição dos usos predominantes nas praias do município de Caucaia 

USO PREDOMINANTE DESCRIÇÃO 

Comercial Destaque para o uso comercial; 

Residencial Ocasional Residências de veraneio, pousadas, hotéis, entre 
outros. 

Residencial Permanente Residências fixas  

Residencial permanente e ocasional 
(predominante) 

Uso Residencial com predominância do 
residencial ocasional 

Residencial permanente (predominante) e 
ocasional  

Uso Residencial com predominância do 
residencial permanente 

Fonte: Modificado de Strohaecker  (2007) 
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Figura 40 - Mapa de Uso e Ocupação 

 

 



119 

 

  
 

De acordo com levantamento de campo e analise de imagem de satélite, 

na extremidade leste da área de estudo, praias de Dois Coqueiros Iparana e 

Pacheco, o uso voltado para as residências permanentes é maioria, entretanto, na 

praia do Icaraí há predominância das residências ocasionais (Figura 41), todavia, há 

forte tendência de mudança de uso, para o uso residencial permanente. 

 

Figura 41 – Condomínio horizontal na praia do Icaraí – inicilmente voltado para 

residências ocasionais 

 

Fonte: autora (2015) 

 

Já as praias de Tabuba e Cumbuco, possuem uso, em sua maioria, 

residencial ocasional (Figura 42), contudo, a imigração, sobretudo de coreanos, vem 

influenciando um processo de mudança de uso nessas duas praias, o uso 

residencial ocasional, ainda é dominante, entretanto, vem perdendo força para o uso 

residencial permanente. 

 

Figura 42 – Uso residencial ocasional no litoral de Caucaia 

 

Fonte: autora (2015) 
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5.2 Potencialidades e Tendências de Desenvolvimento  

 

As praias de Dois Coqueiros, Iparana, Pacheco, Icaraí, Tabuba e 

Cumbuco apresentam localização estratégica dentro do estado do Ceará, pois estão 

inseridas na Região Metropolitana de Fortaleza – RMF, sendo conectadas à capital, 

por Rodovias Federais (BR 222) e Estaduais (CE- 090, CE-085), apresentando 

acessibilidade necessária para o crescimento e desenvolvimento dessa parcela 

territorial.  

Outro aspecto relevante para o desenvolvimento da área é o Porto do 

Pecém, localizado na divisa entre o extremo oeste do litoral do município de Caucaia 

e o município de São Gonçalo do Amarante, concentra vários investimentos e um 

parque industrial em pleno desenvolvimento, tendo grande influência no 

desenvolvimento da área de estudo.  

Esse complexo portuário incrementa o desenvolvimento econômico e o 

adensamento populacional, principalmente, nas praias de Tabuba e Cumbuco, 

especialmente, por ocasião da migração, sobretudo de coreanos, para áreas 

adjacentes ao Porto. Segundo reportagem do diário do nordeste, do dia 21 de maio 

de 2013 (http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/negocios/novo-nicho-

de-renda-no-cumbuco-com-coreanos-1.136670), o município de Caucaia tem sua 

economia impulsionada e sua cultura reconfigurada pelos coreanos que chegam ao 

município para trabalhar na Companhia Siderúrgica do Pecém (CPS).  

As outras praias (Dois Coqueiros, Iparana, Pacheco e Icaraí) necessitam 

de incremento econômico, especialmente porque perderam o principal elemento 

agregador de valor, o patrimônio paisagístico (conforme observado in loco). Durante 

um longo período (décadas de 1970 a 1990) a paisagem foi o principal elemento 

impulsionador do crescimento e da ocupação nessas praias, alavancou a atividade 

imobiliária, o turismo, o lazer e a construção civil. 

O patrimônio paisagístico sempre foi um dos elementos fundamentais 

para o desenvolvimento em áreas litorâneas. Na área em estudo não foi diferente, 

entretanto, a ocupação desordenada e a degradação desse patrimônio, 

especialmente nas praias de Dois Coqueiros, Iparana, Pacheco e Icaraí 

descaracterizaram a paisagem e, atualmente, agregam pouco valor a essas praias.  

Tabuba e Cumbuco tiveram um processo de ocupação diferenciado, a 

transformação da paisagem acontece de forma lenta, contudo, o patrimônio 

http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/negocios/novo-nicho-de-renda-no-cumbuco-com-coreanos-1.136670
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/negocios/novo-nicho-de-renda-no-cumbuco-com-coreanos-1.136670
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paisagístico apesar de apresentar início de degradação, ainda não esta 

descaracterizado. Nessas praias o patrimônio paisagístico agrega valor, e é 

elemento impulsionador do desenvolvimento.  

O potencial turístico observado nas praias de Dois Coqueiros, Iparana, 

Pacheco e Icaraí é pouco representativo, neste momento. Após intensa ocupação, 

com modificações significativas do patrimônio paisagístico e erosão costeira intensa, 

a área sofreu uma desaceleração em relação às atividades de turismo e lazer. 

Todavia, nas praias de Tabuba e Cumbuco o potencial turístico permanece em 

crescimento.  

A praia de Tabuba apresenta um expressivo potencial relacionado às 

atividades de lazer como o veraneio marítimo, já a praia do Cumbuco tem maior 

expressão na atividade turística, sendo considerada pela Secretaria de Turismo do 

Estado do Ceará (SETUR, 2012) o destino mais procurado por turistas em todo o 

Estado. A Lagoa da Barra Nova, entre as praias do Icaraí e de Tabuba, configura-se 

como uma área potencialmente turística, onde os esportes ecológicos são a grande 

atração.  

A tendência de desenvolvimento das praias indica uma consolidação da 

situação atual, as praias de Dois Coqueiros, Iparana, Pacheco, e Icaraí são áreas 

voltadas a residências permanentes, uma vez que não são atrativas ao turismo, a 

praia de Tabuba deve continuar sendo um polo de veraneio marítimo e a praia do 

Cumbuco se consolida como área de interesse turístico. 

As potencialidades das parais do município de Caucaia são apresentadas 

no quadro 11. 
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Quadro 11– Potencialidades e tendências por praia do município de Caucaia 

PRAIA POTENCIALIDADE  

 
DOIS COQUEIROS 

Localização geográfica – proximidade com a capital, Fortaleza; 
Incentivo a residências Fixas. 

 
IPARANA 

Localização geográfica – proximidade com a capital, Fortaleza; 
Incentivo a residências Fixas. 

 
PACHECO 

Localização geográfica – proximidade com a capital, Fortaleza; 
Incentivo a residências Fixas. 

 
ICARAÍ 

Localização geográfica – proximidade com a capital, Fortaleza; 
Incentivo a residências Fixas; 
Atividades de lazer voltadas para a prática de esportes.  

 
 

TABUBA 

Localização geográfica – proximidade com a capital, Fortaleza; 
Incentivo a residências de veraneio marítimo; 
Incentivo a residências fixas como suporte para o complexo portuário do 
Pecém; 
Amplo potencial paisagístico; 
Atividades de lazer voltadas para a prática de esportes. 

 
 

CUMBUCO 

Localização geográfica – proximidade com a capital, Fortaleza; 
Incentivo a equipamentos voltados para o turismo (bares, restaurantes, 
pousadas, hotéis, etc.); 
Amplo potencial paisagístico; 
Incentivo a residências fixas como suporte para o complexo portuário do 
Pecém; 
Setor de comércio e serviço aquecido; 
Atividades de lazer voltadas para a prática de esportes. 

Fonte: autora (2015) 

 

5.3 Fatores Dinamizadores, Estabilizadores e Inibidores de Desenvolvimento 

 

Neste item, observa-se o processo de desenvolvimento das praias 

(quadro 12) através da descrição dos fatores envolvidos no processo de 

desenvolvimento, sejam positivos e/ou negativos. O quadro 12 apresenta os 

principais fatores dinamizadores, estabilizadores e inibidores do desenvolvimento na 

área de estudo. 
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Quadro 12 – Fatores dinamizadores, estabilizadores e inibidores do desenvolvimento nas praias em estudo 

 
PRAIA 

 
FATORES DINAMIZADORES 

 
FATORES ESTABILIZADORES 

 
FATORES INIBIDORES 

 
 

DOIS 
COQUEIROS 

- Localização geográfica, proximidade com 
Fortaleza; 
- Acessibilidade; 
- Área de litoral; 
- Rio Ceará; 
 

- Carência de investimentos (públicos 
e privados); 
- Legislação ambiental; 
- Legislação urbanística; 
 

- Descaracterização do patrimônio 
paisagístico; 
- Erosão marinha; 
- Carência de infraestrutura; 
- Violência urbana; 
- Carência de diversidade econômica 

 
 
 

IPARANA 

- Localização geográfica, proximidade com 
Fortaleza; 
- Acessibilidade; 
- Área de litoral 

- Carência de investimentos (públicos 
e privados); 
- Legislação ambiental; 
- Legislação urbanística 

- Descaracterização do patrimônio 
paisagístico; 
- Erosão marinha; 
- Carência de infraestrutura; 
- Violência urbana; 
- Carência de diversidade econômica 

 
 

PACHECO 

- Localização geográfica, proximidade com 
Fortaleza; 
- Acessibilidade; 
- Área de litoral 

- Carência de investimentos (públicos 
e privados); 
- Legislação ambiental; 
- Legislação urbanística 

- Descaracterização do patrimônio 
paisagístico; 
- Erosão marinha; 
- Carência de infraestrutura; 
- Violência urbana; 
- Carência de diversidade econômica 

 
 

ICARAÍ 

- Localização geográfica, proximidade com 
Fortaleza; 
- Acessibilidade; 
- Área de litoral 
- Lagoa da Barra Nova; 
- Prática de esportes náuticos (surf e kaitesurf); 
- Pesquisa científica 

- Carência de investimentos (públicos 
e privados); 
- Legislação ambiental; 
- Legislação urbanística 
 

- Descaracterização do patrimônio 
paisagístico; 
- condomínios de veraneio; 
- Erosão marinha; 
- Obras de contenção costeira; 
- Carência de infraestrutura; 
- Violência urbana; 
- Carência de diversidade econômica 
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PRAIA 

 
FATORES DINAMIZADORES 

 
FATORES ESTABILIZADORES 

 
FATORES INIBIDORES 

 
 
 
 
 

TABUBA 
 
 
 
 

TABUBA 

- Localização geográfica, proximidade com 
Fortaleza e com o Porto do Pecém; 
- Acessibilidade; 
- Área de litoral 
- Lagoa da Barra nova; 
- Prática de esportes náuticos - kaitesurf; 
- Pesquisa científica; 
- Atividades de turismo e lazer – veraneio 
marítimo; 
- Incremento de residências fixas; 
- Incremento da economia com as migrações. 

- Carência de investimentos (públicos 
e privados); 
- Legislação ambiental; 
- Legislação urbanística. 
 

- Inicio de descaracterização do 
patrimônio paisagístico; 
- Carência de infraestrutura; 
- Violência urbana; 
- Carência de diversidade econômica. 

 
 
 
 
 
 

CUMBUCO 

- Localização geográfica, proximidade com 
Fortaleza e com o Porto do Pecém; 
- Acessibilidade; 
- Potencial paisagístico; 
- Área de litoral; 
- Dunas; 
- Prática de esportes náuticos (kaitesurf); 
- Pesquisa científica; 
- Atividades de turismo e lazer; 
- Incremento de residências fixas; 
- Incremento da economia com as migrações, 
setor de turismo e imobiliário. 

- Carência de investimentos (públicos 
e privados); 
- Legislação ambiental; 
- Legislação urbanística. 
 

- Carência de infraestrutura; 
- Violência urbana. 
 

Fonte: modificado de Strohaecker (2007). 
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6 DINÂMICA COSTEIRA E ÁREA NÃO EDIFICANTE 

 

Este capítulo trabalha as questões que embasam a discussão sobre a 

erosão marinha presente na área de estudo. Esclarece as principais causas e aplica 

a equação de Bruun (1962) para delimitar zona não edificante. 

Para tanto, trabalha com a definição de zona costeira de Bates & Jackson 

(1987), assim considera a mesma como uma faixa de terra de largura variável que 

se estende da linha de maré baixa à primeira grande mudança nas feições da 

paisagem no interior do continente. 

 

6.1 Erosão 

 

A dinâmica costeira representa o movimento entre dois processos, o 

acréscimo (ou deposição) e o recuo da linha de costa, provenientes de fatores 

oceanográficos ou hidrológicos (marés, ondas e ventos), meteorológicos ou 

climáticos, geológicos (processo de erosão, transporte e sedimentação) e antrópicos 

(atividades de uso e ocupação nas costas e zonas praiais). 

Segundo Braga (2005), o acréscimo é caracterizado pelo movimento de 

avanço da faixa de praia em direção ao oceano, originário de um maior aporte de 

sedimentos. O acréscimo é denominado de progradação da linha de costa (Figura 

43). No entanto, o recuo da faixa de praia em relação ao continente é caraterizado 

pela diminuição ou retirada de sedimentos da praia, a esse fenômeno dá-se o nome 

de erosão costeira e/ou retrogradação da linha de costa. 
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Figura 43 – Representação gráfica da progradação e retrogradação da linha de 

costa 

 

Fonte: autora (2015) 

 

A erosão costeira é um processo onde a remoção de sedimentos da praia 

é superior ao acréscimo (ou deposição), ou seja, o balanço é alterado, pois a 

quantidade de acréscimo é significativamente inferior à quantidade retirada 

(ALFREDINI, 2005). Segundo Brasil (2004), a erosão marinha é entendida como um 

processo e é descrito a seguir: 

 
Os processos erosivos são causados pela redução no aporte sedimentar 
provocada por diferentes fatores: exaustão das fontes supridoras, retenção 
de sedimentos por obras de engenharia, readaptação do perfil de equilíbrio 
a uma elevação do nível do mar ou a uma modificação do clima de ondas. 
Assim, a alta dinâmica dessa faixa da zona costeira está associada tanto a 
processos naturais, como a processos antrópicos que aceleram e 
potencializam os efeitos da erosão, conferindo à orla peculiaridades que 
requerem esforços permanentes para manutenção de seu equilíbrio 
dinâmico. 

 

Muitas são as causas atribuídas para o processo de erosão, podendo ser 

de natureza antrópica ou mesmo causas naturais (BRASIL, 2004). Na maioria dos 

casos, a conjugação das causas é fator preponderante para o agravamento do 

referido fenômeno. 

N 
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As causas de natureza antrópica estão muitas vezes ligadas às obras de 

barragens, exploração indiscriminada de dunas ou das faixas de praia, cuja 

finalidade seja a construção de aterros, portos ou obras civis de outra natureza. As 

causas de origem natural estão vinculadas, geralmente, ao aumento do nível do mar, 

ao qual interfere no estado de equilíbrio das praias, através da perda de sedimentos 

e recuo da linha de costa. 

Estudos, em escala global, apontam tendência à elevação do aumento 

relativo do nível do mar, da ordem 0,2 a 0,3 mm/ano, entretanto, a visão pessimista 

dos referidos estudos, indica um aumento na ordem de 0,8 mm/ano (IPCC, 2013).  

A erosão costeira é um fenômeno presente no Ceará, bem como, na área 

de estudo e está associada a ações antrópicas que ocuparam e modificaram, em 

alguns trechos, a faixa de praia estudada.  

Os primeiros registros de erosão estão relacionados ao Porto do 

Mucuripe, que ainda em fase de construção sofreu assoreamento a ponto de motivar 

a obra de um molhe de 900 m na praia do Futuro (Titãzinho). Este molhe (Figura 44) 

dificultou o transporte dos sedimentos através da deriva litorânea, resolveu o 

problema de assoreamento no Porto, entretanto, alterou o balanço sedimentar 

desencadeando um forte processo erosivo no sentido da deriva litorânea. 

 

Figura 44 – Molhe do porto do Mucuripe, imagem do ano de 2008 

 

Fonte: COGERH, apud REBOUÇAS, 2010. 
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Outro fator antrópico importante no Estado do Ceará é a crescente 

ocupação do litoral, tanto pelas residências fixas, quanto pelas residências de 

veraneio e pelos empreendimentos do setor hoteleiro. A ocupação dessas áreas 

pode ser observada de forma maciça na Região Metropolitana, onde a pressão 

antrópica é maior. Municípios como Fortaleza e Caucaia sofrem com os impactos 

negativos dessa ocupação, dentre eles se destaca a erosão marinha. 

Investimentos para o combate da erosão tem sido uma prática adotada, 

pela gestão pública visando mitigar esse grave problema ambiental. Um exemplo 

prático foi o engordamento de praia efetuado na praia de Iracema, conhecido como 

aterro, outro exemplo são os espigões construídos a partir do Porto de Mucuripe, 

sentido Leste Oeste (mesmo sentido da deriva litorânea) até a praia de Iracema.  

No litoral do município de Caucaia percebe-se um processo de erosão 

costeira acentuado, especialmente nas praias de Dois Coqueiros, Iparana, Pacheco 

e Icaraí (Figura 45). Além da erosão expressiva, a perda de patrimônio paisagístico e 

a ausência de área não edificante são evidentes (Figura 45).  

 

Figura 45 – Patrimônio paisagístico e construído degradados na praia do Icaraí 

devido à erosão, (A e B) ano de 2009 e (C e D) ano de 2014 

 

A B 
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Fonte: autora (2015) 

 

A praia do Icaraí apresenta erosão intensa e vestígios de obras que 

objetivaram conter essa erosão; é possível observar estruturas de contenção do tipo 

Bagwall semidestruídas.  

O Bagwall é uma estrutura rígida, tem uma disposição semelhante aos 

degraus de uma escada. Essa estrutura se estabelece paralelamente à costa, 

separando terra e mar (Figura 44). Sua função é dissipar a energia das ondas 

minimizando os danos físicos, sociais, econômicos e ambientais. Segundo SOUZA 

(2008), na praia do Icaraí foi construída uma estrutura composta por 11 (onze) 

degraus, cuja forma é geotêxtil preenchida com concreto. 

Em março de 2015, após ressaca do mar, parte do Bagwall instalado na 

praia do Icaraí foi destruída, o que demostra que esse tipo de obra não é a mais 

adequada para a praia do Icaraí (Figuras 46 e 47). 

 

 

 

 

 

C D 
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Figura 46 – Obra Costeira do tipo Bagwall implementada na praia do Icaraí – 

município de Caucaia 

 

Fonte: autora (2015) 

 

Figura 47 – Obra costeira do tipo Bagwall na paia do Icarái, depois da ressaca do 

mar em março de 2015 

 

Fonte: autora (2015). 

 

A praia de Tabuba apresenta indícios de erosão, contudo, apenas em 

Cumbuco o processo erosivo ainda não atingiu o patrimônio paisagístico, o que não 

significa que essa praia esteja protegida da erosão costeira. 

 

6.2 Vulnerabilidade à erosão 

 

O grau de vulnerabilidade de um ambiente litorâneo é função do 

deslocamento, equilíbrio e características da linha de costa. Muitos são os autores 
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que trabalham com vulnerabilidade, como: Dal Cin e Simeoni (1994), Souza e 

Suguio (2003) e Lins de Barros (2005). 

Para efeito de vulnerabilidade neste trabalho, foi utilizada a classificação 

descrita por Dal Cin e Simeoni (1994), onde é associado o grau de urbanização e as 

interferências antrópicas encontradas na faixa costeira, assim é determinado três 

graus de vulnerabilidade, descritos no quadro 13, abaixo: 

 

Quadro 13 – Parâmetros para medição do grau de vulnerabilidade à erosão costeira 

Baixo Para praias bem desenvolvidas, sem obras de contenção. 

Médio Para praias de frágil estabilidade, com obras de fixação na área de pós 
praia. 

Alto Para praias reduzidas, sem área de pós praia com forte presença de obras 
de proteção costeira e ocupação desordenada 

Fonte: DAL CIN e SIMEONI (1994). 

 

6.3 Área não edificante 

 

A importância e vulnerabilidade da zona costeira, especificamente do 

litoral, sua posição geográfica estratégica bem como a crescente ocupação e 

urbanização dessas áreas, justificam a necessidade urgente de ações que 

possibilitem a conservação dessa parcela territorial.  

Essas ações, especialmente quando referentes ao litoral devem 

corroborar para a delimitação de áreas estratégicas, do ponto de vista ambiental, 

que preservem a área de transição entre o meio marinho e o continente, portanto, 

delimitar áreas não edificantes é fundamental para controlar e limitar atividades que 

promovam impactos negativos a esse ambiente.  

O meio científico e o governo imprimem esforços no sentido de difundir 

ações e projetos que contribuam para minimizar os impactos negativos na Zona 

costeira, como por exemplo, o Projeto Orla que indica o estabelecimento de áreas de 

restrição de uso como meio para diminuir a degradação nessas áreas. 

 
O estabelecimento de faixas de proteção ou de restrição de usos desses 
espaços vem sendo adotado por muitos países, tanto para manter as 
características paisagísticas, como para prevenir perdas materiais em 
decorrência da erosão costeira (BRASIL, 2004). 
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No mundo cerca de 10% da população estão fixadas em áreas da zona 

costeira abaixo de 10 m de altitude (MCGRANAHAN et al, 2007), isso indica que o 

aumento do nível do mar pode gerar graves problemas de ordem ambiental nessa 

parcela territorial.  

Esse problema ambiental é um desafio para as sociedades e, portanto, 

desenvolver mecanismos de se adaptar a fenômenos como a ocupação 

desordenada, ou mesmo o aumento do nível do mar é necessário e urgente, 

notadamente, porque a erosão costeira promove impactos econômicos negativos, 

sobretudo, por promover mudanças ambientais graves, como a retrogradação da 

linha de costa e redistribuição de sedimentos. 

Estabelecer limites legais de ocupação nas áreas de transição entre o 

ambiente marinho e o continente é fundamental no controle e restrição de atividades 

que gerem impactos ambientais negativos. O limite conhecido, atualmente, é o 

referente aos terrenos de marinha, que dispõe 33m de área não edificante a partir da 

linha de preamar medida no ano de 1831 – LPM (Lei de 15 de novembro de 1831), 

que é de difícil determinação e em muitas regiões, essa cota não é suficiente para 

garantir a preservação do ambiente. 

Outra questão, segundo Muehe (2004), é que em função das 

características geomorfológicas e litológicas as praias responderão de forma 

diferenciada ao aumento do nível do mar. A esse respeito, o projeto orla afirma: 

 
A adoção de limites legalmente aceitos representa um passo fundamental 
para orientar as ações de controle e restrição de atividades que possam 
alterar de forma negativa as características ambientais, estéticas e de 
acessibilidade à orla, em especial às praias. Entretanto, o limite de 33m dos 
terrenos de marinha, medidos, em direção à retroterra, a partir da preamar 
de sizígia de 1831, além de ser de difícil determinação, frequentemente não 
ultrapassa a largura da berma de praias mais largas. Além disso, os limites 
oceânicos sequer são considerados (BRASIL, 2004). 

 
Em apresentação ao Simpósio Nacional sobre Vulnerabilidade Costeira, 

em Porto de Galinhas, maio de 2013, a Profa. Dra. Luciana Esteves, da escola de 

Geografia da Universidade de Plymouth - Inglaterra destaca que a Lei de Bruun é 

usada mundialmente e objetiva, através de previsões do aumento do nível do mar, 

estimar futuras mudanças na linha de costa.  
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Para efeito da delimitação de área não edificante em praias arenosas 

indica-se considerar o aumento do nível do mar a partir da Lei de Brunn - R=SLG/H 

(BRASIL, 2004). 

Para efeito de classificação dos recuos mínimos e máximos obtidos, 

utilizando cenários otimistas e pessimistas, através da Lei de Bruun (R=SLG/H) para 

os setores estabelecidos, a retrogradação classifica-se conforme a Tabela 12. 

  

Tabela 12 – Valores e classificação para a retrogradação da Linha de Costa 

VALOR DE RETROGRADAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

Até 33m Pequena retrogradação 
33m > 50m Média retrogradação 

Acima de 50m Grande retrogradação 
Fonte: autora (2015). 

 

Segundo Dominguez (2002), nos últimos 6.000 anos, dados geológicos 

indicam um aumento do nível do mar na ordem 0,5 a 1,0 mm/ano e nos últimos 

3.000 anos esse aumento se processou de forma mais lenta, na ordem de 0,1 a 0,2 

mm/ano.  

No Brasil esse aumento é verificado pela Diretoria Nacional de Portos e 

Vias Navegáveis (DNPVN) e/ou através de medidas maregráficas mantidas pela 

Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) da Marinha do Brasil ou mesmo pelo 

Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo (IOUSP). 

Com o aumento do nível do mar algumas consequências são percebidas, 

especialmente no litoral. Segundo Muehe (2004), as feições costeiras tendem a 

responder a essa mudança provocada pelo aumento do nível do mar conforme 

descrição do Quadro 14. 

 

Quadro 14 – Tipo de costa e resposta ao aumento do nível do mar  

TIPO DE COSTA RESPOSTA AO AUMENTO DO NÍVEL DO MAR 

Costa Rochosa Ausência de retrogradação 

Falésia Erodível Erosão 

Praia Arenosa Erosão 

Praia de Seixos Erosão 

Litoral Lamoso Erosão ou inundação 

Costa Baixa Inundação 

Litoral Pantanoso Inundação 

Manguezais Inundação 

Atol de Coral Inundação 

Fonte: MUEHE (2004). 
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A área estudada é do tipo arenosa, assim, com o aumento do nível do 

mar, tende a sofrer erosão. O aumento do nível do mar pode ser medido de várias 

maneiras, autores e publicações investem nessa medição, como se pode observar 

na tabela 13. 

 

Tabela 13 – Diferentes exemplos de métodos para medição do aumento do nível do 

mar 

PESQUISADOR ENM (mm/ano) EQUIPAMENTO 

MESQUITA, A.R. 1 Marégrafo AOTT 
Bruce Douglas 1,8 Não Consta 

IO/USP 1,1 a 4,1 Não Consta 
Cazenave-França 2 a 2,5 Topex/Poseidon 

 

Entretanto, para efeito desse trabalho, os valores relativos à elevação do 

nível do mar foram obtidos através do Quinto Relatório de Avaliação – AR5 do 

Intergovernmental Pannel on Climate Change (IPCC, 2013). 

O quinto Relatório de Avaliação – AR5 dispõe de quatro diferentes 

cenários denominados Representative Concentration Pathways – RCP, esses 

cenários descrevem trajetórias prováveis para o futuro climático baseadas na 

concentração de gases do efeito estufa. Esses cenários diferem dos publicados em 

relatórios anteriores do IPCC. Dentre os quatro cenários descritos, para efeito do 

cálculo de retrogradação, foram escolhidos dois cenários, RCP 2.6 (mais brando) e o 

RCP 8.5 (mais agressivo) (Figura 48).  
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Figura 48 – Gráfico com cenários de previsão para o aumento do nível do mar, 

segundo o Quinto relatório de Avaliação AR5, do Intergovernmental Pannel on 

Climate Change 

 

Fonte: IPCC (2013). 

 

O cálculo foi executado considerando as previsões otimistas e 

pessimistas de cada cenário (Tabela 14). No cenário, RCP 2.6 utilizou-se a cota de 

0,26 m para o cenário otimista e 0,55 m para o cenário pessimista (Tabela 14). No 

cenário RCP 8.5, a cota otimista foi de 0,45 m e a pessimista 0,82 m. 

 

Tabela 14 – Cenários de previsão para o aumento do nível do mar segundo o IPCC 

(2013) 

 CENÁRIO RCP 2.6 

OTIMISTA 

CENÁRIO RCP 8.5 

PESSIMISTA 

Mínimo (m) 0,26 0,45 

 Máximo (m) 0,55 0,82 
Fonte: IPCC (2013) 
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A área de estudo, para efeito do cálculo de retrogradação, foi dividida em 

três (03) setores, pois foram observadas diferenças na altitude da costa, bem como 

na largura do perfil ativo.  

 

6.3.1 Hidrodinâmica 

 

Ondas e ventos 

As ondas podem ser causadas por tempestades, por terremotos ou pela 

ação dos ventos (na maioria das vezes), desde que haja o deslocamento de 

partículas de água de uma posição de equilíbrio para outra de desequilíbrio.  

As ondas são originadas, principalmente, pelo vento, no oceano aberto e, 

portanto, dependem de sua velocidade, duração e extensão (SOUZA et al, 2005). 

Para Christofoletti (1980), as ondas, resultam da ação dos ventos, através 

da transferência direta de energia cinética da atmosfera para a superfície oceânica. 

Essa energia define o movimento da onda, enquanto a forma é delineada pela ação 

dos ventos. 

As zonas costeiras são modeladas pelas ondas que ao chegarem à praia 

provocam um movimento denominado corrente longitudinal, esta por sua vez 

transporta os sedimentos alimentando as faixas de praia (MUEHE, 1996). 

A hidrodinâmica, fenômeno resultante da interação entre ondas 

incidentes, permanentes e aperiódicas e os fluxos originados por ondas e marés, 

gera atrito sobre os sedimentos os quais são carreados em suspensão, acarretando 

gradientes espaciais e temporais no seu percurso, indicando hidrodinâmica e 

morfologia em evolução simultânea (WRIGHT; SHORT, 1984).  

Por conseguinte, as ondas são consideradas, por vários pesquisadores, 

como fator preponderante tanto para delinear a linha de costa, como para a 

dinâmica da faixa de praia. Para Muehe (1996), os principais fatores de modelagem 

da zona costeira são os elementos climatológicos e hidrodinâmicos.  

A predominância das ondas de E-SE favorece a direção do transporte de 

sedimentos preferencialmente no sentido Leste-Oeste (sentido da deriva litorânea da 

área estudada).  

Para efeito do cálculo de retrogradação utilizaram-se os dados de clima 

de onda indicados por Lima (2002). Estes dados foram confrontados com os dados 
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de clima de onda indicados em relatórios do Porto do Pecém, indicados no projeto 

orla (Tabela 15) e os dados obtidos pelo site do Centro de previsões do tempo e 

Estudos Climáticos (CPTEC). 

 

Tabela 15 – Dados de onda, desvio padrão e profundidade de fechamento do Porto 

do Pecém, contidos no Projeto Orla 

 
Fonte: Brasil (2004). 

 

Onde: 

Hs - representa a altura média anual das ondas significativas; 

σ - representa o desvio padrão anual médio das ondas significativas. 

 

Os dados de onda utilizados foram extraídos de Lima (2002) e são 

provenientes do ondógrafo direcional do tipo Waverider, submerso nas proximidades 

do Porto do Pecém, na isóbata de 18 m. Os dados coletados (Tabela 16) são 

referentes ao período de 1997 a 1999, com intervalo de 3 (três) horas de medição, 

totalizando 5718 pontos (Figuras 49 e 50). 

 

Tabela 16 – Parâmetros hidrodinâmicos utilizados para o cálculo de retrogradação 

PARÂMETROS 

Hs (m) 1,45 
T (s) 7,82 
σ (m) 0,29 

Fonte: Lima (2002). 
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Onde: 

Hs representa a altura média anual das ondas significativas; 

T representa o período das ondas significativas; 

σ representa o desvio padrão anual médio das ondas significativas 

 

Figura 49 – Histograma das alturas significativas de onda divididas em categorias de 

10 cm 

 
Fonte: LIMA (2002) 

 

Figura 50 – Gráfico de rosas de ondas correlacionando altura significativa e período 

com direção 

 
Fonte: LIMA (2002). 
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O vento é um fator imprescindível na formação das ondas e marés e tem 

influência no desenho das costas (WOODROFFE, 2002). Sua formação é 

influenciada por diferentes fatores, tais como: umidade do ar, evaporação, pressão 

atmosfera e a radiação solar. Em um processo cíclico de distribuição de calor, o 

vento, também pode influenciar os mesmos fatores de sua formação e modificar as 

condições climáticas. 

Os ventos são controlados, por três grandes sistemas atmosféricos: a 

Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), responsável por boa parte da 

precipitação na região norte e nordeste do país; o Anticiclone Tropical do Atlântico 

Sul (ATAS), centro de alta pressão responsável pela origem dos ventos alísios; e 

Anticiclones Polares Migratórios (APM), centros de alta pressão responsáveis pela 

passagem dos sistemas frontais.  

No Ceará, a atividade eólica é significativa, especialmente, na formação 

de ondas e correntes oceânicas e no transporte de sedimentos, influenciando na 

dinâmica costeira, especialmente, por ter um regime de ventos diversificado e 

complexo. O estado se insere na circulação atmosférica subequatorial dos ventos 

alísios e sofre mudanças com a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) . 

Devido às alterações sazonais na região de maior aquecimento no globo, 

a ZCIT possui uma dinâmica e sua posição é decisiva na caracterização das 

diversas condições de tempo e clima nas regiões tropicais. 

Através de análise, Fisch (2008) constatou a relação entre a migração da 

ZCIT e a atuação dos diversos regimes de ventos alísios que ocorrem no litoral do 

Ceará. Assim, observou que quando a ZCIT está mais deslocada para Sul, os alísios 

de SE se enfraquecem enquanto há uma intensificação nos alísios de NE, 

entretanto, no inverno do hemisfério Sul, quando a ZCIT está mais ao Norte, os 

alísios de SE se intensificam.  

Segundo Suguio (2003) os ventos, como os do nordeste brasileiro, 

provenientes de costas arenosas são mais eficientes no que diz respeito ao 

transporte de sedimentos, especialmente entre as costas do Rio Grande do Norte 

Ceará e Maranhão. 

Conforme Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias – INPH, no período 

de inverno e primavera há um predomínio dos ventos alísios do SE, enquanto que 
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no outono e verão há um predomínio dos ventos E, com ocorrências de SE, NE e 

NW em menor parcela. 

 

Correntes 

No estudo dos processos costeiros outro elemento a ser considerado são 

as correntes litorâneas ou costeiras. Estas são geradas pela ação dos ventos e das 

ondas, são divididas, segundo Suguio (2003), em correntes longitudinais (de deriva 

litorânea), correntes de retorno (rip currents), correntes de marés e as correntes de 

ondas. 

As correntes longitudinais ou de deriva litorânea (Figura 51 A). São 

paralelas à costa, sua formação se dá devido à incidência oblíqua das frentes de 

ondas ao atingirem as praias (SUGUIO, 2003). São as responsáveis, em grande 

parte, pelo transporte de sedimentos e segundo MUEHE (1994) sua velocidade de 

corrente é variável em função do ângulo de incidência das ondas, ou seja, ângulo 

formado entre a crista das ondas, na arrebentação, e a linha de praia.  

As correntes de retorno (Figura 51 B) se formam a partir da convergência 

de duas correntes de deriva litorânea, essa corrente é bastante forte e estreita, bem 

como perigosa para os banhistas (SCHMIEGELOW, 2004). Para Suguio (2003) as 

correntes de retorno são fluxos superficiais da água que corre no sentido do litoral 

para o mar aberto, gerados por movimento de retorno das águas acumuladas na 

zona costeira contra praias ou falésias marinha pela chegada de sucessivos trens de 

ondas. Davis (1984) descreve essa corrente como um fenômeno de subsuperfície, 

que é estreito e se move rapidamente, transversalmente à praia. 

As correntes de marés são originadas através do movimento oscilatório 

do mar em função da subida e descida das marés. E as correntes de ondas são 

correntes de costa adentro e correntes de costa afora, e atuam há uma profundidade 

correspondente às bases das ondas, podendo afetar porções rasas da plataforma ou 

porções mais profundas. 
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Figura 51 – (A) Correntes costeiras longitudinais e (b) correntes de retorno 

 

 Fonte: Adaptado de Suguio (2003). 

  

Marés 

As marés influenciam a dinâmica costeira, produzem movimentos de 

sedimentos e correntes, interferindo na morfologia da costa e intervém nos 

ecossistemas costeiros (VILES E SPENCER,1985 apud DUARTE, 1997). 

As marés podem ser classificadas em função de sua influência e atração 

gravitacional, como diurnas, semidiurna e mista. A primeira apresenta preamar e 

baixa-mar no período de 24h e 50min; a segunda apresenta duas preamares e duas 

baixa-mares em um dia, entretanto, com pouca diferença na altura e duração dos 

ciclos; já a terceira, apresenta duas preamares e duas baixa-mares em um dia, mas 

a altura e a direção do ciclo é significativa (MORAIS, 1996). 

As marés da costa do Ceará podem ser classificadas como ondas 

semidiurnas, com valores mínimos de até -0,2 m e máximos de 3,87 m (INPH, 1996). 

 

6.3.2 Profundidade de fechamento 

 

A profundidade de fechamento, limite litorâneo, é conceituada como a 

profundidade limite do movimento dos sedimentos do fundo marinho, por ação das 

ondas, esse movimento da água é oscilatório e promove o retrabalhamento da 

topografia de fundo, ver Figura 52. 

A B 
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Figura 52 – Perfil com posicionamento do limite litorâneo (-6,1 m), adaptado de Short 

(1999) 

 

Fonte: Adaptado de Short (1999). 

 

A profundidade de fechamento do perfil de praia com fundos arenosos à 

partir do clima de ondas, foi determinada por Hallermeier (1981), através da 

equação: 

d1 = 2Hs + 11σ 

 Onde: 

d1 - Profundidade de Fechamento do Perfil, aproximadamente a metade da 

profundidade distal da antepraia; 

Hs - Altura média anual das ondas significativas; 

σ - Desvio Padrão anual médio das ondas significativas. 

 
Cálculo da profundidade de fechamento: 

d1 = 2Hs + 11σ 

d1 = (2 x 1,45) + (11x0,29) 

d1 = 6,09 = 6,1 m 

d1 = 6,1 m 
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6.3.3 Cálculo de Retrogradação 

 

O cálculo de retrogradação para praias arenosas, para efeito de 

estabelecimento de área não edificante, considerando os efeitos da elevação do 

nível do mar, foi realizado neste trabalho através da Lei de Brunn (1962) descrita a 

seguir. 

 

Cálculo de retrogradação: 

 

  
   

 
 

 

Onde: 

R - Recuo erosivo da linha de costa devido à elevação do nível do mar (m); 

S - elevação do nível do mar (m) (IPCC, 2013); 

L - largura do perfil ativo (L (m)), obtida medindo-se a distância entre a elevação 

máxima do perfil ativo (altitude da linha de costa) e a profundidade de fechamento 

(d₁) anual de Birkemeier (1985) – Medida no mapa batimétrico; 

H - altura do perfil ativo (m), somatório da feição emersa ativa da área, com a 

profundidade de fechamento (h+d1); 

G - proporção do material erodido que se mantém no perfil ativo (constante igual a 

1). 

Para a realização do cálculo foi utilizada uma linha de preamar máxima 

atual, determinada pelo Laboratório de Geologia Marinha Aplicada – LGMA/UFC, 

substituindo a estabelecida em 1831. O LGMA fez o rastreio da linha de preamar 

através de receptores DGPS e teve como referência as feições morfológicas 

encontradas na área de estudo: escarpas de berma, linha de vegetação e muros.  

Outro dado importante para a realização do cálculo foi a aquisição dos 

dados batimétricos da área, cedidos pelo LGMA. A coleta dos dados batimétricos foi 

feita através de um equipamento chartplotter modelo GPSMAP 520s da GARMIN.  

Para efeito de cálculo a área de estudo foi dividida em três setores, 

divisão motivada pela diferença na altimetria, conforme Figura 53.
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Figura 53 – Mapa de Setores de Retrogradação 
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SETOR 01 

Localiza-se entre o litoral da praia de Cumbuco, coordenada 528142mE e 

9600544mN, extremo oeste da área de estudo, e a lagoa formada entre o rio Barra 

Nova e o Oceano Atlântico, coordenada 535550mE e 9595565nM. Possui extensão 

aproximada de 9,0 km e uma altitude média de 12 m.  

 

Síntese dos Parâmetros para o cálculo de retrogradação. 

PARÂMETROS E CÁLCULOS DE 
RETROGRADAÇÃO 

PARÂMETROS E CÁLCULOS DE 
RETROGRADAÇÃO 

 CENÁRIO OTIMISTA (IPCC, 2014) CENÁRIO PESSIMISTA (IPCC, 2014) 

 S (m) 0,26 0,55  S (m) 0,45 0,82 

L (m) 1500 L (m) 1500 

H (m) 18,1 H (m) 18,1 

G 1 G 1 

R (m) 21,55 45,58 R (m) 37,29 67,95 

 

Cálculo de retrogradação 

CENÁRIO OTIMISTA 
RCP 2.6 

CENÁRIO PESSIMISTA 
RCP 8.5 

MÍNIMO MÁXIMO MÍNIMO MÁXIMO 

R = SLG/H 
R = 0,26x1500x1  

18,1 
R = 21,55 

R = SLG/H 
R = 

0,55x1500x1  
18,1 

R = 45,58 

R = SLG/H 
R = 0,45x1500x1  

18,1 
R = 37,29 

R = SLG/H 
R = 0,82x1500x1  

18,1 
R = 67,95 

 

Este setor apresenta pequena retrogradação (até 33 m) referente ao 

cenário otimista (RCP 2.6), parâmetro mínimo para o aumento do nível do mar, 

conforme valor calculado de 21,55 m. Nesta perspectiva o setor 01 estaria protegido 

se aplicado o parâmetro utilizado atualmente (limite dos terrenos de marinha), que 

indica área não edificante de 33 m. 

Entretanto, no mesmo cenário (RCP 2.6), parâmetro máximo, e no cenário 

pessimista (RCP 8.5), parâmetro mínimo, em relação ao aumento do nível do mar, a 

retrogradação é classificada como média (33 m > 50 m) com valores de 45,58 m e 

37,29 m, respectivamente. Neste caso, o valor para área não edificante utilizado, de 

33 m, é insuficiente para proteção da área do setor 01. 

 No parâmetro máximo do cenário pessimista (RCP 8.5), a retrogradação 

é classificada como grande (a partir de 50 m), seu valor é de 67,95 m, estando a 
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área do setor 01 em risco, pois o parâmetro adotado, referenciado no limite dos 

terrenos de marinha, indica área não edificante de 33 m. 

Para o Setor 1 é necessário área não edificante maior que a estabelecida 

por lei, assim, ha condições de proteção do patrimônio ambiental e paisagístico da 

área. A Figura 54 compara os resultados entre os parâmetros máximo e mínimo. O 

parâmetro máximo do cenário RCP 2.6 (45,58 m) e do parâmetro mínimo do cenário 

RCP 8.5 (37,29 m), estes apresentam dimensões muito próximas, o que sugere uma 

área não edificante com dimensão aproximada de 45 m, cota essa interessante para 

garantir a proteção do patrimônio ambiental das praias. 

 

Figura 54 – Gráfico comparativo para a retrogradação entre os cenários RCP 2.6 e 

RCP 8.5 

 

Fonte: autor (2014). 

 

Quanto à vulnerabilidade, pode-se classificar como sendo de média 

vulnerabilidade na área da lagoa da Barra Nova, em toda a área compreendida pela 

praia de Tabuba, até a área da praia de Cumbuco estudada, ou seja, em toda área 

que compreende o setor 1 (Figuras 55 e 56). 

A média vulnerabilidade indica praias de frágil estabilidade, com obras de 

fixação na área de pós-praia. 
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Figura 55 – Bares e restaurantes fixados na pós-praia caracterizam a média 

vulnerabilidade na praia de Tabuba 

 

Fonte: autor (2014). 

 

Figura 56 – (A e B) Edificações fixadas na pós-praia caracterizam a média 

vulnerabilidade na praia de Cumbuco 

 

Fonte: autor (2014). 
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Figura 57 - Mapa de Retrogradação do setor 1 
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SETOR 2  

Localiza-se entre o rio Barra Nova e o Oceano Atlântico, coordenada 

535550mE e 9595565nM e a coordenada 543271mE e 9592420mN. Possui 

extensão aproximada de 8,7 km e uma altitude média de 15 m.  

 

Síntese dos Parâmetros para o cálculo de retrogradação 

PARÂMETROS E CÁLCULOS DE 
RETROGRADAÇÃO 

PARÂMETROS E CÁLCULOS DE 
RETROGRADAÇÃO 

 CENÁRIO OTIMISTA (IPCC, 2014) CENÁRIO PESSIMISTA (IPCC, 2014) 

 S (m) 0,26 0,55  S (m) 0,45 0,82 

L (m) 1580 L (m) 1580 

H (m) 21,1 H (m) 21,1 

G 1 G 1 

R (m) 19,47 41,18 R (m) 33,70 61,40 

 

Cálculo de retrogradação 

CENÁRIO OTIMISTA 
RCP 2.6 

CENÁRIO PESSIMISTA 
RCP 8.5 

MÍNIMO MÁXIMO MÍNIMO MÁXIMO 

R = SLG/H 
R = 0,26x1580x1  

21,1 
R = 19,47 

R = SLG/H 
R = 

0,55x1580x1  
21,1 

R = 41,18 

R = SLG/H 
R = 0,45x1580x1  

21,1 
R = 33,70 

R = SLG/H 
R = 0,82x1580x1  

21,1 
R = 61,40 

 

Este setor apresenta pequena retrogradação (até 33 m), apenas quando 

observado o parâmetro mínimo do cenário otimista, conforme valor calculado de 

19,47 m. Esse valor indica que o setor 02 estaria protegido se aplicado o parâmetro 

empregado hoje (referente aos terrenos de marinha), cujo valor é de 33 m.  

Contudo, no mesmo cenário (RCP 2.6) observando o valor máximo, e no 

cenário pessimista (RCP 8.5), considerando o parâmetro mínimo, em relação ao 

aumento do nível do mar, a retrogradação é classificada como média (33 m > 50 m) 

com valores de 41,18 m e 33,70 m, respectivamente. O valor para área não 

edificante determinado a partir dos terrenos de marinha é de 33 m, insuficiente para 

proteção da área. 

 No parâmetro máximo do cenário pessimista (RCP 8.5) a retrogradação é 

classificada como grande (a partir de 50 m), seu valor é de 61,40 m, estando a área 

do setor 2 em risco, pois o parâmetro referente aos terrenos de marinha indica área 

não edificante de 33 m, insuficiente para a proteção da área. 
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Para a proteção da área definida pelo Setor 2 é imperativo dimensões, 

para área não edificante, maiores que a empregada atualmente. Deste modo haverá 

condições de proteção do patrimônio ambiental e paisagístico da área.  

Os cenários RCP 2.6 e RCP 8.5 foram comparados na figura 58, onde foi 

possível observar que as cotas dos cenários, otimista – RCP 2.6, máxima, e 

pessimista - RCP 8.5, mínima, obtiveram resultados próximos, 41,18 m e 33,70 m, 

respectivamente. Assim, pode-se sugerir uma dimensão aproximada de 45 m para 

área não edificante no setor 2, essa dimensão assegura a proteção do patrimônio 

ambiental do setor 2, apenas o parâmetro máximo do cenário pessimista - RCP 8.5 

não é contemplado. 

. 

Figura 58 – Gráfico comparativo entre os resultados da retrogradação para os 

cenários RCP 2.6 e RCP 8.5 referentes ao setor 2 

 

Fonte: autor (2014). 

 

Quanto à vulnerabilidade, podem-se classificar como sendo de alta 

vulnerabilidade em toda área que compreende o setor 2, ou seja, praias reduzidas, 

0

10

20

30

40

50

60

70

Cenário RCP 2.6 Cenário RCP 8.5

R
e

tr
o

gr
ad

aç
ão

 (
m

) 

Cenários 

Mínimo

Máximo



151 

 

  
 

sem área de pós-praia com forte presença de obras de proteção costeira e ocupação 

desordenada (Figura 59). 

 

Figura 59 – (A) Bagwall na Praia do Icaraí e (B) Obras de contenção na Praia do Pacheco 

 

    Fonte: autor (2014).

A B 
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Figura 60 - Mapa de Retrogradação Setor 2 
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SETOR 3  

Localiza-se entre as coordenadas 543271mE e 9592420mN; e 545514mE 

e 9592031mN, praia de Dois Coqueiros. Possui extensão aproximada de 2,5 Km e 

uma altitude média de 12m.  

 

Síntese dos Parâmetros para o cálculo de retrogradação 

PARÂMETROS E CÁLCULOS DE 

RETROGRADAÇÃO 

PARÂMETROS E CÁLCULOS DE 

RETROGRADAÇÃO 

 CENÁRIO OTIMISTA (IPCC, 2014) CENÁRIO PESSIMISTA (IPCC, 2014) 

 S (m) 0,26 0,55  S (m) 0,45 0,82 

L (m) 1850 L (m) 1850 

H (m) 18,1 H (m) 18,1 

G 1 G 1 

R (m) 26,57 56,21 R (m) 45,99 83,81 

 

Cálculo de retrogradação 

CENÁRIO OTIMISTA 

RCP 2.6 

CENÁRIO PESSIMISTA 

RCP 8.5 

MÍNIMO MÁXIMO MÍNIMO MÁXIMO 

R = SLG/H 

R = 0,26x1850x1  

18,1 

R = 26,57 

R = SLG/H 

R = 

0,55x1850x1  

18,1 

R = 56,21 

R = SLG/H 

R = 0,45x1850x1  

18,1 

R = 45,99 

R = SLG/H 

R = 0,82x1850x1  

18,1 

R = 83,81 

 

O setor 3 apresenta pequena retrogradação (até 33 m), quando analisado 

o parâmetro mínimo do cenário otimista (RCP 2.6), conforme valor calculado de 

26,57 m. Este setor 03 encontra-se protegido se aplicado o limite estipulado pelos 

terrenos da marinha, cujo valor é de 33 m.  

Apesar disso, no mesmo cenário (RCP 2.6), se for observado o parâmetro 

máximo, de valor 56,21 m, a retrogradação é considerada grande (a partir de 50 m). 

Para o cenário pessimista (RCP 8.5), se for observado o mínimo, em 

relação ao aumento do nível do mar, a retrogradação é classificada como média, 
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pois o valor de 45,99 m é maior que 33 m e menir que 50 m. Todavia, se considerar 

o valor máximo, 83,81 m, a retrogradação será considerada grande (a partir de 50 

m). 

Para a proteção do setor 3 é indispensável que a área não edificante seja 

maior que a estabelecida pelos terrenos da marinha, 33 m, deste modo haverá 

condições de preservação do patrimônio ambiental e paisagístico da área.  

A análise da figura 61 aponta para a escolha da dimensão de 57 m como 

cota para área não edificante deste setor. Essa dimensão garante a proteção das 

características ambientais e paisagísticas da área considerando os cenários 

utilizados para efeito do cálculo de retrogradação, não sendo contemplado, apenas o 

parâmetro máximo do cenário pessimista RCP 8.5.  

 

Figura 61 – Gráfico comparativo entre os resultados da retrogradação para os 

cenários RCP 2.6 e RCP 8.5 referentes ao setor 3 

 

Fonte: autor (2014). 

 

Quanto à vulnerabilidade pode-se classificar o setor, como sendo de alta 

vulnerabilidade, pois possuí praias reduzidas, sem área de pós-praia, com forte 

presença de obras de proteção costeira e ocupação desordenada (Figura 62). 
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Figura 62 – Ocupação urbana na Praia de Dois Coqueiros em área que deveria ser 

não edificante, aumenta o risco de erosão 

 

Fonte: autor (2014).
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Figura 63 - Mapa de Retrogradação Setor 3 
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6.3.4 Síntese de Retrogradação 

 

As características analisadas de cada setor (geológicas, morfológicas, 

profundidade de fechamento, caracterização da área, entre outras), juntamente com 

os resultados observados a partir do cálculo de retrogradação nos cenários 

indicados pelo IPCC – RCP 2.6 e RCP 8.5 (IPCC, 2013), confirmam a necessidade 

de estudos do litoral que tenham como pressuposto parâmetros regionais e globais, 

objetivando meios de preservação mais eficientes e duradouros.  

Ao considerar o cenário otimista (RCP 2.6) em seu mínimo, com 

estimativa de aumento do nível do mar para um período de 100 anos, verifica-se que 

os três setores, ou seja, 100% da área apresenta cota menor que a de 33 m, (limite 

dos terrenos de marinha) de tal modo que o setores apresentaram pequena 

retrogradação e para esse parâmetro estariam protegidas. 

Os outros valores indicam que no cenário otimista (RCP 2.6), utilizando o 

máximo de aumento do nível do mar, apenas o setor 1 e 2 apresentam 

retrogradação média. O setor 3 apresenta grande retrogradação. Todas as 

dimensões para áreas não edificantes encontradas, neste caso, estão acima do 

valor de 33 m e, portanto, ao referencia-las com o parâmetro atual (terrenos de 

marinha), cuja dimensão é de 33 m, constata-se que a área não está protegida.  

No cenário pessimista, em todos os setores, considerando os valores 

máximos e mínimos, as dimensões de área não edificante ultrapassam os 33 m 

exigidos por lei, destacando a necessidade de área não edificante maiores. 

 

6.3.5 Situação atual do litoral 

 

A situação atual do litoral foi identificada a partir da metodologia proposta 

por Soares Junior (2014). Essa metodologia demonstra a situação atual do litoral. 

Assim a partir do cálculo de retrogradação determina-se uma área total para o litoral 

e nessa área total identificam-se as áreas ocupadas. 

Nesta tese, para efeito de cálculo se considerou a linha de costa atual e o 

parâmetro mínimo, dos recuos otimistas de cada setor, determinados através da Lei 

de Bruun. Assim sendo, a área total de cada setor compreende a área entre a linha 

de costa atual e a linha de costa determinada pelo recuo otimista, parâmetro mínimo 

de cada setor.  
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Posteriormente, foram observadas, através de imagem de satélite, as 

áreas que encontram-se ocupadas e que fazem parte da área total estabelecida. 

Esse processo foi efetuado para cada setor de retrogradação. Desta maneira foi 

possível estabelecer uma relação de percentual entre área ocupada e área total. Os 

resultados obtidos estão dispostos da tabela 17. 

 

Tabela 17 – Situação atual das praias de Dois Coqueiros, Iparana, Pacheco, Icaraí, 

Tabuba e Cumbuco, Município de Caucaia – Ceará 

Setor Recuo 

Otimista 

(mínimo) 

Área Total 

(m²) 

Área 

Ocupada 

(m²) 

Área 

Ocupada 

(%) 

Risco 

Ambiental 

1 21,55 193.950 9.400 4,85 Baixo (1) 

2 19,47 169.389 74.800 44,16 Alto (3) 

3 26,57 66.425 57.360 86,35 Total (4) 

Fonte: modificada de Soares Junior ( 2014). 

 

Classificação do Risco ambiental e recomendações (modificado de 

SOARES JUNIOR, 2014) 

(1) 0 - 19% – Baixo Risco Ambiental. Implantar monitoramento 

preventivo da Taxa de Ocupação Urbana (TOU); 

(2) 20 - 39% – Médio Risco Ambiental. Implantar monitoramento da 

TOU semestral com possibilidade de desocupação do setor; 

(3) 40 - 79% – Alto Risco Ambiental. Implantar monitoramento da 

TOU mensal e implantação de legislação ambiental para uso do solo; 

(4) 80 - 100% – Risco Ambiental Total. Implantar Zona de 

preservação Ambiental ZPA. 
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7 ANÁLISE INTEGRADA, CENÁRIOS E CONTRIBUIÇÃO À GESTÃO URBANA 

AMBIENTAL 

 

Este capítulo objetiva integrar e sistematizar as informações e dados 

coletados a partir de uma matriz de correlação bem como representar a realidade 

através de meio gráfico, trabalhando os cenários e propondo diretrizes que auxiliem 

no processo de desenvolvimento das praias, podendo, assim, contribuir para a 

gestão da área. 

 

7.1 Matriz SWOT 

 

A Matriz SWOT é uma ferramenta de sistematização e análise de dados 

derivada do planejamento estratégico. Nesta pesquisa, apresenta-se como 

ferramenta de análise das praias e se divide em ambiente interno (forças e 

fragilidades) e ambiente externo (oportunidades e ameaças). As forças e fragilidades 

são determinadas pela situação atual e se relacionam a fatores internos; as 

oportunidades e ameaças são antecipações do futuro e estão relacionadas a fatores 

externos (HUMPHREY, 1960). 

A matriz contribui na percepção e compreensão do diagnóstico integrado 

das praias de Dois Coqueiros, Iparana, Pacheco, Icaraí, Tabuba e Cumbuco, 

possibilitando ações de planejamento que vislumbrem atender as necessidades 

apontadas (Quadro 15). A matriz SWOT sistematiza os dados referentes às quatro 

dimensões trabalhadas nesta tese (social, ambiental, espacial e econômica). 
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Quadro 15 – Matriz Swot 

FORÇA FRAGILIDADE 

 
 
Dimensão 
Social 

- Potencial para incremento de moradia fixa 
próxima a Fortaleza (Dois Coqueiros, Iparana, 
Pacheco e Icaraí) 
- Potencial para turismo ecológico (Icaraí, 
Tabuba e Cumbuco) 
- Potencial para moradia fixa próximo ao Porto 
do Pecém (Tabuba e Cumbuco) 

 
 
Dimensão 
Social 

- Erosão costeira intensa (Dois Coqueiros, Iparana, Pacheco e 
Icaraí) 
- Abandono e insegurança 
- Pouco uso dos imóveis (principalmente nas praias de Dois 
Coqueiros, Iparana, Pacheco e Icaraí) 
- Acessibilidade precária 
- Predomínio de asfalto, concreto e muro na paisagem 
 

Dimensão 
Ambiental 

- Apresenta áreas de proteção ambiental 
- Paisagem pouco descaracterizada (Tabuba e 
Cumbuco) 
- Margens da Lagoa da Barra Nova pouco 
descaracterizada (Início de ocupação) 
 

Dimensão 
Ambiental 

- Paisagem descaracterizada (Dois Coqueiros, Iparana, Pacheco e 
Icaraí) 
- Pouca vegetação e arborização 
- Grande quantidade de Dunas impermeabilizadas (Dois Coqueiros, 
Iparana, Pacheco e Icaraí) 
- Abastecimento de água precário 
- Esgotamento sanitário precário 

Dimensão 
Espacial 

- Localização geográfica / Área costeira; 
Faz parte da RMF 
- Tabuba e Cumbuco apresentam potencial 
para ocupação 
- Mudança de uso: residência ocasional para 
residência permanente (Dois Coqueiros, 
Iparana, Pacheco e Icaraí) 

Dimensão 
Espacial 

- Grande adensamento de construção sem planejamento (Dois 
Coqueiros, Iparana, Pacheco e Icaraí) 
- Configuração espacial estimula à insegurança (Dois Coqueiros, 
Iparana, Pacheco e Icaraí) 
  

Dimensão 
Econômica 

- Potencial para incremento econômico 
derivado do complexo industrial do Porto do 
Pecém (Tabuba e Cumbuco) 
- Atividades relacionadas ao lazer e turismo 
(Icaraí, Tabuba e Cumbuco); 
- Esportes náuticos 

Dimensão 
Econômica 

- Pouco incremento econômico (Dois Coqueiros, Iparana, Pacheco e 
Icaraí) 
- Processo de incremento econômico lento (Tabuba e Cumbuco) 
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Quadro 15 – Matriz Swot 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Dimensão 
Social 

- Políticas que incentivem o aumento do 
turismo e a efetivação da área como espaço 
residencial através de incentivos financeiros, 
políticos e ambientais 

Dimensão 
Social 

- Oferta de residências ocasionais e permanente em áreas próximas 
a Fortaleza e providas de infraestrutura e patrimônio paisagístico 
intacto 

Dimensão 
Ambiental 

- Estudos, projetos, recursos financeiros, etc. 
que venham a melhorar a área de transição 
entre o continente e o ecossistema marinho 

Dimensão 
Ambiental 

- Turismo (esportivo) intenso 
- Incentivo a imigração 
- Ausência de fiscalização  

Dimensão 
Espacial 

- Estudos e projetos que ordenem as áreas já 
ocupadas e planejem as novas ocupações. 
Facilidade de acesso (Ponte José Martins 
Rodrigues) 

Dimensão 
Espacial 

- Obras de contenção costeira impactantes para paisagem da praia 
- Especulação imobiliária e verticalização 
- Incentivo a ocupação desordenada, ausência de fiscalização. 
 

Dimensão 
econômica 

- Políticas que incentivem o aumento do 
turismo e a efetivação da área como espaço 
residencial através de incentivos financeiros, 
políticos e ambientais 

Dimensão 
Econômica 

- Oferta de residências ocasionais e permanente em áreas próximas 
a Fortaleza e providas de infraestrutura e patrimônio paisagístico 
intacto 
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7.2 Cenários atuais, tendenciosos e desejados 

 

Este item objetiva analisar e interpretar a área de estudo a partir de um 

atributo gráfico denominado cenário. Os cenários podem ser interpretações ou 

representações da realidade atual demonstrando as correlações entre os diferentes 

fatores (social, econômico, ambiental e espacial) analisados. Podem representar 

uma tendência futura a partir da continuidade da realidade atual ou um desejo de 

mudança dessa realidade, considerando transformações nessa realidade que 

possam vir a ser realizadas. 

Neste capítulo, os cenários atuais, tendenciosos e desejados foram 

elaborados a partir da divisão da área em setores. Os critérios adotados para essa 

divisão fazem referência à configuração espacial, social, econômica e ambiental das 

praias, bem como a divisão setorial correspondente ao cálculo de retrogradação, 

efetuado no capítulo 6 deste trabalho. Assim, apresentam-se divididas em três 

setores: 

 Setor 1 – Composto pelas praias de Tabuba e Cumbuco; 

 Setor 2 – Composto pelas praias do Icaraí, Iparana e Pacheco; 

 Setor 3 – Composto pela praia de Dois Coqueiros. 

 

Setor 1 

Localizado no extremo oeste da área de estudo, o setor 1, apresenta para 

o cenário atual pouco adensamento populacional, patrimônio paisagístico 

minimamente descaracterizado e economia crescente, impulsionada pelas 

atividades de lazer e turismo e pelo incremento gerado pelo Complexo Industrial do 

Porto do Pecém (Figura 64).  

Quanto à erosão costeira, encontra-se iniciada na praia de Tabuba, 

entretanto, em Cumbuco ainda não há vestígios de erosão. A paisagem natural é 

predominante, as dunas fazem parte do cenário da praia e são facilmente 

percebidas. As edificações se destinam, em sua maioria, a residências de veraneio 

marítimo, pousadas e hotéis. Estas edificações dividem espaço com a paisagem 

natural, sendo esta última dominante.  

O número de residências fixas nessas praias vem aumentando, 

entretanto, ainda são pouco perceptíveis, apenas as placas de sinalização voltadas 

para o comércio em geral (inclusive aluguel de casas) remetem à ocupação da área 



163 

 

  
 

por residências fixas (ocupada, principalmente, por estrangeiros, coreanos, 

conforme citado anteriormente). 

A configuração espacial da área indica uma harmonia entre paisagem 

natural e antrópica, porém o número de obras civis percebido nas praias chama a 

atenção para o futuro; a tendência é o predomínio da paisagem antropizada (Figura 

65 A, B, C, D, E, F, G e H). 

 

Figura 64 – Cenário atual para o setor 1 – praias de Tabuba e Cumbuco

 

Fonte: autora (2015). 

 

Figura 65 – Cenário atual da praia de Tabuba (A,B e C) e cenário atual da praia de 

Cumbuco (D,E,F e G) 

A B 

C D 
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Fonte: autora (2015). 

 

No cenário tendencioso (Figura 66), o setor 1 deverá sofrer com o 

aumento da densidade populacional e com o pouco planejamento em relação ao uso 

e ocupação do solo, especialmente pelo atrativo que essa área exerce enquanto 

local para lazer, turismo e moradia.  

Outro aspecto importante que impulsiona o aumento dessa densidade 

populacional é o fato de que o patrimônio paisagístico deste setor ainda não foi 

descaracterizado. 

A tendência implica em uma mudança na ordem espacial e ambiental do 

setor, especialmente pelo aumento do número de construções e a ocupação das 

dunas. Sua economia tende a continuar crescendo impulsionada pelo Complexo 

Industrial do Porto do Pecém. 

A erosão costeira passará a ser um problema conforme demonstra o 

cálculo de retrogradação no capítulo 6, sobretudo se não houver um estudo que 

trabalhe, juntamente com a previsão para o aumento do nível do mar, os limites para 

ocupação das áreas entre o meio marinho e o continente. Provavelmente haverá a 

necessidade de recorrer a obras de contenção costeira. Entretanto, os impactos 

negativos referentes ao adensamento populacional acontecerão de forma lenta. 

E F 

G H 
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Figura 66 – Cenário tendencioso para o setor 1 – praias de Tabuba e Cumbuco, 

maior número de edificações voltadas para moradias e veraneio, e presença de 

obras de contenção costeira 

 

Fonte: autora (2015). 

 

Para o cenário desejado no setor 1 (Figura 67), espera-se que as 

atividades de turismo e lazer cresçam de forma sustentável, ou seja, impactem o 

mínimo possível a área, permitindo a preservação do patrimônio paisagístico sem, 

contudo, perder seu dinamismo espacial, econômico, ambiental e social. Para que 

isso seja possível, faz-se necessário um controle rigoroso no uso e ocupação das 

praias.  

O avanço do nível do mar é uma realidade, portanto, é necessário criar 

mecanismos de convivência com essa realidade, dentre as ações possíveis e 

eficazes está o estabelecimento de área não edificante que assegure a preservação 

paisagística tanto no continente, quanto no ambiente marinho. Para esse setor (1), 

aconselha-se utilizar área não edificante de 45 m. Essa cota de área não edificante 

deve estar fundamentada em estudos, como, por exemplo, no cálculo de 

retrogradação efetuado nesta pesquisa, no capítulo 6. 

 

Figura 67 – Cenário desejado para o setor 1 – praias de Tabuba e Cumbuco, 

proteção do patrimônio paisagístico e costeiro 

 

Fonte: autora (2015). 
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Setor 2  

Composto pelas praias do Icaraí, Iparana e Pacheco, o setor 2 apresenta, 

para o cenário atual (Figura 68), uma configuração espacial fortemente antropizada 

e que se contrapõe a paisagem observada no setor 1. O patrimônio paisagístico 

encontra-se descaracterizado e o adensamento construtivo nesse setor é grande, 

seu principal representante são os edifícios com mais de dois pavimentos (Figura 69 

B). Este setor expõe uma característica urbana bastante visível em sua configuração 

espacial. 

As dimensões estudadas (social, espacial, econômica e ambiental) 

encontram-se em processo de degradação ou estagnação. A falta de utilização do 

espaço confere insegurança e medo por parte da população que frequenta as 

praias; a ocupação da área sem planejamento transformou a paisagem. Há um 

predomínio de muros e edificações (Figura 69 B e C). Economicamente, o setor 

parece não prosperar, não há nenhum tipo de incremento econômico, o pouco 

comércio existente não consegue dinamizar a área.  

A erosão costeira é outro fator que descaracteriza as praias, 

especialmente a praia do Icaraí (Figura 69 A). A paisagem não é mais convidativa. 

As obras de contenção efetuadas, do tipo bagwall, não atendem às necessidades da 

praia. Com o fenômeno de maré alta e ondas fortes, a estrutura foi em parte 

destruída no mês de março, em 2015, e virou notícia dos principais jornais e redes 

de tv (Figura 67 A). 

 

Figura 68 – Cenário atual para o setor 2 – praias de Iparana, Pacheco e Icaraí 

 

Fonte: autora (2015). 
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Figura 69 – Cenários das praias de setor 2. (A) Praia do Pacheco e (B, C e D) praia 

do Icaraí 

 

 

 

Fonte: autora (2015). 

A 

B 
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O cenário tendencioso para o setor 2 aponta para a piora na erosão 

costeira, bem como no adensamento construtivo e no aumento dos gabaritos (altura) 

das edificações (Figura 70).  

Há uma tendência de ampliação das obras de contenção costeira; a 

depender da escolha da técnica utilizada, pode potencializar a característica 

antropizada da paisagem. As obras de contenção precisam minimizar a erosão e ao 

mesmo tempo manter a característica recreativa da praia.  

 

Figura 70 – Cenário tendencioso para o setor 2 – praias de Iparana, Pacheco e 

Icaraí. Ampliação das obras de contenção costeira e diminuíção da balneabilidade 

 

Fonte: autora (2015). 

 

Para o cenário desejado referente ao setor 2, espera-se um aumento na 

dimensão da área não edificante entre o meio marinho e o continente, inclusive, se 

preciso for, com desapropriação de imóveis, esforço que deve garantir menores 

prejuízos em relação à paisagem natural e antrópica (Figura 71). A adoção de novo 

limite construtivo deve ser embasados por estudos como o efetuado no capítulo 6 

desta tese (Cálculo de retrogradação da linha de costa). Indica-se a cota de área 

não edificante de 45 m, contados a partir da linha de preamar máxima atual. 

Espera-se, ainda, uma redução dos gabaritos (dimensão referente à 

altura das edificações) das novas edificações, especialmente as voltadas para o 

mar, e acréscimo na vegetação e arborização das praias. 
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Figura 71 – Cenário desejado para o setor 2 – praias de Iparana, Pacheco e Icaraí 

 

Fonte: autora (2015). 

 

Setor 3  

O setor 3, localizado a extremo leste da área de estudo, apresenta o 

cenário atual caracterizado pelo adensamento de construções, com moradia popular 

e residências de veraneio. Sua configuração espacial está bastante urbanizada, fato 

este que se fundamenta no precário processo de uso e ocupação da praia, bem 

como no fato da mesma fazer fronteira com a capital Fortaleza (Figura 72). 

Seu patrimônio paisagístico e ambiental está completamente 

descaracterizado, sua economia e os aspectos sociais estão estabilizados. Sem 

dinamismo econômico e pouco movimento de pessoas, a praia encontra-se em 

estado de abandono e insegura.  

O uso e ocupação de área entre o meio marinho e o continente afeta a 

dinâmica costeira da área, esta apresenta processo de erosão. A vegetação e as 

dunas não são mais predominantes na paisagem. Muros, asfalto, edificações são os 

principais elementos da paisagem do setor 3 (Figura 73). 

 

Figura 72 - Cenário atual para o setor 3 – praias de dois Coqueiros 

 

Fonte: autora (2015). 
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Figura 73 – Muros altos como elemento estruturador da paisagem da Praia de Dois 

Coqueiros 

 

Fonte: autora (2015). 

 

O cenário tendencioso do setor 3 (Figura 74) indica que deve haver uma 

ocupação por residências fixas e consolidação do aspecto urbano da área, tornando-

se alternativa de moradia no entorno da capital, Fortaleza. A grande preocupação é 

que essa tendência não altere a altura dos gabaritos das edificações existente, para 

que não haja problemas ambientais, nem com ventilação e insolação, por exemplo. 

Outra tendência é a piora em relação à erosão costeira e à adoção de 

obras costeiras que modifiquem a paisagem local, tornando-a ainda mais 

antropizada (Figura 74).  

 

Figura 74 – Cenário tendencioso para o setor 3 – praia de Dois Coqueiros 

 

Fonte: autora (2015). 

 

O cenário desejado do setor 3 indica menor adensamento construtivo, 

principalmente, na área entre o meio marinho e o continente, com adoção de área 

não edificante maior que a prevista pelos terrenos da marinha, 33 m, e se for 

preciso, com desapropriação de imóveis (Figura 75). Com os resultados obtidos no 

capítulo 6, aconselha-se a utilização e área não edificante com cota de 57 m.  

Outra necessidade para esse setor é a inserção de vegetação na 

paisagem e o predomínio de gabaritos (dimensão referente à altura das edificações) 
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baixos, além de maior controle do uso e ocupação por parte dos órgãos 

responsáveis e incremento no setor econômico. 

 

Figura 75 – Cenário desejado para o setor 3 – praias de Dois Coqueiros 

 

Fonte: autora (2015). 

 

7.4 Diretrizes de Desenvolvimento 

 

A análise integrada das dimensões social, econômica, espacial e 

ambiental gera um panorama atual e interligado da área. Indica suas potencialidades 

e fragilidades e aponta caminhos a serem seguidos. Caminhos cujo objetivo seja 

subsidiar políticas de desenvolvimento das praias em estudo. Esses caminhos são 

denominados diretrizes: 

1 – Implementar planejamento contínuo e articulado entre os diferentes 

atores envolvidos (públicos e privados); 

2 – Estabelecer área não edificante maior que 33 m (referência dos 

terrenos de marinha), indica-se tomar como base os valores citados no capítulo 6 

dessa tese; 

3 – Incentivar a proteção e recuperação do patrimônio paisagístico; 

4 – Se necessário, realizar obras de contenção costeira que considerem a 

proteção do patrimônio paisagístico e garantam a característica recreativa das 

praias. Escolher tipo de obra de contenção a partir de estudo prévio, detalhado e 

que garanta resultado a médio e longo prazo; 

5 – Realizar desapropriação, quando necessário, motivada pela proteção 

ambiental da área de transição entre o ambiente marinho e o continente; 

6 – Promover políticas públicas que atuem na área da segurança, que 

incentivem o dinamismo econômico e garantam sustentabilidade às atividades 

voltadas ao turismo e ao lazer; 

7 – Promover investimentos públicos e privados em saneamento e 

infraestrutura básica; 
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8 – Incentivar as atividades de turismo e lazer nas praias de Tabuba e 

Cumbuco; 

9 – Incentivar a fixação de residências permanente nas praias de Dois 

Coqueiros, Iparana, Pacheco e Icaraí; 

10 – Restringir os gabaritos das edificações em todas as praias em 

estudo e diminuir os gabaritos indicados pelo PDDU para as praias do Pacheco e 

Icaraí (hoje, considera-se 15 pavimentos, altura máxima de 46 m); 

11 – Incentivar a prática de esportes náuticos de forma sustentável; 

12 – Restringir a implantação de equipamentos de médio e grande porte 

(hotéis e resorts); 

13 – Incentivar a implantação de planos, programas e projetos que 

tenham como base a sustentabilidade para atrair novos empreendimentos para as 

praias; 

14 – Incentivar estudos e pesquisas científicas, especialmente os de 

caráter interdisciplinar; 

15 – Para baixo risco ambiental, setor 1, Implantar um monitoramento 

preventivo da Taxa de Ocupação Urbana (TOU); 

16 – Para médio risco ambiental, implantar monitoramento da TOU 

semestral com possibilidade de desocupação do setor; 

17 – Para risco ambiental total, implantar Zona de Preservação Ambiental 

(ZPA). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa foi realizada nas praias de Dois Coqueiros, Iparana, 

Pacheco, Icaraí, Tabuba e Cumbuco, município de Caucaia, Região Metropolitana 

de Fortaleza. Os diferentes procedimentos metodológicos utilizados, neste trabalho, 

contribuíram para efetuar um diagnóstico socioambiental integrado da área, bem 

como para formular os cenários almejados e propor diretrizes de desenvolvimento. 

O estudo do uso e ocupação da área comprovou que a ação do estado foi 

pouco eficaz no que diz respeito à ocupação da zona costeira estudada. A falta de 

planejamento (meados do século XX) e a fragilidade na fiscalização do cumprimento 

das regras presentes nas leis municipais (final do século XX e início do século XXI) 

propiciou uma ocupação não ordenada. Como consequência, percebe-se a 

degradação do patrimônio paisagístico, a potencialização da erosão costeira e a 

fragilidade econômica nas praias de Dois Coqueiros, Iparana, Pacheco e Icaraí. As 

praias de Tabuba e Cumbuco, por serem mais distantes da capital, e estarem em 

pleno processo de ocupação, ainda não perderam seu patrimônio paisagístico e, 

portanto, foram menos prejudicadas (até o presente momento) com o processo de 

uso e ocupação.  

Aliado a pouca eficácia do estado, que permitiu um processo de uso e 

ocupação não sustentável, tem-se a dinâmica costeira, onde a erosão marinha, 

fenômeno relacionado ao aumento do nível do mar, as condições ambientais (ondas 

e ventos, marés e correntes) e o processo de aporte e retirada de sedimentos, 

juntamente com o processo não sustentável de uso e ocupação, potencializa a 

erosão e agrava a degradação das praias, especialmente as que sofrem processos 

erosivos significativos (Dois Coqueiros, Iparana, Pacheco e Icaraí), promovendo 

perdas no patrimônio paisagístico. 

Com os cálculos de retrogradação realizados, conclui-se que a melhor 

ação para preservação e recuperação desse litoral é o estabelecimento rigoroso de 

área não edificante (conforme cálculo), inclusive com desapropriação, sobretudo, 

nas praias do Pacheco e Icaraí. Conclui-se, também, que as obras do tipo Bagwall 

apresentaram pouca eficácia na contenção da erosão costeira observada na praia 

do Icaraí.  

Esse estudo também traz, a partir do diagnóstico integrado, a 

possibilidade de se trabalhar a gestão e o planejamento para se obter cenários 
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almejados que minimizem os impactos negativos gerados nas dimensões estudadas 

e que potencializem as características e os elementos dinamizadores identificados 

na área em estudo.  

As diretrizes de desenvolvimento para as praias de Dois Coqueiros, 

Iparana, Pacheco, Icaraí, Tabuba e Cumbuco apontam um caminho inicial a ser 

percorrido em direção do desenvolvimento contínuo e sustentável.
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