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RESUMO 
 
 

Este trabalho foi realizado na APA do Lagamar do Cauipe em Caucaia-CE e constou 
da identificação e caracterização dos seus sistemas de produção com a base metodológica do 
diagnóstico de sistemas agrários. Constatou-se que ocorreram profundas transformações 
socioeconômicas na APA, principalmente pela substituição de atividades agrícolas 
tradicionais por atividades não agrícolas, principalmente o turismo, o artesanato e outros 
serviços. Isto significa que os formuladores de políticas públicas e os órgãos executivos 
atuantes na área devem estar atentos a estas profundas mudanças com o intuito de conceber e 
implementar projetos compatíveis com esta nova realidade. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 
De acordo com o decreto estadual nº 24.957 de 05/06/98 foi instituída como Área de 

Proteção Ambiental (APA) o “Lagamar do Cauípe”, gerenciada pela Superintendência 
Estadual do Meio Ambiente (SEMACE). 

Esta APA localiza-se no município de Caucaia, que faz parte da região metropolitana 
de Fortaleza. Está inserida numa área de grande beleza natural, distando apenas 35 km de 
Fortaleza e por ter fácil acesso, tem atraído visitantes de todo o mundo, principalmente nos 
finais de semana, feriados prolongados e períodos de férias. Mais a oeste localiza-se o porto 
do Pecém, importante infra-estrutura de âmbito regional. 

De acordo com o zoneamento ambiental realizado pela SEMACE, a APA é constituída 
por três zonas bem distintas. i) Zona de proteção dos recursos hídricos, que circunda a Lagoa 
do Cauípe com mais de 20 ha e destacada área de reprodução do camurupim; ii) as áreas de 
dunas móveis e fixas; e iii) a zona de uso extensivo, representada pelos tabuleiros costeiros. 

Segundo Queiroz (2003), a lagoa comporta-se como um ecossistema bastante 
eutrofizado. Ocorreu o avanço de dunas ao norte da lagoa, retirada de mata ciliar, erosão nas 
suas margens e inexistência da coleta de lixo nas proximidades. Foram identificados traços de 
mercúrio nas suas águas. Em alguns locais observa-se a existência de barracas que funcionam, 
principalmente, nos finais de semana, sem instalações sanitárias adequadas. Verifica-se a 
existência de sítios e chácaras, muitas vezes utilizados como segunda residência, tendo como 
caseiros os moradores da região. 
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Em vista destes problemas, a SEMACE iniciou um processo de materialização de 
ações na APA, através da assinatura de contratos com diversos órgãos que atuam no local. 
Dentre estes, destaca-se o projeto Germinando o Amanhã, planejado e executado pela ONG 
GERMINARE – Centro Cultural para o Desenvolvimento Sustentável. Estas ações foram 
programadas e fundamentadas num levantamento de necessidades evidentes, algumas 
descritas anteriormente, e de motivações das comunidades em consonância com o objetivo 
inicial da SEMACE para as APAS.  

Assim, estão sendo desenvolvidos pela Germinare na APA, projetos de capacitação 
voltados para a geração de renda e emprego, educação ambiental, inovações tecnológicas e 
coleta seletiva de lixo nos núcleos urbanos além da implantação de uma infra-estrutura de 
produção de mudas de coqueiro e cajueiro anão, Farmácia Viva, Jardim Clonal de Cajueiro 
anão precoce com as  variedades CCP 76, BR 51 e dois Miocarios para produção de humus. 

Conforme Paulillo (2001), a análise da capacidade de desenvolvimento das localidades 
rurais deve privilegiar dois aspectos: a diversificação interna e as formas de integração dos 
lugares com o exterior. 

A Germinare assumiu a noção de territorialidade tendo como base tanto as novas 
concepções teóricas quanto em experiências bem sucedidas no Estado do Ceará. O foco é a 
própria natureza da cooperação entre atores econômicos, pela organização produtiva 
descentralizada e coordenada por sistema integrado em rede. Assim, buscou-se parceria com a 
Universidade Federal da Ceará e as próprias organizações pertencentes a população local. 

Este estudo é o marco inicial de um conjunto de etapas de pesquisas a serem 
desenvolvidas no Lagamar do Cauípe. Nesta abordagem pretende-se dar um enfoque 
sistêmico através da identificação das diversidades internas para facilitar a orientação de 
ações adequadas a cada uma. Esta distinção será representada pela tipificação e caracterização 
dos sistemas de produção predominantes atualmente, as razões que motivaram o surgimento 
destes sistemas e as expectativas de novas oportunidades de geração de emprego e renda na 
APA. 

A segunda fase será constituída de uma revisão, adaptação e se necessário, a 
construção de uma proposta metodológica capaz de ampliar o espectro de parâmetros a serem 
avaliados na área, que é mais amplo que o meio agrícola. Esta ampliação de enfoque é 
absolutamente necessária e está assentada na dificuldade de identificação dos limites do que é 
meio rural e meio urbano decorrente do processo de transformação da agricultura (Graziano 
da Silva, 1999).  

Com esta abordagem pretende-se obter uma aproximação mais precisa dos aspectos 
(dimensão pública, privada, agrícola e não agrícola) que estão presentes nas áreas rurais, 
principalmente nos entornos das grandes cidades brasileiras.  

Em seguida, num trabalho posterior pretende-se detalhar os itinerários técnicos, as 
conexões entre os subsistemas identificados e a monitoria, através da construção e 
acompanhamento de um conjunto de indicadores que espelhem a realidade econômica, social 
e ambiental da APA. 
 
 
2  METODOLOGIA 
 
 
Área  de Atuação 
 
 

A unidade de referência é o Lagamar do Cauípe que possui uma forma alongada e 
perpendicular a linha da costa com 6 km de extensão e largura média de 1,1 km. Localiza-se 
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no município de Caucaia, com coordenadas de 3°34’24’’ e 3°40’37’’ de latitude S e 
38°49’03’’ e 38°44’47’’ de longitude, com uma área de 1.884,46 há. Possui uma população 
fixa em  média de 1.500 habitantes e uma população flutuante ao finais de semana e feriados  
de aproximadamente 1000 visitantes, distribuídos em 6 comunidades rurais1. 

 
Elementos Teóricos-Metodológicos 
 

 
A série de estudos proposta pela Universidade para a APA seguirá um roteiro 

adaptado do método conhecido como análise diagnóstico de sistemas agrários.  
Nesta primeira fase, o modelo disponível atende aos objetivos requeridos e será 

constituído pela leitura de paisagem e resgate da história da APA do Lagamar do Cauípe. A 
sua base teórica é a agricultura comparada da escola francesa e é um referencial que permite 
conhecer cada evolução da agricultura, comparativamente à outras. 

Na maioria dos estudos da FAO com pequenas unidades rurais de produção foram 
identificados três perfis de produtores, estando num extremo, as unidades capitalistas e no 
outro as unidades familiares.  

Dufumier (1999) admite que para determinar os critérios de gestão que os produtores 
utilizam no manejo de suas explorações devem ser considerados três postulados teóricos: 

a) Os produtores têm interesse em especializar suas atividades em produtos voltados 
para o mercado, quando as relações de intercâmbio no mercado são justas e 
estáveis;  

b) Os produtores se mostram desejosos de maximizar a esperança matemática de sua 
produção ou renda só quando as condições de produção não são nem precárias 
nem aleatórias. Caso contrário, seu interesse é minimizar os riscos;  

c) Os produtores têm interesse em economizar o máximo possível, os recursos de que 
dispõem em quantidades relativamente limitadas. Isto significa que buscam 
maximizar o emprego dos recursos relativamente abundantes, com baixos ou 
inexistentes custos de oportunidade, em suas atividades produtivas. 

Estas hipóteses de racionalidade só excluem no interior de cada grupo alguns 
indivíduos que manifestam comportamentos atípicos ou suicidas e estes comportamentos os 
fazem desaparecer rapidamente dos grupos. 

Segundo Dufumier (1990), seria um erro considerar todos os produtores de uma 
determinada região como um conjunto homogêneo aos quais se pode propor “pacotes 
tecnológicos” uniformes. Aliás, este foi o grande equívoco incorrido pela revolução verde, 
que não conseguiu melhorar a produtividade e a renda do pequeno produtor dos países do 
terceiro mundo, através da tentativa de introduzir técnicas modernas fora do contexto dos 
produtores. O autor compreendeu que era necessário romper com o esquema normativista de 
muitos agrônomos que pretendem impor técnicas melhoradas aos produtores, como se estas 
pudessem existir independentemente das condições de produção e dos interesses dos 
produtores. Sua experiência em Madagascar com produtores de café e arroz mostrou que estes 
não tinham interesse em utilizar uma ferramenta que certamente, sem nenhum risco, iria 
aumentar a produtividade da terra. Ocorre que estes produtores tinham razão em fomentar 
sistemas de produção extensivos. Na verdade o interesse deles era aumentar a produtividade 
do trabalho, pois a mão de obra era o fator limitante e faziam todo o esforço para evitar colher 
o arroz e o café na mesma época, embora isto implicasse em rejeitar uma técnica que as 
estações experimentais mostraram ser altamente vantajosa.  

                                                 
1 Coqueiro, Pitombeira, Cristalina, Amarela, Pirapora e Barra do Cauípe. 
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Este simples exemplo demonstra a grande importância de se identificar e entender a 
lógica que os produtores possuem para desenvolver seus sistemas de produção. Estes 
representam o conjunto de atividades produtivas que ocorrem num estabelecimento 
agropecuário. O sistema de produção se constitui numa seqüência temporal e o ordenamento 
espacial das atividades produtivas num estabelecimento. 

Por outro lado, a interação que se estabelece entre os tipos sociais de produção 
(definidos pela relação de mão de obra familiar e assalariada), os sistemas de produção e a 
tecnologia aplicada em cada caso pode resultar na identificação de unidades homogêneas de 
interesse para a análise científica e para o ordenamento de medidas orientadas para o 
desenvolvimento agrário. Estas unidades homogêneas podem ser consideradas como 
agrupamentos específicos que permitem ordenar e orientar o trabalho de pesquisa e extensão, 
tanto por terem condições socioeconômicas similares, como requerimentos tecnológicos 
também similares2. 

Esta concepção significa a necessidade de uma abordagem sistêmica que passa a ser 
operacional através do que é conceituado como diagnóstico de sistemas agrários (DSA). Tem 
como base o conceito de sistema de produção, representado por uma combinação dos recursos 
disponíveis para a obtenção das produções vegetais e animais. E uma combinação mais ou 
menos coerente de diversos subsistemas produtivos, por exemplo: i) culturas das parcelas 
tratadas de maneira homogênea, com os mesmos itinerários técnicos e as mesmas sucessões 
culturais; ii) sistema de processamento de produtos agrícolas no estabelecimento; iii) 
Seqüência lógica no uso de atividades complementares que caracterizam as atividades não 
agrícolas. 

Segundo Groppo (1991), o DSA é a possibilidade de perceber as coisas de modo 
holístico, dando especial atenção às interações, suas origens e efeitos, para alcançar um 
patamar de estratégia de ação, com objetivos e metas claramente identificadas. Esta 
concepção requer uma ação metodológica voltada e identificar as causas e efeitos das 
transformações. 

O DSA tem sido utilizado com mais freqüência em projetos no Brasil a partir de 
convênio entre a FAO e o Incra, que disponibilizou um manual de orientação para aplicar a 
metodologia em projetos de assentamento (Garcia Filho, 1999). Possui dois princípios 
fundamentais: 

 
1. Progressividade 
 
Parte-se do geral para o particular. É impossível fazer a tipificação se a região não 

tenha sido previamente dividida em zonas relativamente homogêneas. 
Nesta fase deve-se fazer a coleta e o tratamento de dados secundários existentes, 

superposição de mapas temáticos na mesma escala e estudos de documentos antigos. Tem por 
objetivo identificar os elementos ecológicos, econômicos e sociais que determinaram a sua 
evolução recente e sua localização atual. A idéia é se obter uma síntese cada vez mais refinada 
até chegar aos sistemas de produção. 

 
2. Amostra não-aleatória 

 
A amostragem será dirigida para pessoas chave que tenham um profundo 

conhecimento da área de estudo. Isto permite perceber de forma clara e rápida, evitando 
questionários longos e com perguntas fechadas, a diversidade dos fenômenos mais 
interessantes. O tamanho da amostra é determinado pela complexidade e diversidade da 
                                                 
2  Um produtor familiar e um empresário médio podem ter sistemas de produção similares, ou seja, embora 
tenham a mesma base técnica, são diferenciados pela base de recursos. 
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realidade estudada. Não interessa, pelo menos neste primeiro momento, a representatividade 
estatística da zona estudada, mas a diversidade dos produtores e sistemas de produção 
existentes. 

Alguns sistemas podem ser pouco representativos do ponto de vista estatístico, sejam 
por estarem em declínio avançado ou noutro extremo, estarem emergindo. No entanto, eles 
fornecerão informações importantes sobre os fatores que os levaram a esta situação e não 
seleciona-los para investigação, o que seria altamente provável com amostras aleatórias, 
representa prejuízos para a análise. 
Procedimentos Metodológicos. 

 
 

Leitura da Paisagem 
 

 
O objetivo mais importante é verificar se a região é homogênea e identificar e 

caracterizar as heterogeneidades, caso existam. Observar os diferentes tipos de agricultura 
existentes, os seus condicionamentos ecológicos, as relações entre o homem e o ecossistema. 
Seria proveitoso, antes de visitar a área, fazer a coleta e o tratamento de dados secundários 
existentes, superposição de mapas temáticos na mesma escala e estudos de documentos 
antigos. 

Com algum conhecimento prévio, as paisagens agrárias oferecem as primeiras 
informações importantes para o diagnóstico e oferece condições de se questionar sobre as 
razões históricas das diferenças. 

A leitura é realizada pelo cumprimento de percurso sistemáticos de campo que 
permitam verificar, interrogar e interpretar as diferentes heterogeneidades dos ecossistemas. 
Deve-se identificar os ecossistemas (relevo, unidades geológicas e  geomorfológicas, 
fitogeografia, hidrologia, fauna, flora e a pedologia), os tipos de agricultura, a disposição no 
espaço destas culturas, a estrutura fundiária, as técnicas, o grau de intensificação das culturas 
e as formas peculiares de uso dos diferentes recursos naturais e sua capacidade de suporte. 

Os resultados podem ser representados por mapas temáticos, croquis ou blocos-
diagrama. 

 
 
Entrevistas Históricas 

 
 
A caracterização de sistemas de produção fica facilitada com estudos denominados 

tipologias de trajetórias, que identifica a evolução histórica dos sistemas predominantes numa 
região - identificados na fase anterior - e as variáveis ou fenômenos que possuem uma maior 
influência nestas trajetórias. Trata-se, por exemplo, do intercâmbio entre terra e trabalho, o 
uso agregado do solo ou da água de irrigação e as relações socioeconômicas que levaram ao 
desenvolvimento de atividades não agrícolas (Escobar e Berdegué, 1990). 

A história das transformações ecológicas, das relações sociais e das técnicas agrícolas 
conferem as diferentes zonas observadas uma certa unidade, em contraste com os vizinhos. 

O método sugere ouvir os moradores mais antigos, que conheçam e possuam liderança 
nas comunidades e mais importante, que se reportem às zonas tipificadas. Devem ser objeto 
de maior averiguação os seguintes pontos, dentro de uma cronologia: 

a) as mudanças ou incidentes relevantes relativos às condições ecológicas, tais como, 
secas, enchentes, construção de barragens, desmatamentos; 
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b) as mudanças nas técnicas agrícolas – mudanças de culturas, criações ou outras 
atividades, introdução ou abandono de técnicas, novas ferramentas e utensílios; 

c) fatores socioeconômicos que impliquem na diferenciação de territórios; 
d) História da comercialização na área (compra de insumos e venda dos produtos). 
e)   Identificação da Cultura Local. 

 
 
 
 

3  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 
3 1  Descrição das Paisagens 
 

 
A área da APA do Lagamar do Cauipe tem 1.884,46 ha cujos ecossistemas são 

formados por campos de dunas móveis, fixas e semi-fixas, planície lacustre e flúvio-lacustre e 
dos tabuleiros costeiros. 

As faixas de praia são ambientes instáveis com alta vulnerabilidade a ocupação e 
possuem uma área de 183,44.ha, com potencialidade para a pesca marítima, lazer e 
ecoturismo. Possui baixo suporte para edificações e implantação viária, principalmente nos 
campos de dunas móveis, que por sua própria natureza são submetidos a processos erosivos 
muito ativos. Constatou-se que está ocorrendo o avanço das dunas para o norte da lagoa e 
contribuindo para o seu assoreamento. 

A planície lacustre e fluvio-lacustre bordeja o Lagamar do Cauípe com uma área de 
997,97 há e corresponde a 100 metros ao redor da lagoa, desde o seu nível mais alto medido 
horizontalmente em faixa marginal. Possui uma faixa de acumulação de sedimentos areno-
argilosos, moderadamente ou mal selecionados. São inundáveis durante a estação chuvosa e 
possuem cobertura vegetal com mata de carnaúba. Representa um patrimônio paisagístico 
vocacionado para o ecoturismo e pesca artesanal e sofre de restrições legais a sua ocupação, 
cujos principais riscos são: degradação da mata ciliar e despejo de efluentes e detritos sólidos. 

Os Tabuleiros costeiros ou pré-litorâneos, são constituídos de solos com 
predominância de areias quartzosas e podzólicos vermelho amarelo revestidos por vegetação 
de tabuleiros descaracterizada pela ação antrópica. A área tem 702 ha onde pode ser 
estimulado o agro-extrativismo, mineração e irrigação. 
 
 
3.2 Análise Histórica 
 
 
Sistemas Decadentes 
 

 
Foram representados pela cana-de-açúcar e a mandioca, geradores de renda, emprego e 

produtos para autoconsumo, cultivados em consócio ou isoladamente. Mais no litoral, a 
principal atividade era a pesca artesanal. Algumas fruteiras – manga, caju, murici, ata e 
banana e culturas de subsistência, principalmente o feijão, o milho e pecuária extensiva – 
aves, caprinos, ovinos,  e sobretudo a criação de suínos, eram mantidas soltas nas imediações 
das residências.  
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No plantio da cana-de-açúcar e da mandioca era empregado, predominantemente, o 
sistema de parceria “meia”; onde o proprietário latifundiário cedia a terra para o plantio e se 
apropriava de 50% do total da produção, não incorrendo em nenhum gasto adicional. A 
técnica de produção agrícola empregada era predominantemente tradicional, onde se utiliza a 
enxada para o preparo do solo e tratos culturais, e como adubo esterco e bagana da carnaúba; 
esta usada principalmente no cultivo da cana-de-açúcar. A comercialização dos produtos era 
realizada, principalmente, nas comunidades (destritos mais próximos da região, dada as 
precárias condições das vias de acesso para escoamento da produção, a qual era transportada 
em lombo de animais (burros e/ou jumentos) até o destino final. A dieta era complementada 
pela caça de tejo, preá, tatu, peba e nambu, hoje praticamente inexistente. Assim, a base da 
alimentação era farinha, feijão, milho, peixe, carne de pequenos animais e algumas frutas 
(manga, ata, murici, banana etc). 

A cana-de-açúcar era o reflexo da tradição desde o período colonial e facilitada pela 
sua pouca demanda por recursos para implantação e manutenção. Existiam até na década de 
70, alguns engenhos de produção de rapadura e mel e 2 alambiques. A mandioca também 
proporcionava alguma ocupação no fabrico de farinha e goma. A pesca artesanal era feita em 
pequenos botes lançados ao mar, muitas vezes incapazes de conduzir camurupins com até 35 
kg e melros. Por isso vinham arrastados e flutuando. 

 
 
A Transformação dos Sistemas de Produção 
 
 

O início da decadência dos sistemas ocorreu ainda na década de 50, mais precisamente 
com a construção da estrada.Primavera-Pecém em 1951. Até então a APA era uma economia 
fechada. O fluxo de pessoas e de produtos era feito a pé ou no lombo de animais até a 
localidade Primavera e daí através da ferrovia até a cidade de Caucaia, adjacências ou 
Fortaleza.  

Numa primeira fase ocorreu uma intensificação nas atividades descritas acima 
incentivadas pela redução no custo de transporte e em seguida este dinamismo arrefeceu pelo 
aumento da concorrência que antes não existia. Segundo Lima & Cavalcante (2001), a 
produção de rapadura e farinha de mandioca no Nordeste sempre foi marcada pelo 
tradicionalismo, atraso tecnológico e baixa capacidade de acumulação em um mercado 
formado por consumidores de baixa renda.  

Quanto à pesca artesanal, o impacto da modernização foi mais forte a partir de 1967, 
com a criação do decreto Lei 221, que regulamentou os incentivos fiscais para a pesca. 
Conforme o Anuário de pesca (1976), “iniciou-se, assim, o processo chamado a fase autêntica' 
da industrialização da pesca no Brasil. Já a partir de 1975, ocorreram grandes fusões e 
incorporações das empresas em busca de uma economia de escala3”. 
 Neste período, o ideal de desenvolvimento pesqueiro era encarado como progresso 
tecnológico que fomentasse o incremento na captura de poucas espécies, que possuiam alto 
valor no mercado internacional; no Nordeste, notadamente a lagosta, o camarão e o pargo. 
Evidentemente, o fomento governamental à industrialização da pesca teve como alvo aquelas 
pescarias que proporcionavam o maior retorno econômico a curto prazo, tanto para os 
empresários como para o governo, através da exportação. 

Segundo TUPINAMBÁ (1999), “essa política foi responsável pelo 
superdimensionamento da frota e do esforço de pesca, observados nas pescarias de lagosta do 
                                                 
3 "Economias de escala: são as economias do crescimento resultantes da expansão da escala da capacidade produtiva de uma 
firma ou indústria, levando a aumentos na sua produção e reduções no seu custo de produção por unidade de produto" 
(TODARO, 1979). 
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estado e na região NE”. 
O fomento à industria pesqueira, através dos chamados “Planos Nacionais de 

Desenvolvimento Pesqueiro”, acabou, em última instância, acentuando o processo de 
marginalização sócio-econômica e político-cultural de expressivos segmentos da população 
na zona costeira (VIEIRA, 1995). Este modelo econômico, concentrador de renda e voltado 
para a exportação de grandes empresas, vem acentuar o abandono por que passa a pequena 
produção tanto agrícola quanto pesqueira, em particular, a da pesca artesanal.  

 
 
 
“Nas últimas décadas um contingente de cerca de 400 mil famílias, que extraem da 

atividade pesqueira sua principal fonte de sobrevivência na orla litorânea, têm se confrontado 
com a dura realidade da perda progressiva de espaço vital e de acesso ao mar” (VIEIRA, 
1995).  

Assim, neste período, sob uma lógica puramente econômica, a pesca artesanal era 
encarada como atrasada pela administração pública, pois não proporcionava o mesmo poder 
de captura que a pesca industrial. 

Esta sobrepesca foi o fator fundamental no processo generalizado de queda na 
produtividade em decorrência da característica inerente ao recurso pesqueiro, ou seja, de ser 
um bem natural e de livre acesso. O pescador pode explorar o recurso livremente em toda a 
área, sem se preocupar com reposição, que fica a cargo da natureza. É a perda da 
sustentabilidade que vai requerer tecnologias de capturas cada vez mais sofisticadas (às vezes 
ilegal como a pesca por arpão) em águas profundas e distantes da costa e por longos períodos, 
conseqüentemente, muito mais exigentes em capital. 

Com estas transformações aliadas a maior facilidade de transporte e informação 
aumentou o volume de extração de madeira para comercialização, antes utilizada apenas para 
o consumo interno, com o agravamento do processo de desmatamento. As atividades 
tradicionais ainda continuavam embora em ritmo mais lento.  

Um outro fato importante foi a criação do FUNRURAL em 1971. A partir daí, além da 
cana-de-açúcar, mandioca, pesca e extração da madeira, as aposentadorias passaram a se 
constituir em importante fonte de renda na área. Ressalte-se que os beneficiários pouco ou 
quase nada contribuíram para a previdência social, funcionando como um verdadeiro 
programa de renda mínima para os idosos. 

Dados mais recentes mostram que a renda dos inativos representa hoje entre 1/3 a 50% 
nos rendimentos familiares no meio rural brasileiro. 

De acordo com França (1999), em 75% dos municípios listados pelo IPEA no mapa da 
fome no Brasil, o valor dos benefícios previdenciários é superior ao Fundo de Participação 
destes municípios. 

Com intensificação do processo de modernização da agricultura na década de 70 e 
com o início da tendência de queda sistemática dos preços agrícolas, reduziu ainda mais o 
estímulo para sistemas tradicionais e de baixa produtividade. Deu-se então o início de um 
movimento especulativo voltado para a terra ainda barata, mas com perspectivas de 
valorização no longo prazo dada a sua proximidade com o grande centro urbano (Fortaleza).  

Assim, foram adquiridas grandes glebas de terra na região onde foi feito um 
importante trabalho de reflorestamento com pinus (utilizando dinheiro público), com o nítido 
propósito de servir como reserva de valor. Outra área com mais de 300 ha foi adquirida na 
APA com o intuito de se construir um hotel fazenda –nunca concretizado-, impedindo ainda 
mais o uso social da terra. Enquanto isto o processo de urbanização cada vez mais se 
acentuava e com isto, a demanda por serviços, atraindo os jovens da área rural, tanto por 
maiores possibilidades de ganhos quanto pelo status de trabalhar na cidade grande. 
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3.3 Fonte de renda atual  
 

 
Segundo Pochmann (2004), desde o início dos anos 80, o trabalho doméstico tem sido 

a ocupação que mais cresce no Brasil (4% ao ano), quase o dobro da taxa de aumento do 
emprego geral. As profissões com maior demanda foram, copeiro, garçom e empregada 
doméstica, que se multiplicaram 9,4 vezes (de 1980 até o final da década de 90), vendedores 
ambulantes (4,3 vezes) e vigilantes (3,3 vezes). Hoffmann (1998), utilizando dados de 1995 
concluiu que a atividade não agrícola desempenhada por pessoas com domicílio rural 
proporciona em média uma renda 29% superior a da atividade agrícola. 

Boa parte dos membros familiares do Lagamar do Cauipe, a exemplo dos de outras 
localidades similares, não queriam mais enfrentar os perigos e a incerteza da pesca artesanal 
marítima e as agruras e desconforto do trabalho na roça com diária ínfima, ao contrário dos 
seus pais que não tinham opção e agora recebem aposentadorias. Além do mais, a posse da 
terra na mão de poucos com fins especulativos e com o incentivo de pequenas indenizações 
contribuíram sobremaneira para a extinção dos sistemas tradicionais e a migração em regime 
parcial para os centros urbanos, onde podiam trabalhar no regime formal ou mesmo na 
informalidade. 

No entanto, continuavam a morar na área. Para complementar a renda e a dieta, era 
necessário manter uma pequena agricultura de subsistência, principalmente a macaxeira e o 
feijão e a atividade sazonal da colheita de castanha de caju nativo e de baixíssima 
produtividade e fruteiras de fundo de quintal. Outra fonte ocasional era o artesanato e a 
intensificação da extração da madeira. 

 
 
3.4 Atividades ascendentes  

 
 
Aquelas famílias que conseguiram acumular algum capital e com membros dotados de 

tino comercial entraram e cresceram no promissor ramo do turismo, que hoje desponta como 
o grande potencial na APA. Isto ocorreu com mais intensidade com a construção de uma 
importante malha viária, cuja principal via é a estrada do Sol Poente, financiada pelo 
Programa de Desenvolvimento do Turismo (PRODETUR), inaugurada em 1997. Embora o 
setor venha sendo desenvolvido com um certo amadorismo, a atividade pode ser facilmente 
modernizada através de um programa de capacitação em rede. 

Porém, outras fontes de renda estão surgindo através de atividades artesanais, tais 
como: produção de renda, bordado, gaiola para peixe, crivo (produto semelhante ao labirinto, 
só que tem como matéria prima a palha da carnaúba), fuxico (bonecos de retalhos de panos), 
tapetes e bolsas; atividades que tornaram muito importante  a participação da mulher na 
composição da renda familiar. 

Finalmente, com a redefinição do papel do Estado, a partir da década de 90, 
caracterizado pelo desmantelamento dos instrumentos de política agrícola (garantia de preços 
mínimos, estoques reguladores e redução do crédito rural), substituídos por políticas 
compensatórias (diversos tipos de bolsas), foi decisivo para levar a decadência dos sistemas 
tradicionais. As mudanças drásticas nos hábitos de consumo do meio urbano fez surgir um 
conjunto de novas atividades que hoje ainda são promessas, mas que podem no futuro breve 
passarem a ser atividades relevantes na APA, fora o turismo que já tem o seu lugar 
assegurado.  
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Algumas destas atividades começam a receber financiamento do PRONAF e podem 
ter efeito demonstrativo positivo se forem corretamente orientadas e receberem assistência 
técnica adequada. Trata-se da agricultura orgânica, piscicultura e criação de galinha caipira. A 
visão de cadeia produtiva começa a surgir, na medida em que vem sendo estimulada pela 
GERMINARE, o mercado de fatores com a implantação de um sistema de produção de mudas 
de coqueiro e cajueiro conjugados com ações voltadas para o melhoramento vegetal via 
introdução de jardins clonais. 

Existe a intenção de se oferecer um suporte à cadeia turistica através do financiamento 
de um barco de pesca para a associação dos barraqueiros além do treinamento de pessoal em 
diversas áreas demandadas pelo setor, tais como: culinária, treinamento para o atendimento 
adequado ao turista e guias turísticos, entre outros. 
 
Quadro 1. Sistemas de produção e atividades econômicas do Lagamar do Cauípe 
 

Sistemas de 
Produção/Atividades 

Em 
Decadência 

Ocupadas 
Atualmente

Em Plena 
Ascendência 

Perspectiva de 
Ascendência 

     
Mandioca+feijão x    
Cana-de-açúcar x    
Pecuária extensiva x    
Pesca artesanal x    
     
Aposentadorias  x   
Bolsas do governo  x   
Artesanato  x   
Serviços  x   
Castanha de caju  x   
Agropecuária extensiva  x   
     
Turismo   x  
     
Pesca industrial    x 
Piscicultura    x 
Galinha caipira    x 
Agricultura orgânica 
(horticultura) 

   x 

Produção de mudas    x 
 
 
4 CONCLUSÕES 

 
 
O “Lagamar do Cauípe”, situado no município de Caucaia, região metropolitana de 

Fortaleza, hoje instituída por Decreto Lei Estadual Área de Proteção Ambiental (APA), tem 
apresentado grandes transformações no que se refere à paisagem, devido ao desmatamento 
sofrido durante vários anos, e, principalmente, em seus sistemas de produção. 

Verificou-se que, anteriormente, o sistema de produção era predominantemente 
agrícola, onde se explorava culturas tradicionais, tais como: cana-de-açúcar, mandioca, milho 
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e feijão, além da pesca artesanal, e criação de pequeno porte – caprinos, ovinos , suínos e 
aves. 

Com a construção de estradas, sistemas de eletrificação e comunicação e mudanças 
institucionais, esses sistemas tradicionais, que eram os responsáveis pela formação da renda 
familiar da população, foram gradativamente substituídos por novas atividades (sistemas) das 
quais pode-se destacar atividades ligadas diretamente ao turismo, tais como serviços de bares 
e restaurantes, guias turísticos e transportes náuticos (Wind surf, kate surf, e uso de pequenos 
barcos para passeio). Assim, os sistemas de produção tradicionais e a pesca artesanal 
praticamente desapareceram, cedendo lugar a estas novas atividades. 

Portanto, hoje os sistemas de produção ascendentes são o turismo e o artesanato, 
constituindo-se, assim, nas principais fontes de renda da população local, além de outros 
serviços. 

Vale destacar ainda da necessidade de capacitação em rede dos agentes destes novos 
sistemas de produção, principalmente daqueles diretamente ligados ao turismo, pois, segundo 
constatamos, estas atividades são exercidas por pessoas que não receberam nenhum 
treinamento formal específico, a exemplo do que ocorreu com os artesãos, que tiveram a 
oportunidade de participar de cursos de capacitação realizados pela Germinare. 

Finalmente, este trabalho constatou a necessidade de adequação e mesmo a 
reformulação dos métodos tradicionais de avaliação de sistemas agrários em virtude da grande 
transformação socioeconômica verificada na APA, pela importância de atividades não 
agrícolas na geração de renda e emprego. 
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