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RESUMO 
 
 
 

A atividade turística está inserida no setor de serviços e emerge como uma 
componente importante na dinâmica econômica de hoje no Estado do Ceará, 
sendo considerada uma prioridade governamental. Em decorrência do atual 
modelo de desenvolvimento econômico adotado pela sociedade capitalista 
industrial, observa-se a ocupação e exploração irregular dos espaços litorâneos 
cearenses por essa atividade, causando sérios impactos socioambientais 
relacionados à utilização da paisagem e dos recursos naturais disponíveis, 
fragilizando as relações entre sociedade e natureza. Essa atenção voltada para 
a prática do turismo na zona costeira decorre do potencial turístico e da oferta 
diversificada de seus atrativos naturais. Neste princípio, objetiva-se a análise 
dos aspectos socioambientais do turismo na praia do Porto das Dunas, no 
Município de Aquiraz, situado na Região Metropolitana de Fortaleza, costa 
leste do litoral cearense. Atenta-se para uma compreensão dos impactos 
positivos e negativos decorrentes da prática da atividade turística na 
mencionada praia, por meio de uma análise genérica da relação de custos-
benefícios do desenvolvimento do turismo para a região e do binômio turismo-
meio ambiente sob a óptica do desenvolvimento sustentável. Utilizando-se de 
uma abordagem metodológica descritiva, investigativa e exploratória. In loco 
foram coletados dados primários por meio de registros fotográficos, entrevistas 
semidirigidas e aplicação de questionários junto àqueles que residem no 
entorno dos grandes equipamentos turísticos da região, aos turistas e 
empreendedores do turismo. Posteriormente, realizou-se uma análise quali-
quantitativa de dados secundários obtidos por pesquisas bibliográficas e 
documentais específicas. Mediante a interpretação dos dados, concluiu-se 
concluir que a maioria dos entrevistados pouco conhece os atrativos locais ou 
se envolve de fato na prática do turismo, ficando isolados pelas barreiras 
artificiais dos resorts além de mostrar que os custos são maiores do que os 
benefícios gerados para a população.  Constata-se, ainda, a necessidade da 
implantação de políticas públicas de turismo voltadas para a sustentabilidade 
da atividade na região, buscando transformar e adequar o destino Porto das 
Dunas, não só ao crescente fluxo da demanda de mercados turísticos externos 
como também melhorar a qualidade de vida da população residente. Espera-se 
que ações antrópicas, como exclusão social, segregação socioespacial, 
aculturação, segundas residências, especulação imobiliária, supervalorização 
da zona litorânea, ocupação irregular de dunas, dentre outros, possam ser 
mitigados por meio do planejamento estratégico, demonstrando que ainda há 
esperança para se alcançar a sustentabilidade tão desejada nas esferas social, 
ambiental e econômica.  
 

Palavras-chave: turismo, zona costeira e aspectos socioambientais. 

 

 

 



ABSTRACT 
 
 
The tourist activity is inserted in the sector of services and emerges as one 
important component in the economic dynamics of today in the State of the 
Ceará, being considered a governmental priority. In result of the current model 
of economic development adopted by the industrial capitalist society, it is 
observed occupation and irregular exploration of the pertaining to the state of 
Ceará littoral spaces for this activity, causing serious related socioambientais 
impacts to the use of the landscape and the available natural resources, and 
shaking the relations between society and nature. This attention directed toward 
the practical one of the tourism in the coastal zone elapses of the tourist 
potential and of it offers diversified of its attractive natural ones. In this principle, 
objective it analysis of the socioambientais aspects of the tourism in the beach 
of the Port of Dunes, in the City of Aquiraz, situated in the Region Metropolitan 
of Fortaleza, coast east of the pertaining to the state of Ceará coast. Intent for 
an understanding of decurrent the positive and negative impacts of the practical 
one of the tourist activity in the mentioned beach, by means of a generic 
analysis of the relation of cost-benefits of the development of the tourism for the 
region the binomial tourism-environment under the optics of the sustainable 
development. Using itself of a descriptive, investigative and exploratory 
boarding methodological. In Ioco had been collected given primary by means of 
photographic registers, semidirected interviews and application of 
questionnaires next to that they inhabit in neighborhoods of the great tourist 
equipment of the region, to the tourists and entrepreneurs of the tourism. Later, 
a quail-quantitative analysis of secondary data gotten by bibliographical 
research was become fullfilled and registers specific. By means of the 
interpretation of the data, it was concluded to conclude that the majority of the 
interviewed ones little knows the attractive places or if involves in fact in the 
practical one of the tourism, being isolated for the artificial barriers of resorts 
beyond showing that the costs are bigger of what the benefits generated for the 
population.  It is evidenced, still, the necessity of the implantation of public 
politics of tourism directed toward the sustainability of the activity in the region, 
searching to transform and to adjust the destination Port of Dunes, to the 
increasing flow of the demand of external tourist markets as well as to not only 
improve the quality of life of the resident population. Antropic actions expect 
that, as social exclusion, socioespacial segregation, loss of the identity o the 
local culture, second residences, real estate speculation, supervaluation of the 
littoral zone, irregular dune occupation, amongst others, can be mitigated by 
means of the strategical planning, demonstrating that still it has hope to reach 
the sustainability so desired in the spheres social, ambient and economic.  
 

Keywords: tourism, coastal zone and socioambientais aspects. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

O século XXI foi marcado pelas transformações da era da 

globalização, e com ela vieram à tona questionamentos acerca da problemática 

social e ambiental relativa a diversas atividades econômicas, dentre as quais 

se destaca o turismo. Atuando como uma realidade latente na ocupação dos 

territórios litorâneos, sendo considerado um dos principais agentes 

modificadores do cenário paisagístico e da cultura local. 

 

É fato que a indústria do turismo é uma das que mais cresce 

mundialmente, e, como parte integrante dela, há questões relativas aos 

impactos que a mesma provoca no ambiente onde está inserida, quer sejam 

positivos ou negativos. 

 

Sendo o turismo uma atividade econômica que geralmente se 

desenvolve em áreas detentoras de recursos naturais, o planejamento 

adequado desta atividade é uma ferramenta importante no tocante às relações 

que ela estabelece com seu entorno.  

  

Em decorrência, porém, do atual modelo de desenvolvimento 

econômico adotado pela sociedade capitalista industrial, observou-se a 

fragilidade dos espaços litorâneos cearenses, que estão sendo ocupados e 

explorados de forma inadequada por esta atividade, e, como conseqüências, 

podem-se constatar sérios impactos socioambientais relacionados à utilização 

da paisagem e dos estoques de capital natural disponíveis.      

  

A atividade turística está inserida no setor de serviços e emerge 

como componente importante na atual dinâmica econômica do Estado do 

Ceará, sendo considerada prioridade governamental. 
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O Município de Aquiraz, localizado na costa leste da Região 

Metropolitana de Fortaleza (RMF), abrange sete distritos e destaca-se por suas 

praias de belas paisagens, dentre as quais a do Porto das Dunas, que é alvo 

desta análise investigativa científica.  

  

Distante 28 km da Capital, essa região que detém grande potencial 

turístico em função da oferta diversificada de seus atrativos naturais, e é 

considerada pela Secretaria de Turismo do Estado do Ceará (SETUR), um dos 

principais portões de entrada de demanda turística para o Estado.  

 

O cenário atual e as atuações dos agentes sociais envolvidos no 

setor de turismo nessa região demandam uma revisão das políticas de turismo 

que estão sendo aplicadas e desenvolvidas, bem como repensar o modelo de 

desenvolvimento vigente, para assegurar um turismo de qualidade, sustentável, 

certificando a permanência do destino no mercado e melhorando a qualidade 

de vida da população residente. 

 

Desta forma, este trabalho almejou, como objetivo geral, analisar a 

problemática que envolve os aspectos socioambientais do turismo na praia do 

Porto das Dunas, em detrimento da dinâmica estabelecida pela relação turismo 

e meio ambiente.  

 

Atenta-se especificamente para os seguintes objetivos: compreender 

os impactos positivos e negativos decorrentes da prática da atividade turística 

na praia do Porto das Dunas; analisar em termos gerais a relação de custos-

benefícios do desenvolvimento do turismo para a região; e entender o binômio 

turismo-meio ambiente sob a óptica do desenvolvimento sustentável.  
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1.1  O problema e sua importância 
 
 

Sabe-se que a atividade turística, ao mesmo tempo em que gera 

benefícios e desenvolvimento para uma região, também acarreta uma série de 

impactos na economia, sociedade e ambiente local. Segundo dados da 

Organização Mundial do Turismo (OMT, 2002), a região Nordeste é a que mais 

atrai demanda turística no Brasil, gerando cerca de 2,8 mil novos empregos 

anualmente e sendo responsável por 8% do Produto Interno Bruto (PIB) da 

região. No estado do Ceará 8% das riquezas advém dessa atividade. Segundo 

dados apurados no ano de 2002, a demanda turística foi de 1.650 mil, com 

uma receita direta gerada por cada visitante atingindo a marca de R$ 1.072,50, 

e empregando 11% da população economicamente ativa cearense. Portanto, 

diante da sua relevância econômica, vem sendo considerada como uma das 

prioridades governamentais mais significativas do Estado do Ceará, devido 

suas características se relacionarem ao desenvolvimento local. 

 

De acordo com Backsman et al (2002), foi elaborada uma política 

estratégica para o desenvolvimento sustentável do Ceará, tendo como ações 

os princípios básicos de descentralização, sustentabilidade, reordenamento do 

espaço, desenvolvimento social e visão de longo prazo. Essas ações foram 

pautadas no modelo de gestão participativa, que tem como função básica, 

direcionar ações conjuntas entre agentes públicos, privados e comunidade para 

obtenção de resultados com um maior nível de aproveitamento dos recursos 

para a economia. As propostas acima citadas encontram-se no modelo 

proposto pelo PRODETUR (Programa de Ação para o Desenvolvimento do 

Turismo), que é um programa de ações para alocação de infra-estrutura, 

melhorias no saneamento básico e proteção ambiental, coordenado e 

executado pela SETUR, interagindo poder público, iniciativa privada e 

comunidade, em prol do desenvolvimento ordenado do turismo. 
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Pelo fato da criação de políticas de municipalização e regularização 

da atividade turística, do surgimento de projetos de fomento e desenvolvimento 

do turismo para o Estado do Ceará, e da tentativa de implementar o conceito 

de desenvolvimento sustentável, surgiu a necessidade de realizar um estudo 

acerca da problemática causada pela prática da atividade turística na zona 

costeira, como forma de evidenciar opções e medidas que visam a mitigar os 

impactos causados em longo prazo na sociedade, economia e meio ambiente 

local. 

 

Este trabalho não realizou um estudo detalhado da atividade turística 

no Estado do Ceará e sim a área de estudo escolhida pelo projeto da 

EMBRATUR – Turismo Sustentável com Base Local (2002), que permitiu a 

realização do levantamento da oferta turística natural e artificial (criada pelo 

homem) no litoral leste de Fortaleza - Região Turística II do PRODETUR - Rota 

Turística Costa do Sol Nascente.  

 

O Município de Aquiraz, mais especificamente, a praia do Porto das 

Dunas, foi definida como área prioritária para realização desse estudo, 

segundo estudos realizados por Backsman et al (2002), onde se constatou a 

ausência de dados e estudos específicos pertinentes aos aspectos 

socioambientais do turismo, sendo, portanto, necessário aprofundar esse tema. 

 

Aquiraz dista 28 km da Capital, localiza-se no litoral leste da RMF, 

está sendo considerado um dos portões de entrada para captação de demanda 

turística para o Estado do Ceará, em especial a praia do Porto das Dunas, em 

parte em razão da presença do Complexo Turístico Beach Park, que assume o 

papel de pólo turístico.   

 

Antigamente a área existia como refúgio para aqueles que 

buscavam a tranqüilidade e o descanso por intermédio do veraneio. No 

entanto, a realidade atual, se projeta na migração da cidade e no surgimento 

das segundas residências, originando uma nova caracterização para a praia do 

Porto das Dunas, passando a ser uma área loteada, caracterizada por uma 

ocupação disciplinada e pela presença de equipamentos de grande porte 
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voltados para o turismo e lazer, em função da oferta diversificada de seus 

atrativos naturais. 

 

Pôde-se diagnosticar as conseqüências evidenciadas pela prática da 

atividade turística nos períodos de férias (janeiro, julho e dezembro), 

denominado pelo trade turístico de alta estação, onde a demanda 

provavelmente excede sua capacidade de carga na região. Isto em decorrência 

da intensificação da ação antrópica durante esse período, afetando diretamente 

o social mediante a segregação social, a migração da população autóctone 

ocasionando disparidade na economia em virtude da especulação imobiliária e 

da supervalorização das terras da região com o crescimento e surgimento de 

um número cada vez maior de mansões e megaempreendimentos turísticos do 

tipo resort.  

 

Quanto aos impactos ambientais observados, destaca-se como 

referência básica o trabalho de Nascimento (2003), retratando a situação do rio 

Pacoti e seu entorno, enumerando os fatores que danificam o meio físico-

natural, como: o desmonte e desequilíbrio das dunas, o assoreamento do rio e 

a redução da biodiversidade local, considerados como principais fatores que 

alteram a qualidade de vida da população e comprometem a harmonia e 

equilíbrio da área, bem como as modificações das ralações que afetam o 

trinômio turismo - sociedade - natureza. 

  

Pretendeu-se, portanto, pré-diagnosticar os impactos positivos e 

negativos da prática da atividade turística na praia do Porto das Dunas, por 

meio da análise do perfil do residente, do turista visitante, do uso dos recursos 

disponíveis para realização do turismo na região pelos empreendedores, para 

tentar identificar as perspectivas de crescimento do setor no que tange o 

crescimento da demanda.   
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Constatou-se, ainda, a necessidade da implantação de políticas 

públicas de turismo voltadas para a sustentabilidade da atividade na região, 

buscando transformar e adequar o destino Porto das Dunas não só ao 

crescente fluxo da demanda de mercados turísticos externos, como buscando 

melhorar a qualidade de vida da população residente.  

 

 
1.2 Localização e caracterização geral da área de estudo 

 

 

A palavra Aquiraz é originária do tupi e significa Gentio. Pertence à 

16ª Região Administrativa da RMF, ocupando-se geograficamente de uma área 

de 482.80 km². Localiza-se ao leste do Estado, sob as coordenadas 

geográficas de 3º 54’ 05” latitude sul e 38º 23’ 28” longitude leste, com altitude 

estimada na sede em 14,23 metros (EMBRATUR, 2001). 

 

Limita-se ao norte com o Oceano Atlântico e os Municípios de 

Fortaleza e Eusébio; ao sul com os Municípios de Horizonte, Cascavel e 

Pindoretama; ao leste como o Oceano Atlântico; e ao oeste com os Municípios 

de Eusébio, Itaitinga e Horizonte. É formado por oito Distritos: Aquiraz (Sede), 

Jacaúna, Justiniano de Serpa, Camará, Pataca, Tapera, Caponga da Bernarda 

e João de Capistrano. (Fig. 01 e Fig. 02). 

 

  As temperaturas variam entre 28ºC e sua pluviometria tem média 

máxima de 1.200mm ao ano, seu clima é classificado em escala nacional como 

tropical úmido a subúmido, sendo fevereiro a abril os meses de maior 

incidência de chuvas para a região, mas que não comprometem o fluxo 

turístico local. 
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  Destaca-se, por suas riquezas naturais, representadas por dunas e 

praias que abrigam a zona litorânea mais bonita da costa cearense ao longo de 

28 km de litoral, além de um rico patrimônio histórico-cultural. É exatamente em 

razão dessa diversidade de atrativos que está sendo considerado um dos 

principais portões de entrada para captação de demanda turística para o 

Estado do Ceará, sobretudo a praia do Porto das Dunas. 

 

Sua localização privilegiada pela proximidade da Capital, associada 

ao clima tropical úmido e às suas riquezas naturais favorece o desenvolvimento 

socioeconômico da região de maneira significativa, atraindo a atenção de 

investidores estrangeiros (em sua maioria grupos de portugueses e espanhóis) 

que injetam dinheiro na economia local, em atividades relacionadas ao turismo, 

como a criação de infra-estrutura complementar: hotéis do tipo resort e 

restaurantes. 

 

Moraes (1999 apud LIMA, 2002) considera que o litoral implica uma 

localização diferenciada [...], apresentando características naturais e de 

ocupação que lhe são próprias [...] para garantir condições de vida às 

populações marítimas e/ou fazer da área um lugar turístico. As transformações 

ocorridas no espaço social até a década de 1960, pelo modo de vida das 

comunidades tradicionais na zona costeira leste, são substituídas na metade 

da década de 1970, com a chegada dos veranistas. 
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 Figura 01 – Mapa de localização da área de estudo.  
(Fonte: http://www.aquiraz.ce.gov.br/imagens/mapaPraias.gif) 
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Figura 02 – Mapa de localização da área de estudo. 
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1.2.1 Praia do Porto das Dunas 

 

 

Historicamente, do ponto de vista da ocupação do Porto das Dunas, 

faz-se necessário verificar a existência de três momentos distintos. Antes, a 

área era ocupada apenas por população nativa (comunidades pesqueiras) e 

passava por alterações resultantes das atividades de subsistência baseadas na 

pesca artesanal, na agricultura e no extrativismo, até então formas de 

degradação do ambiente consideradas não muito agravantes. Antes de 

definido o nome atual, era denominada Barra do Pacoti.   
 

Situada a 20 km da capital Fortaleza e a 3 km da Prainha, a praia do 

Porto das Dunas, é alvo da ocupação humana há algumas décadas e como tal 

considerada uma das principais regiões da costa cearense que recebe atenção 

significativa por parte do Governo estadual, e por investidores estrangeiros que 

se encantam com seu enorme potencial voltado para o turismo.  

 

A princípio, os veranistas, insatisfeitos com a condição das praias de 

Fortaleza, começaram a buscar mais espaços para construir residências 

secundárias nas zonas de praia dos municípios vizinhos - como as praias do 

Iguape e Porto das Dunas, em Aquiraz - prática que favoreceu ao longo do 

tempo a modificação da estrutura da propriedade da terra e o estabelecimento 

de uma infra-estrutura voltada para atender as necessidades dessa nova 

demanda. 

 

A partir dos anos de 1970, com o princípio do processo de compra e 

apropriação das terras pertencentes aos pescadores, e sua expulsão para 

localidades mais afastadas, a área passou a ser um refúgio para aqueles que 

buscavam a tranqüilidade e o descanso por intermédio do veraneio.  

 

Dantas (2002b) apresenta uma discussão que retrata esse processo 

de ocupação e transformação da área da comunidade de pescadores em 

espaço de veranistas e turistas, esclarecendo que: 
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a modificação da estrutura da propriedade da terra é obtida mercê da 

ação dos empreendedores imobiliários, responsáveis por pressão 

exercida sobre as zonas de praia, ao comprarem ou tomarem posse 

de grandes extensões de terra nesta zona, para disponibiliza-las 

como loteamentos aos veranistas. A construção de infra-estrutura 

torna-se possível com a chegada dos veranistas, que começam a 

pressionar o poder público, no intuito de dotar os recém-criados 

loteamentos e de condições mínimas de ocupação (DANTAS, 2002b). 

 

Posteriormente, com a presença do turismo (que é uma forma de 

condicionar, utilizar e se apropriar do espaço), foram adotadas medidas para a 

preservação e conservação dos bens naturais da região, mediante a criação da 

Área de Proteção Ambiental - APA do Rio Pacoti, pelo Decreto Estadual nº. 
25.778 de 15/02/2000, “objetivando preservar e orientar as atividades 

socioeconômicas nesse ambiente” no intento de atenuar os impactos negativos 

advindos com o desenvolvimento dessa atividade, buscando a sustentabilidade 

e o equilíbrio harmônico nas relações do homem com a natureza.  

 

Quanto aos impactos ambientais nesta região, destaca-se o trabalho 

de Nascimento (2003), que retrata a situação do rio Pacoti e os fatores que 

danificam o meio físico-natural, como o desmonte e desequilíbrio das dunas, o 

assoreamento do rio e a redução da biodiversidade local, como sendo os 

principais fatores que alteram a qualidade de vida da população e 

comprometem a harmonia e equilíbrio da área (Fig. 03 e Fig. 04).  

 

 
Figura 03 – APA do Rio Pacoti – Porto das Dunas 

(Fonte: Roberta Rios, Jun./2005). 
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A realidade atual é projetada na migração da cidade e no surgimento 

das segundas residências, transformando-a numa área significativamente 

loteada, caracterizada por uma ocupação disciplinada e pela presença de 

grandes equipamentos voltados para o turismo e lazer.  

 

 
Figura 04 – Ocupação da orla na praia do Porto das Dunas – Aquiraz - CE. 
(Fonte: Roberta Rios, Jun./2005). 

 

Airton Aguiar (apud MONTENEGRO JÚNIOR, 2004, p.171), 

apresenta o Porto das Dunas como: 

 
(...) um lugar de riquezas naturais e edificadas que goza da condição 

de único pólo turístico consolidado em Aquiraz. Sua localização é 

privilegiada, com praias livres de poluição, temperaturas amenas da 

água e do ar (...) possui área de 11, 56 Km ² , extensão de 6,5 Km de 

praia com 6.300 lotes; 40 pontos comerciais; uma média de 2.500 

residências fixas entre veraneio; 28 condomínios implantados; 

população fixa estimada em 1.700 pessoas e população flutuante de 

8.500 pessoas; uma estimativa de 9.000 empregos diretos e indiretos; 

9 hotéis e 4 pousadas, com um total de 3.819 leitos; parque aquático 

visitado por 5.000 pessoas por ano (...). 
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Fica nítido a idéia de que a criação do empreendimento imobiliário Porto 

das Dunas, desconsidera as características morfológicas do terreno, 

estabelecendo a implantação de ruas e lotes na área de estuário, sobre lagoas 

interdunares, no campo de dunas e por toda a faixa litorânea (MOREIRA, 

2005).  

 

Apesar de a especulação imobiliária ser a maior responsável pelo 

problemático quadro socioambiental do litoral cearense, ainda persiste a idéia 

de desenvolvimento imposta pelas razões da sociedade capitalista. 

 

Portanto, a tentativa de fazer valer as políticas estratégicas 

propostas pelo PRODETUR-CE para a região, não só por questões 

conservacionistas, mas também como forma de garantir a sustentabilidade das 

atividades econômicas do Município de Aquiraz, e conseqüentemente do Porto 

das Dunas, é uma proposta viável de melhoria da qualidade de vida das 

populações costeiras, uma vez que nos últimos anos a política do Estado do 

Ceará passa por mudanças econômicas embasadas na valorização das zonas 

de praia como mercadoria turística, que evidencia a dinâmica das relações 

estabelecidas entre o homem e o litoral.  
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2. ASPECTOS POSITIVOS E NEGATIVOS DA DINÂMICA DA ATIVIDADE 
TURÍSTICA NA ZONA COSTEIRA CEARENSE 
 

 

 No decorrer da história, houve preocupações ligadas ao 

relacionamento sociedade-natureza e aos prejuízos causados pelo homem ao 

meio ambiente. Logo, este capítulo buscou abordar os aspectos positivos e 

negativos da dinâmica da atividade turística na zona costeira cearense, 

especificamente, na praia do Porto das Dunas, verificando as modificações do 

cenário paisagístico pela urbanização advinda com a especulação imobiliária e 

o turismo de massa. 

 

Ruschmann (1997) ensina que os impactos do turismo referem-se à 

gama de modificações ou à seqüência de eventos provocados pelo processo 

de desenvolvimento turístico nas localidades receptoras, mencionando as 

preocupações que envolvem o desenvolvimento desordenado dessa atividade 

e criticando a valorização excessiva fruto dos impactos positivos ou dos 

benefícios da atividade em face das conseqüências indesejáveis ou custos 

envolvidos. 

 

Com efeito, observou-se que a escala de manipulação ambiental no 

tempo e no espaço pela ação antrópica originou vários cenários, que 

atualmente convergem na resolução da problemática ambiental que envolve a 

dinâmica da relação homem-natureza nos aspectos sociais, morais, éticos, 

econômicos, políticos e culturais. 

 

A busca por novos espaços para fugir do cotidiano citadino e da vida 

artificializada fez surgir um tipo de turismo voltado para as paisagens naturais, 

como meio de contrabalancear a relação entre homem e natureza. De tal 

modo, Barros (1998:20-21) indaga: o que acontece às paisagens? Elas estão 

sendo transformadas e valorizadas para atender as funções emergentes na 

prestação de serviços, como turismo, preservação ambiental e pesquisa, 

constituindo uma nova relação homem/natureza.  
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Essa mudança de racionalidade originou um fluxo turístico intenso e 

migratório entre centros e periferias, deslocamentos em massa, que 

consolidaram estilos de vida e consumo canalizando vontades e recursos para 

o consumo turístico desses espaços. 

 

Uma vez que a atividade turística se transforma em atividade de 

massa, provoca sérios impactos no meio ambiente geográfico, social e cultural. 

Apesar de não ser a única atividade que exerce pressão sobre os 

ecossistemas, e sobre os sistemas sociais, o turismo tem recebido atenção 

especial devido a sua rápida expansão, pois consome espaços cada vez 

maiores, como a construção de equipamentos turísticos do tipo resort na zona 

costeira, que em sua maioria, são incompatíveis com a sustentabilidade 

(BARROS, 1998). 

 

Com o crescimento da atividade turística nos últimos anos, seu 

desenvolvimento desordenado provoca danos às paisagens, às populações 

nativas e ao meio ambiente. Assim, compreende-se a importância da redução, 

ao mínimo, dos impactos ambientais negativos (externalidades ou custos 

ambientais) dos projetos turísticos, buscando no turismo um aliado à proteção 

ambiental (DIAS, 1999). 

 

Dias, na mesma obra, considera a título de impacto do turismo todas 

as instalações para uso da atividade turística, ou seja, todas as construções e 

infra-estrutura destinadas ao alojamento, deslocamento, abastecimento do 

turista e do pessoal de serviços de apoio ao turista, tais como: meios de 

hospedagem, empresas e locais de entretenimento, empresas de alimentação, 

serviços, sistemas de distribuição de energia elétrica, tratamento e distribuição 

de água, coleta e tratamento de esgotos, coleta e disposição de resíduos 

sólidos, sistemas de comunicação, equipamentos de saúde e sistemas de 

transportes. 
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Para Rodrigues apud Coriolano (1999), os volumosos fluxos 

turísticos contemporâneos, compõem um quadro massivo do fenômeno em 

escala global, originados em meados do século XX, com a intensificação do 

capitalismo industrial, tornando o turismo, nos dias de hoje, um marco da 

globalização, considerado uma das atividades mais promissoras do terceiro 

milênio.  

 

Teoricamente, o turismo socio ecologicamente responsável é 

altamente desejável, porém na prática isso ainda não aconteceu. A realidade é 

que a sobrecarga da natureza e da cultura causada pelo turismo continua 

aumentando (KRIPPENDORF, 2001). Neste contexto, o turismo sustentável, 
deveria ser entendido como forma permanente de desenvolvimento harmônico 

com a natureza, ressaltando o manejo adequado, cuidadoso e respeitoso para 

com o meio ambiente, como forma de atribuir valores positivos à atividade 

turística.  

 

Como se apurou no Fórum em Defesa da Zona Costeira no Ceará 
(2002), a preocupante situação de degradação ambiental da zona costeira 

impede a implantação de qualquer proposta de turismo qualitativa, o que afeta 

e compromete também à rentabilidade econômica. Dessa forma, destaca-se a 

relevância da componente ambiental como princípio e ação para manter a 

atratividade do patrimônio turístico natural. 

 

Para Cruz (2003), o turismo é na essência uma atividade social 

fortemente ligada à cultura e agregada ao mercado, que tem no espaço natural 

seu principal objeto de consumo, e, em decorrência dessa característica 

intrínseca, requer adaptação dos territórios as suas demandas materiais e 

imateriais, podendo-se acentuar que as paisagens desempenham papel 

importante na constituição dos lugares e no direcionamento dos fluxos 

turísticos. 

 

 

 

 



 34

Pensando assim, observa-se a capacidade de transformação da 

paisagem pelo e para o turismo, visando a atender as necessidades de uma 

crescente demanda por espaços naturais. Como atividade massiva e 

devoradora de paisagens, essa artificialização da natureza altera sua relação 

com a sociedade, passando a ser vulga mercadoria de troca e não mais de 

usufruto. Ocasionando impactos de ordem social, ambiental e econômica, que 

contribuem para a insustentabilidade dos destinos turísticos, por ações 

antrópicas. 

 

 
2.1 Turismo e a modificação da paisagem no litoral cearense 

 

 

O turismo acarreta uma série de impactos positivos e negativos, 

dependendo da maneira como são planejadas e gerenciadas suas atividades, 

uma vez que atribui uma nova configuração socioespacial que influencia as 

transformações do território.   

 

Aceranza (1986 apud CRUZ op cit) observou que o turismo está 

estreitamente relacionado com o transporte e a acomodação de pessoas, razão 

pela qual exige o desenvolvimento de vias de acesso às zonas de atração 

turística e de facilidades que permitam a permanência do visitante na 

localidade. É exatamente o estabelecimento dessa infra-estrutura e das 

facilidades para este fim que transformam o aspecto físico do lugar escolhido 

para o desenvolvimento do turismo, afetando a qualidade ambiental e cultural, 

quando implantadas de forma ambientalmente inadequada. 

 

Entende-se que o turismo por excelência é um consumidor 
/devorador de paisagens, que prepara as paisagens e territórios, 

urbanizando-os para torná-los produtos consumíveis para atender a nova 

demanda turística (BARROS, 1998).  
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Essa urbanização turística modifica o cenário paisagístico ao longo 

da zona costeira, onde predominam hotéis, residências secundárias e de 

veraneio, afeta sobremaneira o meio ambiente e seu entorno, ao produzir um 

volume cada vez maior de dejetos sólidos e líquidos, que vão comprometer não 

só a qualidade ambiental de diversos ecossistemas como também a qualidade 

de vida da população anfitriã.  

 

Para Barros (1998:36), a maioria dos assentamentos turísticos 
situa-se em ambientes litorâneos ou costeiros, principalmente a 300/500 

metros da linha de costa, em virtude da dominância do consumo turístico do 

tipo SSS – sun, sand and sea, ou seja, as estruturas associadas aos 

alojamentos turísticos e suas funções impõem nesses ecossistemas costeiros 

frágeis antropismos continuados, causando danos irreparáveis no patrimônio 

paisagístico [...]. 

 

Salva entende que  

 
(...) a turistificação das paisagens - poderia ser entendida como o 

processo de mudanças precipitado numa paisagem visando adequá-

la a se tornar continente de função turística – acontece via de regar 

em condições de não-sincronia entre o ritmo e o volume da 

exploração dos recursos, por um lado, e a capacidade de que o meio 

oferece de suportar esta exploração por outro (apud BARROS, 

1998:36). 

 

A carga de urbanização litorânea e de assentamentos turísticos 

sobre os ecossistemas costeiros pressiona sobremaneira os recursos naturais, 

ocasionando uma supervalorização dessas terras, que resulta num quadro 

irreversível de potencial degradação e destruição do patrimônio natural e 

paisagístico.  

 

Lemos (2001 apud FONTELES, 2004) anota que o turismo é um 

fenômeno econômico, social e cultural com importantes impactos 

socioambientais. O Brasil, na qualidade de detentor de inúmeras belezas 

naturais e atrativos turísticos potenciais, necessita de uma política que 
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considere a conservação e/ou preservação ambiental como forma de 

harmonizar a relação turismo-meio ambiente, certificando a sustentabilidade de 

ambos. 

 

Tais impactos começaram a produzir preocupações no início do 

século XX, quando a inter-relação do desenvolvimento do turismo com o meio 

ambiente passou a causar uma mudança de racionalidade na ética que 

considera a sociedade, o meio ambiente e as relações econômicas (LEMOS, 

2001). 

 

No final da década de 1970, a OECD (Organization for Economic 

Cooperation and Development) estabeleceu a base para o estudo das 

pressões antrópicas da atividade turística, destacando: a reestruturação 

ambiental permanente (grandes construções, como rodovias, aeroportos e 

resorts), a geração de resíduos, a pressão ambiental direta causada pelas 

atividades dos turistas e o efeito da dinâmica populacional, como forma de 

aliviar seus efeitos negativos no meio ambiente (fundamental para o produto 

turístico). Para analisar os impactos ambientais do turismo é indispensável 

observar: 

 

• os impactos físicos criados pela atividade turística comparando-os 

com outras atividades; 

• as condições anteriores à implantação da atividade turística que 

permitam realizar comparações; e 

• fazer um inventário da flora e da fauna para detectar os níveis de 

tolerância à modificação do ambiente pelas diferentes formas de 

atividade turística. 

 

Daí a importância de refletir até que ponto essa relação de uso 

turístico é desenvolvida de maneira predatória, pois muitas vezes o que se 

observa é a degradação ambiental, e embates sociais e culturais com a 

comunidade anfitriã, como forma de impor a prática dessa atividade em 

algumas regiões. Essa contradição leva ao seguinte pensamento: se por um 
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lado ela cria postos de emprego e origina renda, por outro acarreta também 

uma série de impactos de ordem ambiental e social. 

 

 

2.2 Possíveis impactos da exploração do turismo no consumo do 
território da zona costeira 

 

 

A zona costeira pode ser definida como o espaço de transição 

entre o interior e o oceano, apresentando uma diversidade de ambientes com 

paisagens distintas e de extrema relevância ecológica, como: os 

manguezais, as dunas, as falésias, os recifes de corais, os costões rochosos 

e as praias, com características peculiares que a tornam atrativas à prática 

de atividades recreacionais e de lazer. 

 

Moraes (1999) relata a particularização do litoral pelas práticas 

modernas, por uma apropriação cultural que o identifica como um espaço de 

lazer, por excelência, supervalorizando os espaços preservados, que dão 

sustentação a uma das indústrias litorâneas de maior dinâmica da 

atualidade, a que serve às atividades turísticas e de veraneio. 

 

A atividade do turismo movimenta recursos e origina renda, mas 

depende de atrativos turísticos naturais para se manter. Assim está 

intrinsecamente ligada aos patrimônios natural e cultural. O crescimento 

dessa atividade na zona costeira, no entanto, é constantemente 

acompanhado de redefinições sociais, econômicas e ambientais, 

principalmente no uso do tempo, dos espaços e dos territórios. Isto porque 

não é satisfatório o simples fato de reconhecer que algumas das práticas 

adotadas em busca do desenvolvimento visando ao crescimento econômico 

são prejudiciais ao meio ambiente e ao homem. 

 

Krippendorf apud Gastal et al (2002) enfatiza como conseqüências 

negativas do turismo sobre o consumo da paisagem: a construção de hotéis, 

casas de veraneio e fins de semana, facilidades de acesso, transporte e 
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sistemas de apoio, e mutações que podem causar na natureza (na flora, na 

fauna, na água e no ar), como pressões antrópicas que freqüentemente podem 

exceder os limites suportáveis, causando a perda de seu valor recreativo e de 

lazer, dando vazão ao provérbio o turismo destrói o turismo. 

 

O turismo, no litoral cearense, é constituído dos mais diversos e 

exuberantes atrativos naturais que encantam a todos os que aqui moram e 

visitam. O interesse pelo litoral remonta ao período entre as décadas de 1940 

-1970, quando da valorização e ocupação das zonas de praias cearenses, 

como processo de construção e valorização das cidades litorânea como lugar 

de habitação, lazer e veraneio (DANTAS, 2002b). 
 

Após os anos 1970, a valorização das zonas de praia pelo veraneio 

provoca movimento peculiar na escala da estrutura urbana do Ceará 

[...] Esta característica do mundo contemporâneo dá origem à 

urbanização das zonas de praia do Ceará, a partir da transformação 

da natureza em natureza artificial, testemunhando a chegada do 

progresso [...] possibilitando a extensão dos lugares de consumo no 

litoral (DANTAS op cit, p.77). 
 

Conforme Dantas (2002b), os amantes da praia passaram a se 

deslocar e buscar novas praias em decorrência da insatisfação com as 

condições de balneabilidade das zonas de praia de Fortaleza. Primeiramente, o 

veraneio ocupou-se das praias vizinhas à Capital, Icaraí e Cumbuco (em 

Caucaia), e Iguape (em Aquiraz), fato decorrente, em particular, da oferta de 

infra-estrutura mínima para ocupação e construção de residências secundárias 

pelas classes abastadas e médias.  

 

Essa modificação do uso da terra nos espaços litorâneos agravou-se 

com a chegada dos empreendedores imobiliários, que foram tomando posse de 

grandes extensões de terra para disponibilizá-las como loteamentos aos 

veranistas, pressionando o Estado a construir vias de acesso e infra-estrutura 

nessas zonas, para que passassem a ser habitadas. A princípio, as 

comunidades vislumbraram essa chegada de forma positiva, vista como 

progresso, geração de empregos e melhor distribuição da renda.  
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Essa nova lógica de ocupação dos espaços litorâneos, no entanto, 

não foi tão benéfica para as comunidades autóctones. O que aconteceu e 

ainda acontece é uma exclusão destas, quanto ao usufruto dessa infra-

estrutura, ou seja, a construção de lugares de consumo nas zonas de praia 

implica a adoção de uma lógica contrária ao modo de vida dos pescadores, 

explicitando conflitos entre veranistas e antigos habitantes. Essa incorporação 

ao novo modo de vida imposto aos antigos moradores transforma pescadores 

em empreendedores ligados direta ou indiretamente às atividades de lazer e 

turismo (DANTAS op cit, p.80-82). 

 
O advento do veraneio popular anuncia a chegada do promotor 

imobiliário com seus loteamentos a “baixo preço”, tornando acessível 

a prática do veraneio a um grupo mais amplo de consumidores de 

praias. Trata-se do tipo de veraneio concentrado, principalmente, nas 

praias que compõem a Região Metropolitana de Fortaleza, 

constituindo verdadeiras cidades de férias com suas praias 

totalmente urbanizadas [...] Após a chegada do veraneio, assiste-se a 

consolidação da tendência de expulsão dos pescadores das zonas de 

praia, e à sua inserção na sociedade de consumo, seja como 

subempregado, seja como pequeno comerciante absorvendo mão-

de-obra familiar [...] é, no final dos anos 1980, porém, que se observa 

a intensificação deste processo nos municípios litorâneos, graças à 

intervenção do Estado buscando posicionar o Ceará no mercado 

turístico nacional e internacional. (DANTAS op cit, p.82-83).   
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2.3 Contribuições para a gestão de impactos do turismo na zona costeira 
cearense: o caso da praia do Porto das Dunas 
 
 
  

Com a transformação das cidades e vilarejos litorâneos em pontos de 

recepção e/ou ponto de distribuição dos fluxos turísticos, observa-se 

a valorização contemporânea do litoral. Este fenômeno impõe-se 

como elemento de reflexão ao exigir modificação dos usos no litoral, 

espaço que deixa de ser virgem, ou simplesmente lugar de habitação 

e de trabalho dos pescadores, e se transmuda, atualmente, em lugar 

de negócios, sob o efeito da especulação imobiliária e do veraneio e, 

principalmente, dos empreendedores turísticos e dos turistas. 

Fortaleza [...] reforça a atração de belas praias, das dunas e das 

falésias, em face do turismo e do veraneio. (DANTAS op cit, p. 102). 

 

Correia (2002) constatou nesta área que a construção desenfreada 

de casas, condomínios e outros empreendimentos, aliada à especulação 

imobiliária em regiões de dunas aumentam diariamente, comprometendo a 

quantidade e qualidade das reservas aqüíferas e da paisagem físico-ambiental, 

contribuindo para a degradação ambiental da zona costeira. As 

vulnerabilidades nesta unidade ambiental intensificaram-se em virtude de um 

modelo de desenvolvimento que só considera aspectos socioeconômicos, 

tecnológicos e políticos, sem levar em conta a dimensão ambiental. 

 

Para o turismo, a paisagem é fundamental e, se for degradada 

compromete a qualidade e sustentabilidade da atividade.  Essa máxima deveria 

ser seguida, porém, isso não acontece principalmente na localidade de estudo. 

 

A corrida à zona litorânea trouxe conseqüências quanto aos seus 

usos e pela ocupação humana, produzindo uma pressão sobre os recursos 

naturais e ambientais, propiciando a ocorrência de conflitos socioespaciais, e, 

no caso do meio ambiente para a área em estudo, incide na ocupação irregular 

de dunas por loteamentos residenciais e empreendimentos imobiliários.  
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É difícil mensurar em valores as características de cada lugar, porém 

os especuladores se valem delas incorporando-as ao marketing dos 

loteamentos que são comercializados, para valorizar ainda mais esses 

espaços. 

 

Macedo (2002 apud MOREIRA, 2005:44) apresenta argumentos que 

justificam o interesse da sociedade pelos ambientes litorâneos e discute os 

elementos que concorrem para a disseminação desses valores, bem como os 

mecanismos de apropriação da indústria imobiliária e turística para incrementar 

os negócios.  
 

Nas áreas litorâneas, o mar é para todos a principal atração 

paisagística, para ele se voltando a atenção das massas, do mercado 

imobiliário – que tira partido desse interesse e cria e oferece produtos 

de consumo – e do Poder Público, que investe na adequação 

urbanística mínima de suas áreas costeiras, de modo a delas extrair 

dividendos [...] são explorados a larga por uma indústria 

turística/hoteleira/imobiliária [...] expressas em loteamentos, 

arruamentos e condomínios nos quais são assentados hotéis, casas 

e prédios de apartamentos. 

 

O atual cenário da praia do Porto das Dunas apresenta uma possível 

incompatibilidade com as propostas pretendidas pelo desenvolvimento 

sustentável, no que se relaciona ao planejamento urbano do espaço litorâneo e 

a ocupação irregular da faixa de praia. Problemas como desmonte de dunas 

para a construção civil e verticalização são agravados em função do 

crescimento de empreendimentos turísticos de grande porte e da verticalização 

de condomínios residenciais para atender a crescente demanda, como podem 

ser constatados e observados logo abaixo nas Figuras 05 e 06.  
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Figura 05 – Desmonte de duna para construção civil e Figura 06 – Verticalização 
e ocupação irregular da faixa de praia (Fonte: Roberta Rios, Jun./2005). 

 

 

Os problemas socioambientais afloram na medida em que ocorre a 

segregação espacial do espaço público praia, bem como a expulsão da 

comunidade autóctone com a modificação de suas atividades tradicionais de 

pesca para assumirem subempregos nos grandes hotéis ou exercerem 

atividades de caseiros nas casas de veraneio, fato que demonstra a inversão 

dos valores da comunidade. 

 

Outra problemática que envolve seriamente a atividade turística 

relaciona-se ao entorno e ao meio ambiente, no que diz respeito aos impactos 

ambientais provocados por tal atividade, já que a atividade turística por si 

necessita de incorporar a idéia do desenvolvimento sustentável como forma de 

afirmar sua sustentabilidade, ou seja, prolongar a vida do seu destino turístico. 
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Figura 07 e Figura 08 – Pontos de lixo no entorno de empreendimentos turísticos 
de grande porte do Porto das Dunas (Fonte: Roberta Rios, Jan./2006). 

 

O turismo desordenado, no Porto das Dunas, causa uma 

descaracterização irreversível da faixa litorânea, não só por meio da 

degradação do meio ambiente e das paisagens litorâneas, mas também pela 

implantação de infra-estruturas inadequadas, do impedimento do acesso 

público ao litoral, incluindo a apropriação de espaços de uso comum, como 

praias, rios, lagoas e a destruição da cultura e dos modos de vida das 

populações tradicionais (CARVALHO RIZZO apud CAMPOS et al, 2003). 

 

Conseqüentemente, percebe-se uma evolução do uso e ocupação 

do espaço costeiro no Município de Aquiraz, antropizando a praia do Porto das 

Dunas, tornando-a vulnerável e susceptível no que tange ao atual contexto de 

ocupação de seu espaço urbano fomentado pela expansão do turismo e da 

especulação imobiliária.   
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2.3.1 Detecção dos principais impactos do turismo 
 
 
 

A proteção do ambiente e o desenvolvimento de uma atividade 

turística de sucesso são inseparáveis, daí a importância de relacionar 

sociedade - turismo - natureza de modo harmônico para atenuar os efeitos 

negativos e maximizar os positivos do turismo.  

 

Seguem os quadros demonstrativos 01, 02 e 03 dos impactos 

econômicos, sociais e culturais gerais do turismo: 

 

Quadro 01 – Impactos econômicos gerais do turismo: benefícios e 
prejuízos 

Benefícios Prejuízos 
 Geração de empregos; 

  Origem de renda: 

 Aumento de divisas em moeda 

estrangeira; 

 Aumento da arrecadação de impostos; 

 Criação e desenvolvimento de empresas; 

 Descentralização de riquezas; 

 Diversificação da economia; 
 Maior distribuição e circulação da renda; 
 Aumento da renda “per capita”; 
 Expansão das oportunidades locais; 
 Atração de investimentos diversificados. 

 Especulação imobiliária; 

 Aumento da economia informal; 

 Aumento do custo de vida; 

 Privilégio de benefícios 

econômicos. 

Fonte: EMBRATUR (1996 apud RUSCHMANN, 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 45

Quadro 02 – Impactos sociais gerais do turismo: benefícios e prejuízos 

Benefícios Prejuízos 
 Diminuição do índice de 

desemprego; 

 Melhoria e desenvolvimento de infra-

estrutura: 

 Capacitação de mão-de-obra; 

 Aumento da mão-de-obra 

especializada; 

 Melhoria da qualidade de vida; 

 Conscientização e educação da 

comunidade; 

 Auto-estima na comunicação pela 

participação direta; 
 Desenvolvimento da estrutura 

urbana; 
 Aumento das atividades de lazer; 
 Incremento da qualidade de 

prestação de serviços; 
 Divulgação do Município; 
 Integração e desenvolvimento 

regional; 
 Contribuição para a paz entre os 

povos. 

 Imigração desordenada; 

 Tráfico de drogas; 

 Acúmulo de lixo urbano e rural; 

 Aumento da poluição, 

congestionamento e tráfego urbano; 

 Exploração do turista; 

 Crescimento desordenado e 

desequilíbrio; 

 Aumento da criminalidade e do 

vandalismo; 

 Desconforto da população local; 

 Evasão da população local; 

 Rejeição do turista pelos residentes; 

 Desagregação familiar; 

 Doenças; 

 Aumento da população sazonal; 

 Problemas de infra-estrutura. 

Fonte: EMBRATUR (op cit). 

 

 

Quadro 03 – Impactos culturais gerais do turismo: favoráveis e 
desfavoráveis 

Favoráveis Desfavoráveis 
 Valorização do artesanato; 

 Valorização da herança cultural; 

 Valorização e preservação do 

patrimônio histórico. 

 Descaracterização do artesanato; 

 Vulgarização das manifestações 

tradicionais; 

 Arrogância cultural; 

 Destruição do patrimônio histórico. 

Fonte: EMBRATUR (op cit). 
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Conforme Boud-Bovy (1977 apud CRUZ, 2003), o turismo exerce, 

frequentemente, influências maléficas e benéficas sobre os ambientes, 

afetando os recursos de formas contraditórias: 

 

 degrada irreversivelmente as maiores atrações que o 

justificaram e o atraíram, erodindo recursos naturais, 

quebrando a unidade e a escala da paisagem tradicional e 

suas construções características, poluindo praias, [...] 

destruição que pode ser limitada mediante um planejamento 

correto, embora nem todos os efeitos negativos sobre o meio 

tradicional possam ser evitados; e 

 protege o meio, uma vez que estimula o interesse da 

população e autoridades locais para a apreciação do valor do 

ambiente e introduzem medidas compreensíveis para sua 

proteção, gerenciamento e melhoria, financiados pelos 

rendimentos oriundos do próprio turismo. 

 

Para Dias (2003), os aspectos negativos do turismo surgem em 

decorrência do mau planejamento ou da falta dele no desenvolvimento da infra-

estrutura voltada para a atividade, num manejo incorreto dos resíduos 

produzidos, nas cicatrizes originadas na paisagem pelo crescimento da infra-

estrutura nas áreas naturais e pelo volume de visitantes que afeta os 

ecossistemas mais frágeis. Os efeitos negativos do turismo, à medida que se 

tornam graves e comprometem a qualidade de vida dos ambientes visitados, 

afastam turistas insatisfeitos. 

 

O mesmo autor cita três tipos de impactos recorrentes nos sistemas 

litorâneos que incluem a prática do turismo de massa: ocupação desordenada 

(apropriação do uso do solo pelo turismo, contribuindo para intensificação do 

crescimento urbano); uso intenso dos recursos naturais (provocando profundas 

alterações ambientais) e contaminação (por meio de resíduos sólidos 

relacionando a intensidade de seu lançamento e as características físicas dos 

resíduos).  
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Campos et al (2003) apresentam um quadro-resumo dos impactos e 

alterações mais comuns recorrentes da atividade turística: 

 
Quadro 04 - Quadro-resumo dos principais impactos e alterações 
recorrentes da prática da atividade turística 

1. Danos ambientais causados pela implantação de obras de infra-estrutura como 

estradas, sistemas de drenagem, aterros, impermeabilização do solo; 

2. Aumento da demanda de abastecimento de água e energia elétrica e na 

    produção de resíduos sólidos; 

3. Contaminação da água de lagoas, rios e mares por esgotos não tratados 

quando a infra-estrutura de saneamento é insuficiente; 

4. Descaracterização da paisagem devido a construções arquitetônicas não 

integradas à paisagem, sejam pela altura, dimensões ou formas, cores ou 

matérias-primas utilizadas; 

5. Destruição de ambientes frágeis como manguezais, recifes, restingas e falésias 

pela implantação inadequada de estruturas de apoio, ou pelo excesso de uso e 

movimentação nestes locais; 

6. Eliminação ou modificação de vegetação local, afugentamento e/ou mudança 

de comportamento da fauna provocado pelo excesso de visitação em áreas de 

Unidade de Conservação (UC) ou em áreas preservadas; 

7. Aumento da especulação imobiliária e perda de terras pelas comunidades 

locais; 

8. Descaracterização de valores e formas de comportamento tradicional da 

população nativa local pela influência do modo de vida dos turistas; 

9. Modificação do estilo de vida da população local devido à mudança nas 

atividades econômicas predominantes, promovidas pelo abandono de 

atividades tradicionais como a pesca e a agricultura e o início do trabalho na 

construção de empreendimentos turísticos e segundas residências, 

normalmente de forma temporária. 

Fonte: Adaptado de Campos et al (2003) 
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3. ANÁLISE DE CUSTOS-BENEFÍCIOS DO DESENVOLVIMENTO 
TURÍSTICO NA PRAIA DO PORTO DAS DUNAS (AQUIRAZ-CE) 
 

 

Atualmente, o turismo se concebe de outra forma, passando a 

considerar seus custos e benefícios para a economia, o meio ambiente e a 

sociedade. Pensando de forma integrada e sistêmica, os meios que abrangem 

essa atividade, entendendo que uma economia que se apóia somente no setor 

turístico, é mais frágil do que uma economia multisetorial. Dessa maneira, 

passou-se a procurar possibilidades de desenvolvimento além do turismo, ou 

seja, buscou-se apoio nas idéias do desenvolvimento sustentável e na TGS 

para compreender essa relação.  

 

Essa temática remete à discussão não somente acerca do impacto 

econômico do turismo, avaliando seus aspectos positivos e negativos, mas 

também os impactos sociais e ambientais igualmente provocados na localidade 

e nos costumes da população residente onde tal prática é desenvolvida.  

 

Diante dessa perspectiva, avaliou-se em linhas gerais, a relação 
dos custos e benefícios do desenvolvimento da atividade turística na 
praia do Porto das Dunas, analisando-se o custo social que essa atividade 

produz e os tipos de impactos que provoca nos âmbitos social e ambiental, 

com a implantação de infra-estrutura e apoio ao turismo, bem como as 

modificações que transformaram seu patrimônio natural paisagístico. 
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3.1 Custos-benefícios do turismo: contrastes sociais da atividade turística 
na zona costeira cearense 
 
 

A dinamização da economia abre-se para um outro mercado de 

trabalho, que corresponde ao mercado turístico. Apesar de ser um fator 

gerador de emprego e renda, também apresenta um aspecto negativo, o 

turismo sexual e elitista, que mostra o contraste existente entre a prática social 

e massiva dessa atividade (NUGA, 1997). 

 

Esse turismo elitista e de alto luxo praticado ao longo da costa 

litorânea de todo o Brasil desponta como aspecto negativo, pois pouco 

dinamiza a economia e a população locais, como o caso dos resorts que 

funcionam como verdadeiros enclaves, absolutamente desvinculados do 

entorno. É quase uma regra, nos espaços turísticos criados artificialmente, a 

população residente ser marginalizada e não ter acesso aos equipamentos 

implantados, especialmente em áreas costeiras já habitadas tradicionalmente 

por comunidades pesqueiras, ocorrendo uma inversão dos valores e tradições, 

instituindo um cenário irreversível (Ibidem). 

 

Na maioria dos casos, essa “invasão” estrangeira de megaprojetos 

turísticos na faixa de praia ocorre em razão das facilidades e incentivos fiscais 

que o poder público oferece aos investidores, implantando uma infra-estrutura 

que, a princípio, também deveria beneficiar a população local. Nem mesmo a 

mão-de-obra recrutada e o abastecimento dos suprimentos requeridos, porém, 

são de origem local. 

 
Os especuladores passam a incorporar as características dos 

recursos ambientais, utilizando-as para valorizar os espaços litorâneos 

loteados e comercializados, enumerando: a beleza cênica, balneabilidade das 

praias, ar puro, tranqüilidade, temperatura amena, status de residir em área 

nobre de frente para o mar, enfim, fazem uso de recursos não mensuráveis, 

diretamente, como apelo comercial nas localidades detentoras de tais 

características, como na área em estudo. 
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Analisando-se essa relação de custos-benefícios da implantação de 

equipamentos turísticos e de lazer, verifica-se aumento das taxas e tributos, 

elevação do custo de vida, supervalorização dos imóveis para venda e locação, 

aumento dos preços dos produtos e serviços nos períodos de alta estação 

turística, aumento da pressão sobre os serviços públicos, que não atendem a 

sobrecarga demandada, causando transtornos como: falta de água, sobrecarga 

na rede de esgotos, acúmulo de lixo, escassez de gêneros alimentícios, 

congestionamentos no trânsito, insuficiência de estacionamentos, dentre outros 

(NUGA, 1997).   

 

Portanto, há de se pensar com reserva sobre os efeitos positivos do 

turismo como dinamização da economia, ampliação do mercado de trabalho, 

incremento da renda, integração dos povos, enriquecimento cultural, para as 

populações locais. Sem dúvida, o turismo traz um elevado custo social para a 

população residente, percebendo-se, na maioria das vezes, que os malefícios 

superam os benefícios, quando se aborda o turismo em menor escala (Ibidem). 

 

 

3.2 Pesando custos e benefícios do turismo 
 

 

Na perspectiva de Barros (1998:43), dentre as funções que 

envolvem a atividade turística, a criação de postos de trabalho serve como 

argumento para legitimar socialmente os interesses turísticos, embora surjam 

problemas como: alta sazonalidade do nível empregatício; avanços 

tecnológicos de informatização dos serviços; destruição e substituição de 

atividades tradicionais; longas jornadas de trabalho; instabilidade para se 

manter no emprego; desemprego massivo; formação e qualificação de mão-de-

obra para o setor e baixa remuneração. 
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O mencionado autor aponta, ainda, a dificuldade de mensurar os 

custos ambientais provocados pela atividade turística no ambiente, já que não 

há como valorar de forma direta os serviços que a natureza oferta ao homem, 

ao que se chama de custos de oportunidade (geralmente incorporam-se 

esses custos aos benefícios sociais que serão motivados pela origem de 

emprego e renda). 

 

No tocante aos custos do setor público para a implantação do 

turismo, pode-se dizer que são reduzidos, no caso de ser possível a utilização 
das infra-estruturas, apesar de haver áreas no Nordeste Brasileiro que 

passaram a receber investimentos vultosos pressionadas por esse novo tipo de 

uso do solo, o uso turístico. Por intermédio de iniciativas privadas e de 

programas de financiamento internacionais como o PRODETUR, que 

passaram a investir na criação de novas infra-estruturas para receber uma 

demanda crescente por serviços turísticos nesses espaços. 

 

Muito embora se saiba que o fenômeno do turismo também agrava o 

problema da distribuição social da renda, ou seja, da evasão de recursos, 

desequilibrando e enfraquecendo o desenvolvimento pretendido, já que se 

transforma em política e os benefícios gerados passam a ser concentrados 

pelas empresas oligopolistas, gerando desigualdades regionais. É um quadro 

difícil de ser revertido, pois, apesar de grandes investimentos em infra-

estruturas de transporte, saneamento, energia, abastecimento de água, a 

população autóctone ou residente fica excluída, acentuando os padrões de 

desigualdades sociais (BARROS, op cit). 

 

O Plano de Mudanças do Estado Ceará destaca a valorização do 

potencial turístico litorâneo, implementando uma infra-estrutura turística 

incipiente, apoiada na iniciativa privada para atender fluxos turísticos externos, 

mas que pouco beneficia a população local (RODRIGUES apud CORIOLANO, 

1999). 
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Segundo Krippendorf (apud GASTAL et al, 2002), são relacionados 

sete benefícios que objetivam o incremento turístico e sete aspectos negativos 

associados ao seu crescimento: 

 
Quadro 05 – Benefícios do incremento turístico e aspectos negativos do 
crescimento turístico 

Benefícios do incremento turístico 
Aspectos negativos do crescimento 

turístico 
 

 Paralisa o êxodo da população 

nativa; 

 gera emprego; 

 produz renda; 

 financia infra-estrutura; 

 melhora as condições de vida; 

 apóia atividades tradicionais como 

o artesanato e de preservação da 

natureza; 

 eleva a autoconfiança da 

população. 

 
 Estrutura econômica unilateral e 

vulnerável; 

 atividade desigual e não 

coordenada; 

 explora a terra, danifica a 

paisagem e a natureza; 

 priva a população local de sua 

autonomia e independência; 

  debilita a singularidade da cultura 

nativa; 

 gera tensões sociais; 

 agrava as instabilidades. 

  Fonte: Adaptado de Krippendorf (apud GASTAL et al, op cit). 

 

Observa-se uma contradição nessa análise. É como se fosse uma 

espécie de balança imaginária, onde de um lado estão os benefícios ou frutos 

do turismo e de outro os danos ou custos, encontrando-se no meio uma seta 

que mostra a relação de um com o outro. Quando os benefícios pesam mais do 

que os custos, ou seja, quando os frutos podem ser recolhidos pelo menor 

custo possível, tem-se um saldo positivo. Quando, no entanto, a situação 

inversa ocorre e os danos suprimem os benefícios, deve-se pensar em ambos 

como um sistema, para tentar minimizar os danos e maximizar os benefícios, 

uma vez que sempre haverá impactos positivos e negativos (Ibidem). 
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Segundo Goeldner et al (2002:36), o turismo é uma atividade que 

origina custos e benefícios econômicos e não econômicos para as 

comunidades anfitriãs. Apesar de os benefícios serem sempre exaltados, não 

se pode deixar de relacionar os custos que implicam o desenvolvimento desta 

atividade, em especial, os custos sociais, que são extremamente difíceis ou 

quase impossíveis de mensurar.  

 

Os benefícios econômicos ensejam custos sociais e ecológicos que 

levam a comunidade anfitriã a questionar o preço que esta é disposta a pagar 

pelo progresso econômico advindo com a chegada do turismo como: a 

diminuição da autodeterminação, perda da identidade cultural e da qualidade 

ambiental.  

 

Nesta perspectiva, também se deve considerar a importância do 

planejamento, pois o turismo, quando mal planejado e mal desenvolvido, 

ocasiona conflitos entre as necessidades e desejos das demandas turísticas e 

das comunidades autóctones. 

 

O turismo foi responsabilizado pela poluição das praias, pelo 

aumento do custo da mão-de-obra, da terra, das mercadorias, pela destruição 

do campo, contaminação dos valores dos povos nativos, pela superlotação, 

pelo congestionamento, barulho, lixo, crime, perda da privacidade, geração de 

tensões sociais, deterioração ambiental, pela falta de controle sobre o futuro de 

uma destinação e pelo trabalho sazonal mal pago. São problemas muito 

comuns a diversas formas de desenvolvimento que denotam a insatisfação do 

status quo que a atividade representa, enfatizando a necessidade de um plano 

de desenvolvimento econômico do qual o turismo seja parte integrante, 

tentando equilibrar a maximização dos benefícios e a minimização dos custos e 

problemas sociais. (GOELDNER et al, 2002). 
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A seguir, o quadro 06 traz os aspectos positivos e negativos do 

desenvolvimento do turismo em torno dos custos e benefícios produzidos para 

melhoria da qualidade de vida das populações turísticas receptoras, na 

tentativa de avaliar até que ponto a presença do turismo nessas localidades 

pode ser desempenhada de maneira sustentável.  

 
Quadro 06 – Aspectos gerais positivos e negativos do desenvolvimento do 
Turismo 

Aspectos Positivos do Turismo Aspectos Negativos do Turismo 
• Oferta empregos para mão-de-obra 

especializada ou não, porque é um setor 

de mão-de-obra intensiva; 

• origina oferta de moeda estrangeira; 

• aumenta a renda; 

• incrementa o PIB; 

• aproveita a infra-estrutura existente; 

• desenvolve uma nova infra-estrutura que 

incrementará o comércio e a indústria 

locais; 

• aproveita os recursos e produtos locais 

para auxiliar no desenvolvimento da 

atividade turística; 

• diversifica a economia; 

• é considerada uma das atividades de 

desenvolvimento econômico das mais 

compatíveis e que complementa outras 

em uma região; 

• distribui o desenvolvimento; 

• possui alto impacto multiplicador; 

• aumenta as receitas governamentais; 

• amplia os horizontes educacionais e 

culturais melhorando os efeitos de 

autovalorização; 

• melhora a qualidade de vida das 

populações e comunidades envolvidas; 

• reforça a preservação do patrimônio 

histórico-cultural e paisagístico; 

• justifica a proteção e as melhorias 

• Cria excesso de demandas por 

recursos;  

• gera dificuldades de sazonalidade; 

• causa inflação;  

• pode resultar num desenvolvimento 

econômico desequilibrado;  

• cria problemas sociais; 

• degrada e polui o ambiente natural; 

• Degrada o ambiente cultural; 

• aumenta a violência, a prostituição, o 

consumo de drogas; 

• aumenta a vulnerabilidade econômica 

e política; 

• ameaça a estrutura familiar; 

• mercantiliza a cultura, os costumes, a 

religião; 

• origina conflitos e desentendimentos 

entre os atores sociais envolvidos 

(comunidade, empreendedores e 

turistas); 

• contribui para proliferação de doenças; 

• causa flutuação econômica; 

• problemas com transportes. 
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ambientais; 

• reforça o interesse dos turistas pelas 

manifestações culturais, propiciando 

empregos para artistas locais; 

• gera a criação de instalações turísticas e 

recreacionais que beneficiam a população 

local; 

• diminui as barreiras sociológicas e 

culturais; 

• cria uma imagem favorável para o destino 

turístico em termos mundiais; 

• promove uma comunidade global, 

compreensão e paz internacionais. 

Fonte: Adaptada de Goeldner et al (2002). 

 

No século XXI, a prioridade ao construir empreendimentos turísticos 

na orla atenta para a necessidade de uma interação cada vez maior com o 

meio ambiente, fato que aponta a importância de trabalhar o binômio turismo – 

meio ambiente de forma integrada e harmoniosa como fator para se alcançar a 

sustentabilidade dos espaços naturais (núcleo do produto turístico) e da própria 

atividade turística.  

 

Isto porque, a sobrevivência e a lucratividade das destinações 

turísticas dependem da manutenção e preservação desses espaços. O turismo 

tanto pode aprimorar os cuidados com o meio ambiente, por meio da 

preservação e conservação, estabelecendo limites sustentáveis para sua 

utilização, como pode destruí-lo, se não for adequadamente planejado e 

implementado de maneira apropriada, podendo liquidar a vegetação, originar 

superpopulação, poluir praias, causar excessos de construções, suprimir 

espaços abertos, criar problemas de esgoto e habitação, e ignorar as reais 

necessidades estruturais da comunidade receptora (GOELDNER et al 

2002:356). 
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O World Travel Tourism Council – WTTC alerta quanto ao uso 

desmedido dos recursos naturais pelo turismo e avalia a longo prazo as 

implicações resultantes da destruição desses recursos para as próximas 

décadas: 

 

• A instabilidade política da concorrência crescente levará à perda de 

novas destinações turísticas e à degradação das existentes; 

• a perda de paisagens e vida selvagem poderá causar um desinteresse e 

decréscimo na satisfação dos turistas com os produtos turísticos, 

diminuindo as viagens para algumas destinações; e 

• a elevação nos preços dos combustíveis reduzirá o número de viajantes, 

pois aumentarão os custos operacionais da viagem.  

 

O WTTC, apud Goeldner et al (op cit, p.356-358), apresenta também 

uma visão positiva da relação entre turismo e meio ambiente, englobando os 

seguintes elementos: 

 

• O turismo integra as sociedades modernas; 

• a consciência ambiental global sobre os danos ambientais cresce 

rapidamente; 

• os recursos do turismo podem e devem ser canalizados para 

atingir objetivos ambientais; 

• o setor tem o poder de influenciar bilhões de pessoas para obter 

efeitos ambientais benéficos; 

• uma clientela exigente que irá exercer pressão para obtenção de 

melhorias ambientais; 

• pressão de lobbies ambientais para desenvolver uma prática 

consciente de turismo; 

• auto-regulamentação contribuindo para o desenvolvimento de 

regulamentações apropriadas e viáveis; 

• declarações de missão ambiental surgindo como primeiro passo 

para a auto-regulamentação; e 

•  a liderança ambiental deveria partir das grandes multinacionais.  
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Diante da análise desse possível quadro de turbulência envolvendo 

turismo e meio ambiente, o conceito de desenvolvimento sustentável abordado 

por Goeldner et al (2002, p.362), é visto como: 
 

 

(...) uma abordagem através do qual são praticadas iniciativas para 

equilibrar os benefícios ou resultados de um setor com os 

investimentos e as restrições necessários para garantir que ele possa 

continuar a existir, sem prejudicar ou destruir o recurso básico do qual 

depende. No setor turístico, isso implica em uma preocupação com 

os ambientes natural e construído, de forma que garanta sua 

viabilidade e bem-estar permanentes (...).   

 

Em geral, costuma-se alegar que o maior efeito benéfico do turismo 

encontra-se na origem de emprego e renda e no seu efeito multiplicador para a 

economia. Não se observa, porém, que ocorre uma troca desigual em que os 

custos sociais do turismo não são pagos por quem consome os espaços 

turísticos, ou seja, “os autóctones fornecem as paisagens [...], o ar saudável e 

nós, as pessoas da cidade, trazemos o capital”. Afinal, não se deve esquecer  

de que os componentes naturais da paisagem são inteiramente gratuitos, por 

isso, muitas regiões turísticas que liquidam seus recursos não se dão conta de 

que estão perdendo sua própria independência, a razão de ser da atividade 

(KRIPPENDORF, 2003: 75 -77). 

 
Uma troca só pode ser qualificada como eqüitativa se os custos e os 

benefícios forem repartidos de forma mais ou menos equivalente 

entre as partes. Não é o caso do turismo. Uma das principais razões 

são os custos, ditos sociais, que são criados, mas não são pagos 

pelas empresas turísticas ou pelos turistas, e ficam, portanto, 

inteiramente a cargo das regiões hospedeiras. Eles não aparecem em 

nenhuma conta e, no entanto, recebem uma carga quase insuportável 

para os habitantes. Alguns dos aspectos negativos do 

desenvolvimento do turismo mais apontados pelas populações 

autóctones dizem respeito: a presença de muitos estrangeiros, 

desconfiguração e modificação paisagística, onde apenas uma 
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minoria beneficia-se do turismo e a poluição arquitetônica do meio 

ambiente.  

 

Krippendorf (2003) sugere que o turismo de certa forma pode ser 

encarado como um conquistador pacífico que age com o consentimento dos 

“conquistados”, agindo até mesmo por exigência deles.  Embora a paisagem e 

o homem se confundam nessa dinâmica e se tornem bens de consumo, 

contribuindo para o processo de “autodestruição do turismo”, se não se 

conseguir induzir mudanças significativas nessa visão, o fenômeno do turismo 

será sempre encarado como vilão como uma forma de subversão que se infiltra 

e impõe costumes estrangeiros: uma nova forma de colonialismo, mascarada 

por certo ar de inocência, que cria relações de dependência e domínio e 

explora ambos: homem e meio ambiente.  

 

Sendo assim, o equilíbrio entre custos e benefícios é vulnerável e, 

geralmente, o crescimento quantitativo no turismo está conectado ao 

rendimento reduzido da renda e ao crescimento dos problemas sociais e 

ambientais. 
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4. TURISMO E MEIO AMBIENTE: AS RELAÇÕES NOS ESPAÇOS 

LITORÂNEOS 
 
 

Todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade 

o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações (Art. 125 da Constituição da República Federativa do 

Brasil). 

 

A fragilidade dos ecossistemas da zona costeira se agrava ao longo 

dos anos, em decorrência da ocupação desordenada, do uso indevido do solo 

e da exploração inadequada dos recursos naturais pela população, na busca 

de novos espaços e opções de sobrevivência, lazer e recreação.  

 

Como exemplos apresentam: a modificação da paisagem natural 

(compactação do solo; erosão; retirada da cobertura vegetal; eutrofização e 

assoreamento de rios e lagoas; aumento da produção de resíduos sólidos; 

modificação dos corredores de vento, com a construção de casas e 

equipamentos turísticos; formação de microclima) e o surgimento de infra-

estrutura e infra-estrutura turística (saneamento; abastecimento; eletricidade; 

hotéis, pousadas e restaurantes) para atender as necessidades de uma nova 

demanda. 

 

Segundo Drew (1996), essa atenção voltada para o litoral ocorre 

mundialmente, uma vez que oferta uma diversidade de atrativos naturais que 

conquistam e permitem o povoamento humano. Dessa forma, a pressão 

exercida sobre a zona litorânea em benefício do homem generaliza as 

alterações e os impactos que causa no meio.  

 

Na compreensão de Morais (1996), as zonas litorâneas 

compreendem os ecossistemas formados pelas faixas de praias, cordões 

litorâneos, dunas, antedunas, planície litorânea, planícies fluvio-marinhas, 
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planícies de marés, pântanos salgados, estuários, zonas délticas e regiões de 

plataforma continental interna até 10-20 metros de profundidade. Entre os 

principais impactos produzidos na região costeira destacam-se: 

 

 a ocupação e exploração indiscriminada de dunas, que provoca sua 

degradação, em especial das dunas móveis, que prejudica o transporte 

eólico impactando o lençol freático, causando emagrecimento dos perfis 

de praia e modificando a estética ambiental; 

 o desmatamento das dunas, que causa a remoção da areia pelo vento 

de dunas já fixadas, podendo causar assoreamento nos leitos dos rios e 

em outros cursos d’água. Ex: rio Pacoti; 
 o uso das dunas para áreas de recreação, como acontece no litoral 

nordestino, que causa a destruição e acelera a degradação da 

vegetação, promovendo impactos negativos relacionados ao aspecto 

fisiográfico, o que não impede o desenvolvimento da atividade turística 

nessas áreas; 

 o trânsito de veículos do tipo bugguies em áreas não selecionadas em 

zonas costeiras que podem provocar erosão pelo desmatamento, 

revolvimento e movimentação de areias; 

 o barramento de cursos d’água que causa obstrução no suprimento de 

sedimentos e provoca o emagrecimento das praias e conseqüente 

erosão; e 

 os loteamentos e a ocupação residencial indiscriminada e inadequada 

que provocam barramento no fluxo de transporte eólico de sedimentos e 

conseqüente erosão na linha de praia. 

 

A alocação inadequada dos recursos naturais compromete a 

qualidade e quantidade dos estoques de capital natural, podendo levar à 

escassez ou exaustão deles. E é nesse contexto que as propostas de políticas 

públicas da gestão dos recursos naturais, aliadas aos conceitos de 

desenvolvimento sustentável, emergem como medidas mitigadoras, 

compensatórias ou preventivas, associadas à importância de preservação e 

conservação do meio natural para a resolução de possíveis conflitos. 
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Sendo assim, ao abordar a temática que envolve o turismo e o meio 

ambiente, percebe-se a crescente vinculação de dependência do turismo em 

relação aos recursos naturais.  

 

A compreensão e estudo das relações entre esse binômio podem 

contribuir para o planejamento adequado da área urbana dos espaços 

litorâneos, possibilitando a previsão e adaptação à nova realidade formada a 

partir de uma demanda externa: o turista. 

 
 
4.1 Turismo e meio ambiente: rumo à consciência ambiental 
 

 

Existe estreita relação de interdependência do turismo com os 

recursos naturais, já que a natureza fornece a matéria-prima para que ocorra o 

fenômeno da atividade turística.  

 

Para Lages & Milone (2000), a relação entre turismo e meio 

ambiente deve ocorrer de forma simbiôntica à medida que a conservação de 

áreas naturais contribui para preservação do ingrediente vital do produto 

turístico. 

 

De acordo com Santos (1996 apud CRUZ, 2003), a primeira 

presença do homem no Planeta foi um fator novo na diversificação da 

natureza, pois ele atribuiu às coisas um valor, acrescentando ao processo de 

mudança um dado social, que desde essa primeira presença na natureza até 

os dias de hoje, pautou a evolução da humanidade no sentido da socialização 

do homem com a natureza.  

 

Para Cruz (op cit), os problemas ambientais nada mais são do que 

a materialização no espaço, das distorções e contradições presentes nas 

relações sociais, atentando para o fato de que toda medida preventiva relativa 

à melhoria da qualidade ambiental é significativa, porém insatisfatória. 
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Com o despertar da consciência ambiental mundial e do conceito de 

desenvolvimento sustentável, surgiu a necessidade de integrar posturas 

sustentáveis ao desenvolvimento turístico, envolvendo todos os agentes desse 

processo por meio da Educação Ambiental e de políticas de turismo 

condizentes com a realidade local, destacando a necessidade e importância do 

planejamento da atividade turística de forma sustentável, como medida 

atenuante na diminuição dos efeitos negativos do turismo no meio ambiente 

(AQUASIS, 2003). 

 

Desde o final do século XX, quando o turismo emergiu no cenário 

econômico como fonte alternativa de renda para os países periféricos, 

apresentou-se como uma atividade econômica que consome os recursos 

naturais de forma insustentável em função de seu caráter capitalista. Embora 

se apresente como o setor da economia que mais cresce na atualidade no 

Mundo, apresenta aspectos positivos e negativos que devem ser avaliados 

freqüentemente em virtude de sua intensa dinâmica (AQUASIS, 2003). 

 

Nessa perspectiva, o turismo que vigora na atualidade é visto como 

um fenômeno de massas em decorrência do desenvolvimento propiciado pela 

Revolução Industrial, que introduziu na sociedade moderna um modelo 

econômico pautado na geração de renda mediante expropriação e exploração 

dos recursos naturais (DIAS, 2003). 

 

Coriolano (2005) sustenta que o turismo transformou os lugares em 

mercadoria, sobretudo, os locais onde predomina a ambiência natural, como os 

espaços litorâneos.  

 

Essa dualidade entre a questão ambiental e o turismo fez que se 

percebesse a necessidade de adotar medidas de contenção para controlar as 

ações antrópicas negativas sobre o meio ambiente, principalmente na zona 

costeira, onde a atividade turística é desenvolvida, no intento de originar divisas 

e com isso o meio ambiente torna-se mais susceptível à degradação.  

 



 63

4.2 Uso e ocupação da zona costeira cearense e seus impactos 
 

 

Na época da colonização do Ceará, a ocupação da zona costeira 

exercia papel secundário na economia, num cenário dominado pelo sertão. 

Com o aumento do contingente populacional em torno da capital, Fortaleza, no 

século XIX, e com o desenvolvimento do porto, o eixo socioeconômico 

deslocou-se para o litoral (AQUASIS, 2003). 

 

Em meados do século XX, surgiram duas atividades que decidiram o 

desenvolvimento econômico do Estado: a pesca e o turismo. O segundo foi 

responsável por promover a ocupação dos espaços litorâneos mais frágeis 

(dunas, falésias, lagoas), em função do crescimento acelerado do veranismo, 

considerado como turismo de segunda residência, e do turismo de massa, que 

permitiu a construção de empreendimentos de grande porte para atender a 

essa nova demanda (AQUASIS, 2003). 

 

A ausência de ordenamento dos usos e formas de ocupação do 

litoral, porém, foi sentida na forma de vários impactos ambientais e sócio-

econômicos, tais como a ocupação irregular e desordenada da faixa praial e a 

especulação imobiliária resultando na supervalorização dos espaços litorâneos, 

bem como a constante mutação das feições paisagísticas, que comprometem a 

sustentabilidade ecológica dos ecossistemas envolvidos, ameaçando a 

qualidade de vida da população autóctone e a continuidade da própria 

atividade turística (AQUASIS, 2003). 

 

Tendo em vista o esgotamento de alguns recursos do estoque de 

capital natural e a presença de graves desequilíbrios ambientais nessa unidade 

geoambiental (que ameaçam a biodiversidade marinha e costeira aliado ao 

crescente aumento populacional), é necessário conjecturar-se formas de 

exploração dos recursos naturais, refletir sobre os impactos positivos e 

negativos e quebrar paradigmas para ocorrer mudanças significativas de 

atitudes no intuito de haver uma aproximação do que se concebe sobre 

sustentabilidade (AQUASIS, 2003).  
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A zona costeira apresenta-se como um ambiente dinâmico e de 

extrema fragilidade, a qual se agrava com a implantação indiscriminada dos 

processos antrópicos que provocam interrupção do equilíbrio ambiental, tendo 

como efeitos a erosão costeira, contaminação do solo, diminuição dos recursos 

naturais e redução da qualidade de vida.  

 

Destaca-se a zona costeira cearense, que sofre os efeitos negativos 

da atividade turística, e que é apenada pela ausência de um planejamento 

flexível, direcionado para uma política sustentada em propostas que visam ao 

bem-estar de todos os agentes envolvidos no processo, tanto da comunidade 

que oferta os atrativos naturais e culturais, como os turistas e visitantes que 

buscam os locais de atrativo. 

 

Dentre os principais motivos de degradação desses espaços 

destacam-se: a especulação imobiliária, seguida da ocupação desordenada e 

do uso irracional dos recursos naturais, que, diante de sua fragilidade, 

comprometem significativamente o equilíbrio ecológico da região, ameaçando a 

qualidade de vida das comunidades costeiras (AQUASIS, 2003). 
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4.3 O impacto do turismo no litoral de Aquiraz - CE 
 

 

De acordo com Macedo e Pellegrino (apud YÁZIGI et al, 1996), o 

processo de ocupação do litoral brasileiro remonta ao início da colonização do 

país, mas se estrutura de forma espacial a partir do século XX, quando nos 

subúrbios das grandes cidades costeiras se configura uma nova estrutura 

urbana, denominada de subúrbio de veraneio. Dessa maneira, são gerados 

muitos conflitos ambientais e transformações paisagísticas, sobretudo os 

loteamentos com finalidade turística, que se estendem linearmente por grande 

parte da costa.   

 

Acredita-se que a ideologia básica da atividade turística justifica-se 

pela necessidade que as pessoas têm em buscar novos ambientes, quer seja 

por negócios ou lazer, utilizando como matéria-prima para tal atividade, os 

recursos naturais disponíveis nos ambientes naturais, em especial as unidades 

específicas do litoral.  

 

Para Becker (apud YÁZIGI et al, 1996), essa ocupação acelerada da 

zona costeira pelo turismo decorre do seu poder de transformar-se num vetor 

de desenvolvimento capaz de modificar as relações de produção do espaço, 

considerando novos parâmetros que levam em conta a preservação dos 

recursos, preocupando-se com os benefícios sociais trazidos para a região 

pautados no desenvolvimento sustentável. 

 

Em decorrência do seu caráter multifacetado, essa atividade é 

considerada fonte alternativa para o desenvolvimento econômico de muitas 

localidades detentoras de uma oferta natural diversificada de atrativos.  

 

Em função disso, acredita-se que este seja um dos maiores 

responsáveis pelo processo de ocupação da zona costeira, considerado, 

juntamente com outros fatores, a principal determinante da urbanização do 

litoral (essa urbanização turística coloca as cidades no mercado de paisagens 

naturais e artificiais, produzindo paisagens de consumo e lazer). 
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O turismo apresenta-se por meio de indicadores e conceitos como 

uma referência de considerável solução para muitos males cometidos pela 

inversão dos papéis existentes entre o homem e a natureza, determinada pela 

sociedade capitalista exploradora e sua ação consumista. 

 

Para tanto, é necessário entender a relação entre homem-

sociedade-natureza, suas inter-relações e os recursos naturais disponíveis 

para a prática da atividade turística na região, bem como o espaço geográfico 

onde está inserida. 

 

Avaliando a terra na zona costeira cearense, que atualmente 

responde por um quadro crítico em virtude da ocupação irregular da faixa de 

praia pelos equipamentos turísticos (que afetam sobremaneira o cotidiano das 

comunidades tradicionais), constata-se que as problemáticas socioambientais 

estão intrinsecamente relacionadas com a utilização da paisagem pela 

exploração do turismo em função do modelo de desenvolvimento econômico 

vigente adotado pela sociedade capitalista industrial. 

 

Esse processo de ocupação e expansão das indústrias turísticas e 

imobiliárias, não tem considerado as perdas irreversíveis dos recursos 

ambientais e paisagísticos que resultam em custos sociais elevados, 

comprometendo a qualidade dos ambientes costeiros e exigindo uma revisão 

das políticas de conservação de tais recursos (MACEDO e PELLEGRINO apud 

YÁZIGI et al, 1996).  

 

A situação é agravada pelo adensamento populacional e pela fuga 

dos problemas citadinos, surgindo uma nova realidade nesse cenário 

ambiental, as segundas residências, fator-chave da especulação imobiliária, e, 

como conseqüência, a relação do homem com a natureza fragilizou-se. 
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Os benefícios alardeados pelo desenvolvimento do turismo 

constituem a principal justificativa de planos e projetos de grande porte, tais 

como os megaprojetos em implantação no litoral nordestino, sem que, 

entretanto tenham sido criados mecanismos de reversão desses benefícios 

para as populações dos núcleos receptores (CRUZ, op cit). 

 

Essa tendência espacial da implantação de equipamentos do tipo 

resort e da oferta de serviços turísticos é fato consumado na zona costeira 

cearense, que leva a construção de territórios turísticos isolados por barreiras 

artificiais, no intuito de manter o turista dentro desses espaços, conservando-o 

desvinculado da realidade local, negando a espontaneidade atribuída ao ato de 

fazer turismo conforme pode ser observado nas Figuras 09 e 10.   
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Figura 09 e Figura 10 – Ocupação irregular da faixa de praia pela especulação 
imobiliária no Porto das Dunas (Fonte: Roberta Rios, Out./2005). 

 

Segundo Cruz (2003), o termo resort significa estação de veraneio 

ou “lugar para o qual as pessoas vão a fim de passar férias”. Esses “paraísos 

privados”, que se multiplicam a cada dia, são empreendimentos hoteleiros que 

oferecem ao hóspede hospedagem, serviços de restauração e de lazer, 

segurança e belas paisagens.  
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Para a mesma autora, a invasão do litoral para a construção dos 

megaempreendimentos turísticos, explica-se por fatores como: a 

potencialidade natural dos ambientes litorâneos para o turismo, ou seja, sol e 

praia atuando como binômio de deslocamento turístico mundial e pela 

concentração espacial das infra-estruturas de acesso e urbana existentes ao 

longo dessa estreita faixa litorânea. 

     

Dessa maneira, foram observados como principais indicadores de 

estudo os seguintes aspectos no Município de Aquiraz: desenvolvimento 

acelerado do turismo na região; implantação de políticas estratégicas para o 

desenvolvimento sustentável local e ausência de planejamento turístico 

compatível com a realidade da região.  

 

Atualmente, verifica-se uma preocupação, por parte do Governo 

estadual, em formular políticas tentando considerar o tripé que compõe a 

sustentabilidade (eqüidade social, prudência ecológica e eficiência econômica), 

mas que infelizmente compromete uma parcela cada vez maior do estoque de 

capital natural disponível. 

 

 

4.3.1 Turismo e privatização de praias 

 
 

Segundo a Lei n° 7.661/98, que instituiu o Plano Nacional de 

Gerenciamento Costeiro (PNGC), “entende-se por praia a área coberta e 

descoberta periodicamente pelas águas, acrescida da faixa subseqüente de 

materiais detríticos, tais como areias, cascalho, seixos e pedregulhos, até o 

limite onde se inicie a vegetação natural, ou em sua ausência, onde comece 

um outro ecossistema”.  

 

O objetivo do PNGC, instituído em 16/5/1988, por meio da Lei n° 

7.661/98, é “orientar a utilização racional dos recursos da Zona Costeira, de 

forma a contribuir para elevar a qualidade da vida de sua população e proteção 

do seu patrimônio natural, histórico, étnico e cultural”. 
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Para Cruz (op cit), o artigo 10 dessa lei identifica essas praias como 

bens de uso comum do povo, significando que não há praia estadual nem 

municipal, muito menos particular. Assegura sempre livre e franco acesso a 

elas e ao mar, em qualquer direção e sentido, ressalvados os trechos 

considerados de interesse da segurança nacional ou incluídos em áreas 

protegidas por legislação específica. 

 

O Município de Aquiraz situa-se em um contexto espacial decorrente 

de um jogo de forças históricas que, ao lado das forças naturais, determinou 

características culturais, econômicas e sociais ao homem que habita esse 

espaço. O homem, agente modificador e estruturador da paisagem, ou ainda, 

organizador do espaço, é o principal agressor da paisagem natural (NUGA, 

1983). 
 

A primazia turística do Ceará se elaborou nas praias ensolaradas dos 

“verdes mares bravios”. Na faixa litorânea fixaram-se alguns 

equipamentos necessários á atividade, recriando um novo tipo de 

função, aceleradora de fluxos de bens e pessoas, indutora de vias e 

meios de comunicação, impostora de relações de trabalho e de 

hábitos desconhecidos. O que era colônia de pescadores ou pedaços 

ermos de praias tornou-se atração para muitos, em seus momentos 

de ócio e lazer. Lugar de fuga, da ilusão de ausentar-se de um 

cotidiano repetitivo e estafante dos grandes centros urbanos. 

Constatando que a mercadorização da natureza deu certo. (LIMA 

apud RODRIGUES, 1999). 
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Figura 12 Figura 11 

Figuras 11, 12, 13 e 14 - Particularização da praia em frente a um 
empreendimento turístico na praia do Porto das Dunas 

Figura 13 Figura 14 

(Fonte: Roberta Rios, Jun./2005). 
 

Há tempos a praia exerce fascínio sobre as sociedades como 

espaço de lazer e contemplação, e isso é uma das principais causas dos tipos 

mais recentes de privatização desses ambientes, como se verifica nas figuras 

11, 12, 13 e 14 na praia do Porto das Dunas (CRUZ,2003:86). 

 

A não-privatização das praias não está assegurada por nenhuma 

das constituições estaduais dos estados litorâneos, incluindo o Ceará. Tanto a 

Lei n° 6.938/81 (que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente - PNMA) 

como a Resolução CONAMA n° 001/86 incidem de forma indireta na proteção 

da praia, incluindo-se o que diz respeito à sua privatização, já que são normas 

federais, de caráter geral, incluindo a praia do Porto das Dunas, localizada no 

litoral de Aquiraz, uma vez que apresenta o turismo como sua principal 

atividade econômica para o desenvolvimento da região. 
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Assiste-se ao resultado dessa privatização de vastos trechos de 

praia por hotéis, resorts e condomínios de segundas residências, sob duas 

formas: uma clara e explícita, identificada por meio de cercas e muros, além de 

outras formas concretas de isolamento de determinada área, e outra camuflada 

pela ausência de limites entre bem de uso público e propriedade privada 

(CRUZ, 2003). 

 

 Essas barreiras imaginárias impõem um comportamento social 

hegemônico que impõe novos padrões sociais, contribuindo para a 

segregação socioespacial, uma vez que muitos desses condomínios de 

segunda residência só permitem acesso de visitantes às praias por eles 

privatizadas, controlando sua entrada por guaritas e vigilância permanente, 

sendo permitido acesso somente aos pedestres, conforme Figuras 15 e 16. 

 

           

15 16 

Figura 15 e Figura 16 – Segregação socioespacial na praia do Porto das Dunas 
(Fonte: Roberta Rios, Fev./2006). 

  

Tal fato remete ao exemplo supracitado como objeto desta pesquisa, 

representado pelos empreendimentos turísticos de grande porte e de novos 

empreendimentos em fase de implantação, portanto, considerados como 

principais modificadores desse cenário paisagístico. 
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5. TURISMO E ARTIFICIALIZAÇÃO DA PAISAGEM: A BUSCA 
PELA SUSTENTABILIDADE TURÍSTICA NOS ESPAÇOS 
LITORÂNEOS 

 

 

No decurso das duas últimas décadas, foram suscitadas discussões 

quantitativas e qualitativas acerca das questões ambientais. Parece, 

finalmente, ter o homem tomado consciência da importância que um convívio 

harmônico com o seu meio ambiente terá para as gerações futuras e para a 

melhoria da sua qualidade de vida desde já. Na verdade, essa é uma premissa 

que está na base da conceituação do desenvolvimento sustentável, tão 

necessário à perpetuação da civilização humana (SAMPAIO apud BRANDÃO, 

1995). 

 

A descoberta dos espaços litorâneos pela exploração da atividade 

turística trouxe à tona a discussão acerca da problemática que envolve o 

binômio turismo-meio ambiente e as conseqüências socioambientais 

provocadas pela modificação da paisagem para a implantação das estruturas 

criadas pelo e para os usos turísticos e, que, na maioria das vezes, acontece 

sem planejamento adequado. 

 

A seguir, relatou-se, em linhas gerais, a relação desse binômio sob a 

óptica do desenvolvimento sustentável, na tentativa de demonstrar a 

importância de integrar as diretrizes e os conceitos por ele estabelecidos para 

trabalhar e fortalecer o elo do turismo sustentável no e para o litoral.  

 
[...] A noção de sustentabilidade não é construída a partir de tentar 

suprimir desequilíbrios em geral nos ecossistemas, uma vez que se 

sabe que os ecossistemas têm desequilíbrios e dinâmicas, mas sim 

de que há ações antrópicas de alto risco nos ecossistemas, que 

podem conduzir ao empobrecimento, depredação da morada do 

homem e mesmo conduzir à ameaça da sobrevivência desta espécie. 

(BARROS, 1998:32). 
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5.1 Conceitos e definições gerais de turismo  
 

 

Para entender da fenomenologia do turismo, Andrade (1998 apud 

FONTENELE JÚNIOR, 2004) entende ser necessário estabelecer uma relação 

entre homem, espaço, tempo e suas relações com o meio ambiente. 

 

O significado da palavra turismo para pesquisadores e peritos em 

turismo está longe de ter uma conceituação exata e aceita por todos, visto que 

possui amplo alcance de expressões que impedem a tradução e 

dimensionamento exato das teorias e das técnicas que o fenômeno encerra em 

seus princípios e em suas operações (ANDRADE, 1998). 

 

A mais antiga das conceituações aproveitadas data de 1910, de 

autoria do economista austríaco Herman von Schullard, que compreende o 

turismo como: 
 

(...) a soma das operações, especialmente as de natureza 

econômica, diretamente relacionadas com a entrada, a permanência 

e o deslocamento dos estrangeiros para dentro e para fora de um 

país, cidade ou região (ANDRADE,1998). 

 

Fuster (1973 apud BARRETO, 1999) define turismo como um 

conjunto de turistas e os fenômenos e relações que produzem em 

conseqüência de suas viagens. Turismo é todo equipamento receptivo de 

hotéis, agências de viagens, transportes, espetáculos, guias-intérpretes que o 

núcleo deve habilitar para atender às concorrentes [...]. Turismo é o conjunto 

das organizações privadas ou públicas que surgem para fomentar a infra-

estrutura e a expansão do núcleo, as campanhas de propaganda [...]. Também 

são os efeitos positivos e negativos que se produzem nas populações 

receptoras. 
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Depois de estabelecida essa conexão, buscou-se definir turismo por 

meio de uma das mais recentes definições aceitas formalmente embasada no 

conceito de Oscar de La Torre: 
 

O turismo é um fenômeno social que consiste no deslocamento 

voluntário e temporário de indivíduos ou grupos de pessoas que, 

fundamentalmente por motivos de recreação, descanso, cultura ou 

saúde, saem do seu local de residência habitual para outro, no qual 

não exercem nenhuma atividade lucrativa nem remunerada, gerando 

múltiplas inter-relações de importância social, econômica e cultural. 

(1992 apud BARRETO, op cit). 

 

Para Bullón (2002), o turismo não é uma ciência nem uma indústria 

sem chaminés, é uma atividade pertencente ao terceiro setor, o de serviços, e 

uma conseqüência de um fenômeno social que se baseia na existência de 

tempo livre e no desenvolvimento dos transportes. Em razão do aumento do 

tempo livre conquistado pelos trabalhadores e na busca pelo lazer foi que 

surgiram as viagens, como fuga dos problemas citadinos, sendo as cidades 

litorâneas as mais procuradas para tal fim, pelo fato de serem consideradas  

um refúgio pela exuberante beleza cênica que ofertam. 
 

Por não haver um consenso entre as diversas definições e conceitos 

sobre turismo, tomou-se como base de aceitação do ponto de vista formal a 

definição da OMT (Organização Mundial do Turismo, 2003), ao acentuar que: 
 

O turismo compreende as atividades que realizam as pessoas 

durante suas viagens e estadas em lugares diferentes ao seu entorno 

habitual, por um período consecutivo inferior a um ano, com 

finalidade de lazer, negócios ou outras. 
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5.2 Desenvolvimento do turismo no Brasil e no mundo 
 

 

O turismo surgiu no mundo por volta do século XVIII, na Inglaterra, 

como fenômeno social associado ao status da burguesia e nobreza européia, 

que via no grand tour (tour realizado pela Europa com o objetivo de adquirir 

conhecimentos sobre artes, pontos históricos remanescentes das civilizações 

antigas e locais com diversidade natural e histórico-cultural) um elemento de 

complementação para educação dos ingleses (ANDRADE, op cit). 

 

Segundo Barreto (op cit), foi por volta de 1960 que passaram a 

existir as primeiras operadoras turísticas, acordando nas pessoas o sentimento 

de ver no turismo a alternativa de lazer para ocupar o tempo livre. Foi na 

segunda metade do século, que se registraram a difusão e a expansão da 

atividade turística pelo mundo. 

 

Na década de 1930, o turismo surge pela primeira vez no cenário 

brasileiro, por meio das primeiras cidades hidrominerais, mas, somente por 

volta de 1966, ocorre a criação da EMBRATUR (Instituto Brasileiro de Turismo) 

para regulamentar e organizar a atividade turística no Brasil, transformando o 

panorama brasileiro no cenário dos dias de hoje. 

 

O Brasil é uma nação turística rica em atrativos naturais e histórico-

culturais, detentora de uma oferta real e potencial espalhada por todo o seu 

território, e um povo acolhedor que propicia cada vez mais o desenvolvimento 

da atividade. 

 

Na Era da globalização, o Governo brasileiro traz como uma das 

metas principais o incentivo ao turismo no País. Diante desse fato, a região 

Nordeste recebe atenção especial e é considerada prioridade governamental, 

mediante projetos que visam a desenvolver, preparar e estruturar as cidades 

com potencial turístico a ser explorado, com infra-estrutura, saneamento, 

estradas, para estimular os empresários a investir em equipamentos turísticos 

para desenvolver economicamente a Região.  
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Para Dantas (2002a), atualmente, o turismo aparece como um dos 

vetores inquestionáveis da política de desenvolvimento do Estado do Ceará, 

sendo indicado como elemento importante na resolução do desemprego e do 

déficit econômico. Com o reordenamento da rede urbana de Fortaleza, por 

intermédio do planejamento e de políticas públicas advindas dos incentivos do 

PRODETUR-NE (Programa de Ação para o Desenvolvimento do Turismo no 

Nordeste), pode-se elaborar a nova imagem da Cidade, que descobriu o 

turismo como atividade econômica rentável evidenciada pela imagem de Terra 
do Sol.  

 

A construção do aeroporto internacional (apresentando a Capital 

como ponto da captação de demanda) e de estradas litorâneas (orientadas 

para distribuição do fluxo turístico no litoral de Fortaleza e do Ceará) valorizou 

os espaços litorâneos em demasia, tornando-os dependentes dos 

investimentos estrangeiros e dos grandes empreendimentos turísticos, atraindo 

a especulação imobiliária e transformando a paisagem litorânea da região. A 

princípio, essa valorização intensa da zona de praia pelo turismo, decorre da 

oferta natural diversificada encontrada no litoral, que, em conseqüência, 

desperta o interesse para a exploração dos recursos naturais em detrimento da 

atividade turística, como atrativo para o desenvolvimento econômico da região 

(DANTAS, op cit).   
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5.3 Turismo sustentável 
 
 

Na tentativa de integrar e conciliar os conceitos de turismo e 

desenvolvimento sustentável, adotou-se como referência a definição de Pearce 

& Turner (1990 apud NUGA, 1997), para “turismo sustentável” como:  

 
(...) aquele que pretende maximizar ou otimizar a distribuição dos 

benefícios do desenvolvimento econômico, baseado no 

estabelecimento e na consolidação das condições de segurança sob 

as quais se manterão os serviços turísticos, a fim de que os recursos 

naturais sejam mantidos, restaurados e melhorados dentro de um 

futuro possível. 

 
Para Ruschmann (1997), as décadas de 1950 a 1970 foram 

marcadas pelo crescimento do turismo de massa no mundo, causando 

explosão de demanda turística, que ocasionou impactos na cultura e 

paisagem das comunidades receptoras. Antes tais efeitos negativos do 

domínio do homem sobre a natureza, provocados pelo turismo, passou-se a 

questionar até que ponto vale a pena essa incidência de fluxos massivos em 

áreas naturais. 

 

Partindo dessa premissa, a mesma autora enumera e considera 

como principais efeitos negativos do turismo: a especulação imobiliária, 

desmatamentos, “expulsão” da comunidade para a periferia a fim de construir 

os grandes meios de hospedagem chamados resorts, a modificação e perda 

dos costumes locais, xenofobia, má distribuição da renda, e visitação 

superior à capacidade de carga de atrativos naturais. 

 

Essa necessidade em controlar o crescimento quantitativo dos 

fluxos turísticos surgiu como medida preventiva para preservar os recursos 

naturais, de modo a não comprometer irreversivelmente a qualidade e 

quantidade dos estoques naturais dos ecossistemas.     
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Krippendorf (apud GASTAL et al, 2002), alerta sobre as fragilidades 

dos elementos envolvidos no turismo, desde o ecossistema natural até o 

cultural, pois nem sempre as comunidades receptoras suportam as pressões 

demandadas pelos fluxos turísticos. Já para Marutschka Moesch, deve-se 

refletir o fato de que antes de ser um fenômeno econômico, o turismo é uma 

experiência social, envolvendo pessoas que se deslocam no tempo e no 

espaço em busca de prazer e diversão, atentando para não apenas para o 

atendimento de suas necessidades físicas imediatas, como também seus 

ideais imaginários. 

 

Para Dias (2003), a busca da sustentabilidade no turismo é um 

processo que não ocorrerá do dia para a noite, mas será fruto de muita 

discussão sobre as diversas experiências realizadas. Será um trabalho árduo e 

permanente que envolve a conscientização de muitos agentes e continuará nas 

próximas gerações. 

 

O turismo, apesar de ser um segmento econômico forte e promissor 

na geração de empregos, apresenta fatores contraditórios, pois há casos, de 

lugares onde o turismo se desenvolve à custa da degradação ambiental e de 

embates sociais e culturais com a comunidade local. 

 

O turismo sustentável está embasado nos conceitos e diretrizes do 

desenvolvimento sustentável, conforme consta no relatório Brundtland, da 

Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD, 

1987), que conceitua o desenvolvimento sustentável, no plano mundial, como 

“o que satisfaça as necessidades do presente sem comprometer a capacidade 

das gerações futuras de satisfazerem suas próprias necessidades” (AGENDA 

21, 1999 apud FONTENELE JÚNIOR, 2004). 
 

Fontenele Júnior (2004) compreende que o turismo sustentável se 

apresenta por intermédio de modalidades como turismo cultural e de natureza 

e é visto como um modelo para o desenvolvimento, capaz de conferir dinâmica 

a economias locais, preservando ao mesmo tempo a cultura e o meio 

ambiente.  
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Para a OMT (2001 apud CORIOLANO, 2006), turismo sustentável 
é definido como:  

 
[...] aquele em que se realiza a gestão de todos os recursos de tal 

forma em que as necessidades econômicas e estéticas possam ser 

satisfeitas, mantendo-se ao mesmo tempo a integridade cultural, os 

processos ecológicos essenciais, a diversidade e o sistema de 

suporte a vida [...]. 

 

Nesse contexto, buscou-se integrar o binômio turismo-meio 

ambiente ao conceito de desenvolvimento sustentável para adequar a praia do 

Porto das Dunas aos moldes da sustentabilidade turística, no intuito de 

prorrogar sua vida útil como destinação turística. 

 

 

5.3.1 Turismo e sua importância como atividade sustentável 

 
 

Sabe-se que o modelo de desenvolvimento adotado pelo capitalismo 

internacional é altamente degradador da natureza e socialmente excludente. 

Além de destruir a natureza, mantém na miséria grande parte da população 

mundial. No turismo, esse modelo se reproduz nitidamente, pois a grande 

matéria-prima do turismo, a natureza, passa a ser vista como mercadoria [...]. 

O uso indisciplinado da natureza para o turismo deteriora e polui os recursos 

naturais, chegando a exaurir alguns deles [...]. Por ser uma atividade elitista, 

grande parcela da população ainda permanece excluída do lazer e do turismo 

(NUGA, 1997). 

 

A questão principal é: como efetivar a relação entre turismo e meio 

ambiente de modo a assegurar o desenvolvimento sustentável? 
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Barros (1998:49) vale-se do argumento mais crítico, a emergência 
da ética ambiental relacionada ao turismo, para questionar o fator de 

destruição e poluição que essa atividade acarreta ao meio ambiente, 

originando dúvidas acerca das conquistas e perdas sociais trazidas pelo seu 

desenvolvimento em ambientes naturais, aqui visto como predador, 
representado pelo turismo de massa em virtude da expansão da especulação 

imobiliária nesses espaços. 

 

Segundo Santos & Campos (apud CORIOLANO & LIMA, 2003), na 

lógica do discurso que envolve a relação turismo e sustentabilidade, 

necessitam-se equilibrar os objetivos sociais, econômicos e ambientais do 

desenvolvimento sustentável para que se possa criar um modelo conceitual de 

turismo sustentável que incorpore: o lugar, a comunidade local (considerando o 

respeito pela identidade e pelos valores socioculturais) e o visitante (satisfação 

da demanda turística como ponto-chave para a eficiência econômica), 

reconhecendo como eixos do desenvolvimento turístico sustentável: eqüidade 

social, eficiência econômica e conservação ambiental como metas para 

reorientar a participação da população quanto ao planejamento de um turismo 

qualitativo.  

 

Assim, buscou-se representar graficamente essa interação das três 

esferas que compõem o turismo sustentável da seguinte forma:  

 

 Eqüidade social - são os benefícios gerados para a sociedade 

local, como empregos, renda, qualidade de vida, participação pública 

e  respeito aos valores sócio-culturais; 

 Eficiência econômica - economia baseada na comunidade local, 

garantindo a viabilidade da atividade local e empresarial para 

satisfação da demanda; e 

 Prudência ecológica - conservação com eqüidade, integração 

do binômio economia /meio ambiente, preservação da 

biodiversidade, utilização racional dos recursos naturais e 

conservação dos recursos a partir da perspectiva sistêmica e 

integrada. 
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  EFICIÊNCIA 
ECONÔMICA 

EQÜIDADE 
SOCIAL 

PRUDÊNCIA 
ECOLÓGICA 

TURISMO 
SUSTENTÁVEL 

 
Figura 17 – Representação do modelo de turismo sustentável (Adaptado de 
CORIOLANO & LIMA, 2003). 

 

CORIOLANO & LIMA (op cit) fazem uma crítica preliminar dos 

primórdios da formulação da idéia de desenvolvimento sustentável, verificando 

que havia um ethos de radicalidade em sua visão, quando propunha a 

racionalidade no uso dos recursos naturais, a preservação da biodiversidade, 

redução da pobreza e das desigualdades sociais e, por fim, a promoção da 

justiça social. 

 

Por outro lado, para Batista et al (apud CORIOLANO & LIMA, op cit) 

o novo paradigma do desenvolvimento sustentável valoriza o meio ambiente 

como critério econômico decisório, transferindo também para a atividade 

turística certa aplicabilidade de projetos políticos, como a obrigatoriedade de 

estudos de impacto ambiental, denominados EIA, e relatórios de impacto sobre 
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o meio ambiente, denominados RIMA. Para ele, a tese do desenvolvimento 

sustentável projeta-se a partir das evidências sobre os limites socioambientais 

dos padrões atuais de produção e consumo, diante da crise de modelos que, 

durante mais de meio século, se apresentaram como alternativa a via 

capitalista dominante.  

 

Já para Vieira & Nascimento (apud CORIOLANO & LIMA, 2003), o 

turismo, co

odrigues (2000 apud OURIQUES, 2005:84), discorda da idéia 

dominant

[...] produz territórios, da mesma forma como todas as demais 

 

mo atividade que busca a sustentabilidade, deve ser estudado como 

um sistema, ou seja, é necessário conhecer as possibilidades e desafios para 

que seu desenvolvimento se torne de fato sustentável, buscando harmonizar os 

meios natural e social presentes pensando nas futuras gerações, promovendo 

o uso, a conservação ambiental e o bem-estar social.  

 

R

e de que o turismo constitui atividade “sustentável”, porque 

 

atividades do modo industrial de produzir mercadorias e, em sua 

essência, é insustentável, pois temos que levar em conta que toda 

produção é ao mesmo tempo destruição, ou seja, trata-se da 

chamada produção destrutiva. A atividade turística não é compatível 

sequer com a noção de desenvolvimento auto-sustentado, porque 

dirige o consumo aos lugares “exóticos”, transformando-os para 

serem “comercializáveis’ nos padrões de conforto e qualidade de vida 

do mundo “moderno” [...]. 
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6. METODOLOGIA 
 

 

6.1 Fundamentação teórica 
 

 

O pensamento sistêmico surgiu no campo da Biologia no início do 

século XX, mas foi por meio das concepções de Ludwig von Bertallanfy, de um 

sistema aberto e na Teoria Geral de Sistemas que se estabeleceu o 

pensamento sistêmico no âmbito da ciência, permitindo uma visão sistêmica da 

natureza (FARIA & CARNEIRO, 2001). 

 

 Para Capra 
 

(...) entender as coisas sistemicamente significa, literalmente, colocá-

las dentro de um contexto e estabelecer a natureza de suas relações. 

À medida que o meio ambiente torna-se o provedor do contexto no 

qual todas as ações humanas, inclusive as econômicas, ocorrem, os 

pensamentos sistêmicos passa a ser considerado um pensamento 

ambiental (1996 apud FARIA & CARNEIRO, op cit, p. 27). 

 

Sabe-se que, desde os primórdios da humanidade, a relação do 

homem com a natureza foi alvo de inúmeras transformações, porém, com o 

advento da tecnologia e os processos de modernização, elas se agravaram, 

fazendo a humanidade despertar para os problemas relacionados às questões 

ambientais.  

 

Conforme Capra (1996 apud FARIA & CARNEIRO, 2001) 

 
(...) essa mudança do paradigma mecanicista para o ecológico 

expressa a tensão básica entre as partes e o todo. A ênfase nas 

partes tem sido chamada mecanicista, reducionista ou atomística e a 

ênfase no todo, de holística, organísmica ou ecológica. São 

apontadas como características-chave do pensamento sistêmico: a 

mudança das partes para o todo, que também pode ser entendida 

como a mudança de objetos para relações; a existência de distintos 
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níveis sistêmicos (sistemas aninhados dentro de outros sistemas), 

apresentando diferentes complexidades [...].  E por fim, tem-se a 

contextualidade do pensamento sistêmico, onde as propriedades das 

partes não são propriedades intrínsecas e só podem ser entendidas 

dentro do contexto do todo maior [...]. 

 

Na tentativa de criar uma teoria que explicasse as complexas 

relações que envolvem o homem e a natureza e suas inter-relações de maneira 

mais sinérgica e aplicada ao turismo, Mário Beni (1998) foi buscar inspiração 

na Teoria Geral de Sistemas (TGS), de Ludwig von Bertallanfy, para criar o 

Sistema de Turismo (SISTUR) (Fig. 18).   

 

A TGS garante que cada variável, em um sistema, interage com as 

outras de forma tão complexa que causa e efeito não podem ser separados, 

portanto não se pode entender de turismo se os contextos e conceitos forem 

trabalhados isoladamente, sem suas relações (BENI, 1998).  

 

No âmbito dessa teoria, o turismo deve ser considerado como um 

sistema aberto, que necessita da interação simultânea de vários sistemas 

(humano, econômico, ambiental etc.) com atuações interdependentes que, 

somadas, levam a um resultado final.  

 

Conseqüentemente, o turismo é considerado um sistema dinâmico 

que mantém relações de conflito e colaboração com o meio circundante, 

sendo, portanto, um sistema complexo, abrangente e pluricausal (BENI, 1998). 

 

Essa abordagem sistêmica facilita os estudos multidisciplinares dos 

aspectos e particularidades do turismo, possibilitando a realização de análises 

interdisciplinares a partir de perspectivas com referência comum, como fizeram 

em seus trabalhos, LAINÉ, BERNARDI e SESSA (apud BENI, 1998). 
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Figura 18 – Modelo Referencial de Sistema de Turismo – SISTUR (Adaptado de 
BENI, 1998).  

 

Na perspectiva de Sá (1999), a ênfase na compreensão sistêmica 

decorre da dependência e interdependência de todos os elementos que 

compõem o sistema turístico. Portanto, faz-se necessário perceber que este 

não funciona isolado, pois precisa do encadeamento e das relações entre seus 

componentes para operar. Seus componentes (formados pelo conjunto das 

relações ambientais - RA; organização estrutural - OE e ações 
operacionais - AO) apresentam funções próprias, específicas e características 

individuais de sua organização e inter-relação, justificando o fenômeno do 

turismo. 

 

Essa abordagem sistêmica ajuda a compreender as potencialidades 

e limitações de uma região, verificando a intensidade dos possíveis impactos 

provocados pelo desenvolvimento de atividades econômicas (como o turismo 

para este caso de estudo) que podem ser desenvolvidas dentro do sistema 

sem provocar perturbações irreversíveis e contraproducentes (FARIA & 

CARNEIRO, 2001). 
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Para Petrocchi (2001), o SISTUR envolve-se com os ambientes 

sociais, culturais, políticos, econômicos e com os ecossistemas, sendo 

dependente de infra-estruturas de transporte e de todo um conjunto de infra-

estruturas de serviços, urbanos. Além de depender das próprias atividades no 

setor, o sistema também necessita da população local para fornecer a 

imprescindível hospitalidade aos visitantes e contribuir para o estabelecimento 

das políticas locais de turismo. 
 

É importante destacar o conceito de turismo, à luz da teoria de 

sistemas, expresso por Neil Leiper: um sistema aberto, de cinco 

elementos, interagindo em um ambiente amplo. Os elementos são: 

um dinâmico, o turista; três geográficos: a região de origem, a rota de 

trânsito e a região de destino, e um elemento econômico, a indústria 

turística. (PETROCCHI, 2001:23). 

 

Aceranza (2002) relata que a Teoria Geral dos Sistemas estabelece 

as bases conceituais para a organização do conhecimento interdisciplinar e 

representa um marco de referência, que permite identificar os elementos 

componentes e interatuantes de um dado fenômeno, bem como as funções, 

relações e interações com seu meio ambiente [...], razão por que, essa teoria é 

considerada um instrumento válido para a análise de um fenômeno complexo 

como o turismo. 

 
Com o surgimento da expressão sustentabilidade turística, o 

SISTUR passou a adotar essa filosofia para todos os subsistemas 

componentes que o fundamentam como um todo, principalmente porque surge 

como tentativa de mitigar os impactos causados pelas ações antrópicas e como 

alternativa de minimizá-los nos locais onde a atividade turística existe de forma 

predatória. 

 

A abordagem sistêmica fundamentada neste trabalho pode ser 

representada no esquema seguinte, numa situação turística apresentada na 

unidade desta pesquisa (praia do Porto das Dunas) (Fig.19). 
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Para tanto, embasou-se a metodologia deste trabalho no enfoque da 

Teoria Geral dos Sistemas, visando a compreender os princípios de 

integralidade e auto-regulação, de forma a entender o estudo da realidade 

desse fenômeno social chamado turismo. 
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Figura 19 - Fluxograma de representação do subsistema praia do Porto das 
Dunas (Adaptado de FARIA & CARNEIRO, 2001). 
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6.2 Material e procedimentos técnico-metodológicos 
 
 

A linha teórico-metodológica utilizada fundamenta-se na abordagem 

sistêmica (SISTUR), proporcionando trabalhos ambientais integrados por meio 

de melhor entendimento das interdependências entre os sistemas naturais e 

sociais que possibilitam a compreensão da realidade do desenvolvimento da 

atividade turística na zona costeira, visando a facilitar a verificação dos 

impactos relacionados à implantação e prática dessa atividade, bem como os 

custos-benefícios gerados para a população residente. 

 

Trata-se de uma pesquisa do tipo quali-quantitativa, empírica, de 

caráter multi e interdisciplinar aplicada, pautada numa abordagem sistêmica 

descritiva, investigativa e exploratória, baseada no método indutivo. 

 

Para a composição da fundamentação teórica, em gabinete, foi 

avaliado o material bibliográfico para formação do banco de dados, por meio da 

análise de revisões de literatura em produções acadêmicas, livros, publicações 

e pesquisa documental referentes à temática de turismo, meio ambiente e 

desenvolvimento sustentável.  

 

Foram considerados como referenciais acadêmicos os estudos de 

Almeida (2002), Aragão (2005), Backsman et al (2002), Correia (2002), Dantas 

(2002a e 2002b), Fontenele Júnior (2004), Lima (2002), Morais (1996), 

Montenegro Júnior (2004), Nascimento (2003), Silva (2005) e Sousa (2005). 

 

Para a abordagem referenciada na TGS, destacam-se as 

contribuições de Aceranza (2002), Bertallanfy apud Beni (1998), Faria (2001) e 

Petrocchi (2001), que deram suporte ao escopo deste trabalho. 
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No que diz respeito ao tema turismo e meio ambiente são 

ressaltadas as contribuições de Andrade (1998), Barreto (1995), Barros 

(1998?), Beni (1998), Coriolano (1998; 1999; 2001; 2003 e 2006), Dias (2003), 

Fonteles (2004), Lemos (2001), Rodrigues (1999), Ruschmann (1997) e Yázigi 

(1996). 

 

Para compreender a relação homem e natureza sob a égide do 

desenvolvimento sustentável e aplicável ao turismo foram analisados os 

impactos positivos e negativos da atividade, bem como os custos e benefícios 

por meio dos estudos de Campos (2003), Coriolano (1998), Drew (1996), 

Fonteles (2004), Goeldner et al (2001), Krippendorf (2001), NUGA (1997) e 

OMT (1998 e 2003). 

 

Posteriormente, realizaram-se em campo, visitas técnicas na praia 

do Porto das Dunas no período de férias do biênio de 2004 - 2006, nos 

seguintes sistemas ambientais: faixa de praia, dunas móveis naturais, dunas 

móveis dissipadas, dunas fixas, lagoas costeiras e temporárias e planície 

fluvio-marinha do rio Pacoti, para a coleta de dados “in loco”. 

 

Os dados foram coletados por intermédio de registros fotográficos, 

observações, entrevistas (conversas informais e relatos) semidirigidas e 

mediante aplicação de questionários semiestruturados com perguntas mistas, 

envolvendo uma amostra estratificada distribuída entre turistas (25), residentes 

(15) e empreendedores do turismo (5), compondo uma amostra total de 45 

entrevistados no entorno dos grandes equipamentos turísticos da região.  

 

A partir daí, elaborou-se um diagnóstico preliminar, enfocando 

qualitativamente a identificação dos impactos socioambientais do turismo na 

praia do Porto das Dunas, onde foram avaliadas as potencialidades e 

limitações para o desenvolvimento da atividade turística na região, de forma a 

facilitar a análise genérica da relação de custos-benefícos do turismo.  
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Dentro do diagnóstico socioambiental, avaliaram-se as 

características dominantes da ecodinâmica da paisagem e das 

vulnerabilidades, estabelecendo-se as condições ecológicas das 

potencialidades de cada sistema ambiental verificado na área de estudo.  

 

A análise do uso e ocupação do solo guiou-se pela identificação da 

exploração dos recursos naturais e pelas atividades socioeconômicas 

desenvolvidas em cada sistema ambiental, onde se identificou os principais 

impactos, que subsidiaram a elaboração da legenda do mapa temático. 

 

A interpretação dos dados fundamentou-se na abordagem sistêmica 

(TGS), permitindo-se compreender as relações de interdependência dos 

sistemas ambientais, contribuindo para a elaboração do mapa temático em 

escala de 1: 20.000, utilizando-se como ferramenta o sensoriamento remoto 

através da técnica de interpretação visual de imagem satélite IKONOS, 

baseado no Sistema de Projeção Transversa de Mercator. 
 

A metodologia pode ser explicitada por intermédio do fluxograma 

representativo do roteiro metodológico conforme Figura 20. 
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OBJETIVO DO ESTUDO 
 

Analisar os aspectos socioambientais do 
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Figura 20 – Roteiro Metodológico. 
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7. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
 

 

7.1. Identificação dos sistemas ambientais do Porto das Dunas 
 

 

O litoral em estudo, localizado na porção leste do litoral do Estado 

do Ceará, distante cerca de 28 km da Capital cearense, é constituído por 

diferentes componentes geoambientais distribuídos diferenciadamente ao 

longo de sua extensão. Destacam-se o mar litorâneo, a praia e pós-praia, os 

campos de dunas móveis e fixas, as planícies fluvio-marinhas e ambientes 

aquáticos como principais unidades ambientais.  

 

Atividades ligadas ao turismo, como segundas residências, hotéis, 

pousadas, restaurantes e barracas de praia também são freqüentes e 

contribuem para o processo de ocupação urbana que furtivamente provocou 

bruscas modificações na área, promovendo a perda da qualidade ambiental e 

de vida dessas comunidades.  

 

Abordaram-se suas características dominantes, e, em termos gerais, 

suas potencialidades e limitações, analisadas por meio da dinâmica, 

vulnerabilidade e fragilidade desses sistemas ambientais. 

 

Para Campos et al (2003:30), as potencialidades são tratadas 

como atividades ou condições possíveis de praticar em cada unidade 

geoambiental, respeitando-se os limites impostos pelas fragilidades do meio e 

avaliando-se as condições de sustentabilidade de cada atividade. Já as 

limitações podem ser apontadas pela legislação ambiental que rege as 

restrições de uso, identificadas com base na vulnerabilidade e nas deficiências 

do potencial produtivo e do estado de conservação da natureza, em função dos 

impactos produzidos pela ocupação da terra. 
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 Com base no que foi exposto, os mesmos autores definem esses 

sistemas ambientais, destacando os principais impactos de uso e ocupação 

desses espaços: 

 

1. Faixa de praia - área plana ou de declive suave em relação ao mar, 

resultante de acumulação marinha. Como principais impactos resultantes da 

sua ocupação desordenada, têm-se: a perda de atrativos para a prática da 

recreação e do turismo, o comprometimento da dinâmica costeira pelo 

desmonte das formações rochosas, a aceleração dos processos erosivos 

provocados por edificações que barram o fluxo de sedimentos e a 

contaminação por dejetos provenientes de esgotos nas áreas com 

desenvolvimento urbano; 

 

2. Campo de dunas móveis - acumulações de areias de origem marinha e ou 

continental, retrabalhadas e modeladas pelo vento, detentoras de pouca ou 

nenhuma cobertura vegetal capazes de anular a atividade eólica, sendo, 

portanto, continuamente deslocadas, assumindo formas, alturas e tamanhos 

variados. Constituem ambientes litorâneos objeto de maior descaracterização 

em virtude da ação antrópica, apresentando como impactos resultantes dessa 

dinâmica: a utilização da areia como aterro, especulação imobiliária, pisoteio e 

uso por veículos, deposição de lixo e fossas sépticas, causando contaminação 

do lençol freático; 

 

3. Campo de dunas fixas - acumulações de areia pertencentes a gerações 

mais antigas de dunas, algumas eventualmente dissipadas, outras mantidas 

por carapaças areníticas (eoleanitos) submetidas a processos de semi-

edafisação; possuem pouca cobertura vegetal estabilizadora que impede sua 

mobilização. Dentre os principais impactos encontram-se: o desmatamento 

transformando-as em dunas móveis, e a modificação da dinâmica costeira, 

decorrente dos processos de transporte eólico de sedimentos que modificam a 

topografia e causam o soterramento do ecossistema; 

 
 



 94

4. Lagoas costeiras temporárias - área de acumulação originada pelo lençol 

freático superficial e pelo deslocamento de grãos de areia, também chamadas 

de lagoas intermitentes. Pode-se acentuar que na área de estudo todas elas 

foram encobertas e aterradas para dar lugar às edificações ao longo da orla; 

 

5. Planícies fluvio-marinhas - são caracterizadas pela área de contato entre o 

rio e a maré alta, constituindo ambientes de forte dinâmica e de água e solos 

salinos que propiciam o desenvolvimento de vegetações características de 

manguezais e matas ciliares (minimizam o avanço das dunas sobre os cursos 

d’água, contribuindo para a manutenção da linha de costa). 

 
Essa caracterização geoambiental objetivou a identificação dos 

sistemas naturais como forma de entender as relações estabelecidas entre 

turismo-sociedade-natureza, resultando como produto da observação in loco, a 

confecção e elaboração do mapa temático dos sistemas ambientais presentes 

nesta unidade de pesquisa. 
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7.2. Principais problemas socioambientais encontrados no Porto das 
Dunas 

 

 

O loteamento Porto das Dunas foi aprovado em 1985, sem atender 

aos requisitos mínimos estabelecidos pela Lei Federal nº 6.766, de 1979, que 

dispõe sobre o parcelamento do solo. Essa lei foi criada para solucionar os 

problemas de expansão desordenada para loteamentos destituídos de infra-

estrutura, como forma de garantir a segurança da posse da terra e à qualidade 

de vida para a população. Ao que parece essa lei não se aplica ao caso do 

Porto das Dunas, um loteamento de veraneio voltado para a classe alta e 

média alta, apesar de possuir um perfil turístico.  

 

O não-cumprimento dessa lei resultou na degradação de boa parte 

dos recursos naturais dos ecossistemas identificados, produzindo impactos que 

afetam, sobretudo, as esferas social e ambiental. 

 

Até o momento, discutiu-se sobre os tipos de impacto do turismo e a 

intensidade com que ocorrem neste lugar denominado Porto das Dunas. Este 

local é alvo de estudos e críticas profundas acerca do atual modelo de 

desenvolvimento em implantação, tornando-o um exemplo do que não deve 

acontecer com relação à ocupação de uma orla tão expressiva e 

potencialmente rica em recursos naturais. 

 

Ao passo que muitos se interessaram pela sua paisagem intocada 

em busca de descanso e lazer, outros vislumbram a oportunidade de lucrar às 

custas de tal cenário paisagístico, implantando obras arquitetônicas que 

descaracterizam e poluem visualmente a paisagem ora antropizada. 
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Montenegro Júnior (2004) defende o argumento de que o “Porto das 

Dunas” nasceu de uma iniciativa privada a partir da idéia de se criar um 

loteamento voltado para as classes média e alta, valorizado pelas qualidades 

paisagísticas de uma região de belezas exuberantes, proporcionadas pelo 

complexo de vegetação litorânea, às margens de um rio de águas limpas, 

longe do congestionamento da Capital, mas ao mesmo tempo próximo das 

facilidades da Cidade; embora, para muitos, esse novo local de veraneio 

combine o charme excludente dos serviços elitizados do turismo à beleza 

natural do lugar. 

 

Na prática, porém, discute-se a facilidade em degradar para 
agradar uma demanda elitista que pouco se preocupa com o entorno e com os 

problemas ambientais e sociais decorrentes dessa expansão imobiliária sobre 

espaços naturais.  

 

Nota-se o vínculo desarmônico da sociedade em relação à natureza, 

quando da prática da atividade turística, apresentando quadro incompatível 

com o desenvolvimento sustentável pretendido, especialmente no que se refere 

ao planejamento urbano do espaço litorâneo. São problemas agravados em 

função do crescimento de empreendimentos turísticos de grande porte na orla 

e da verticalização de condomínios residenciais de luxo.  

 

Foram selecionados como principais indicadores para analisar os 

aspectos positivos e negativos do turismo na região: a infra-estrutura, o acesso, 

os serviços públicos (saneamento, rede de água e esgoto), o entretenimento e 

lazer e a falta de divulgação de informações turísticas. 

 

Quanto às transformações ambientais mais comuns encontradas 

na orla, apresentaram-se: a formação de microclima em virtude das edificações 

e construções à beira-mar (como muralhas de concreto que contribuem para 

elevar a temperatura); a compactação do solo e a retirada da cobertura vegetal 

para construção civil (contribuindo para diminuição do teor de infiltração das 

águas, sujeitando o solo à erosão); e a deficiência na rede de drenagem e 

esgoto doméstico que poluem o lençol freático.  
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Em campo também foram observados: a terraplanagem e desmonte 

de dunas nas proximidades da faixa de praia (construção civil); presença de 

lixo (poluição pelo acúmulo de lixo na praia); falta de estrutura e infra-estrutura 

comum e turística; comprometimento do escoamento superficial (drenagem 

precária); compactação do solo para dar lugar à cobertura artificial da manta 

asfáltica, contribuindo para a erosão do solo em muitos pontos, dentre outros.  

 

Pode-se garantir que os problemas sociais identificados na área de 

estudo afloram a partir de situações que denotam a segregação espacial do 

espaço público praia e a expulsão da comunidade autóctone, modificando suas 

atividades tradicionais de pesca para assumirem subempregos nos grandes 

hotéis ou exercerem atividades de caseiros nas casas de veraneio. Este fato 

demonstra a inversão dos valores da comunidade, compatibilizando perda da 

identidade cultural local pela implantação de novos costumes. 

 

Por conseguinte, foram resumidos no quadro a seguir os principais 

aspectos socioambientais do turismo coletados na pesquisa de campo na área 

de estudo. 
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Quadro 07 – Resumo dos principais problemas socioambientais detectados 
na praia do Porto das Dunas 

• Insegurança (falta segurança pública, a maior parte da segurança é feita por 

segurança privada paga pelos residentes e donos de empreendimentos turísticos 

da região); 

• Ausência de iluminação pública em diversos pontos, inclusive nas proximidades 

dos empreendimentos turísticos de grande porte; 

•  Presença de pontos de lixo em vários locais, demonstrando a ausência de coleta 

seletiva de lixo; 

• Ausência de sinalização turística; 

• Falta de transporte coletivo com linhas regionais para a Capital, dificultando o 

acesso para quem trabalha na região; 

• Carência de locais de entretenimento noturno, como bares e bons restaurantes; 

• Pouca divulgação do destino nos mercados turísticos internacionais, apesar de 

grande parcela dos investidores ser de estrangeiros; 

• Desinteresse com relação à presença da APA do rio Pacoti na região; 

• Ausência de vontade política para solucionar problemas de infra-estrutura  e de 

apoio ao turismo (ausência de infra-estrutura urbana); 

• Segregação socioespacial e econômica; 

• Privatização do espaço público praia em diversos pontos da orla; 

• Falta de divulgação do destino por parte do Governo do Estado que dificulta a 

permanência do turista do dia ou do fim de semana; 

• Migração de maior parte da população autóctone para a Capital ou distritos 

circunvizinhos; 

• Modificação das relações de trabalho e dos costumes locais, caracterizando 

perda da identidade local; 

• Metro quadrado mais caro de Aquiraz; 

• Modificação e antropização da paisagem; 

•  Falta de endereços com nomes e números das residências e empreendimentos 

(dificultando a entrega do correio). 

   Fonte: Pesquisa de campo (2004-2006). 
 

 

 

 



 99

Outra problemática que envolve a atividade turística neste espaço 

diz respeito à relação do entorno com o meio ambiente, no que diz respeito aos 

impactos ambientais provocados por tal atividade, já que a atividade turística 

por si necessita de incorporar a idéia do desenvolvimento sustentável para 

garantir sua sustentabilidade, e assim prolongar a vida de seu destino turístico. 

 

A respeito do que foi ressaltado, foram buscados como referenciais 

para compor o diagnóstico socioambiental do turismo para esta região os 

seguintes pontos avaliados pelo PDITS (Plano de Desenvolvimento 
Integrado do Turismo Sustentável) por meio do diagnóstico de seus atrativos 

naturais: 

 
 

Quadro 08 - Pontos forte e pontos fracos da praia do Porto das Dunas 
Pontos Fortes Pontos Fracos 

• Extensão 

• Beleza Natural 

• Extensa área com baixa 

ocupação 

• Novos destinos a serem 

explorados 

• Acessos em boas condições a 

partir da CE-040 

• Proximidade de Fortaleza; 

• Temperatura da água; 

• Dunas e falésias e 

• Possibilidades para esportes 

náuticos. 

 

 

• Insuficiência dos serviços de 

saneamento básico 

• Ocupação territorial 

desordenada de algumas orlas 

• Impactos ambientais com 

agressão ao meio ambiente, 

principalmente nas dunas, 

lagoas e lagunares 

• Inexistência de aterro sanitário 

e deficiência de coleta de 

resíduos sólidos e 

• Especulação imobiliária. 

 

 

Fonte: Adaptado do PDTIS (2003). 
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Quadro 09 - Pontos fortes e pontos fracos do entorno do rio Pacoti 
Pontos Fortes Pontos Fracos 

• Beleza diferenciada 

• Vegetação verdejante 

• Variado composto de dunas, 

coqueiros, águas, mangues e 

enseadas 

• Fácil acesso a partir da CE-

040 

• Barras dos rios e 

• Esportes náuticos. 

 
 

• Impactos ambientais 

degradantes, principalmente nos 

mangues e nas lagoas e 

• Necessita executar as ações 

contidas no PAT (Plano de Ação 

Turística) de Aquiraz. 

 

 

Fonte: Adaptado do PDITS (2003). 

 

A análise dos impactos, tanto positivos como negativos do turismo 

revelou a necessidade da criação de políticas de turismo que assegurem a 

compatibilidade entre desenvolvimento do turismo e proteção do meio 

ambiente, como forma de se alcançar o desenvolvimento sustentável. 

 

Como anotaram Rocha et al (apud CORIOLANO & LIMA, 2003), os 

fatores exógenos atuantes no litoral do Ceará exercem certa influência na 

descaracterização da paisagem e na captação de recursos para o Município 

que se alocam de forma concentrada sem beneficiar os residentes. O capital 

originado pelos empreendimentos do tipo resort atrai outros tipos de 

investimentos, dos setores públicos e privados, principalmente aqueles 

voltados para melhorias da infra-estrutura, que podem ou não beneficiar a 

comunidade.  

 

A dinâmica desses fluxos turísticos produz contradições, como a 

apropriação de terras derivada da especulação imobiliária e a mobilização de 

turistas. Em contrapartida, existe reduzida participação dos autóctones nos 

postos de trabalho criados por essa dinâmica, e o abandono de atividades 

tradicionais causados pela exclusão dos mesmos, no que tange à distribuição 

da renda oriunda desses investimentos. 
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7.3. Análise genérica dos custos-benefícios do turismo no Porto das 
Dunas 
 
 

Não é difícil imaginar um colapso no setor turístico a partir das 

implicações advindas do desenvolvimento descontrolado e mal planejado do 

turismo, que podem desequilibrar o ambiente natural, modificando as relações 

estabelecidas entre homem e natureza, caracterizando um quadro crítico e 

irreversível para a sustentabilidade das atividades humanas no litoral. 

 
Além dos impactos mencionados, foram encontrados impactos de 

toda ordem, mas o fator mais alarmante decorre da destruição das dunas, 

ocasionada por aplainamento, destruição e retirada da vegetação pioneira, 

como também do adensamento urbano provocado pela especulação 

imobiliária.  

 

As conseqüências evidenciadas pela prática da atividade turística na 

região puderam ser observadas e diagnosticadas nas férias (janeiro, julho e 

dezembro no período de 2004 a 2006), denominado pelo trade turístico de alta 

estação, acreditando-se que a demanda provavelmente excede sua 

capacidade de carga na região, intensificando antropismos que afetam 

diretamente o social por meio da segregação social e da migração da 

população autóctone suscitando disparidades na economia local em virtude da 

especulação imobiliária e da supervalorização das terras da região com o 

crescente surgimento de mansões e empreendimentos turísticos do tipo resort.  

 

Observou-se ainda terraplanagem e desmonte de dunas nas 

proximidades da faixa de praia; presença de pontos de lixo em diversos lugares 

no entorno dos grandes equipamentos turísticos; carência de estrutura e infra-

estrutura turística; ausência de segurança e de iluminação pública em vários 

pontos, o que pode contribuir e acelerar problemas como violência e 

prostituição. 
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A terraplanagem compromete o escoamento superficial em virtude 

da compactação do solo para dar lugar à cobertura artificial da manta asfáltica. 

Outro problema detectado nas visitas de campo foi o aterramento das lagoas 

costeiras intermitentes pela areia das dunas usadas como aterro na construção 

civil. 

 
Diante das questões há pouco analisadas, verifica-se uma 

discrepância no aproveitamento dos benefícios advindos do modelo de 

desenvolvimento turístico implantado na praia do Porto das Dunas, ficando 

evidente que a realidade local não corresponde ao discurso promovido pelos 

agentes econômicos, quanto à inserção de melhoria das condições de vida 

para a população residente, pois quem se beneficia são os empresários e os 

novos habitantes capazes de se adaptarem e se inserirem nas condições 

desse modelo de desenvolvimento turístico imposto na região. 

 

 

As questões socioambientais que envolvem as dificuldades da 

analogia homem - natureza nesta localidade atingem as três esferas do tripé da 

sustentabilidade, ou seja, a degradação ocorre nos meios social, ambiental e 

econômico, afetando diretamente a qualidade de vida das populações anfitriãs, 

degradando e artificializando a paisagem para receber a demanda turística, 

causando a inversão de valores mediante deterioração, aculturação e exclusão 

das comunidades locais, aumentando as desigualdades sociais e disparidades 

socioespaciais, além da ausência e carência de um planejamento. 

 

Verificou-se ainda a reprodução e acumulação de capital por meio 

do consumo e produção desse espaço, observando-se o uso e ocupação do 

solo por empreendimentos turísticos e segundas residências (veraneio), 

reportando a necessidade da implantação de políticas ambientais legitimadoras 

de um modelo de gestão que tende a controlar esse crescente processo de 

privatização de áreas de interesse turístico e imobiliário, buscando-se um 

entendimento das questões socioambientais desenvolvidas.  
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Segundo dados divulgados em entrevistas exibidas no Jornal do 10 

(na TV Verdes Mares), nos dias 20 e 22/05/2006 em Fortaleza - CE, residentes 

e empresários do setor turístico levantaram alguns problemas compatíveis com 

o quadro que provavelmente reproduz a insustentabilidade turística na praia do 

Porto das Dunas, dentre os quais se destacam:  a falta de infra-estrutura (como 

saneamento, energia elétrica e coleta seletiva de lixo), carência de segurança 

pública, ausência de sinalização turística e de placas com o nome das ruas e 

números das residências (dificultando a entrega de correspondências), 

alegação de que pagam pelo metro quadrado mais caro de Fortaleza (IPTU 

muito elevado), acesso dificultado para os próprios residentes pela presença de 

buracos que causam erosão no solo e formam poças d’água profundas nos 

períodos de chuva (ausência de ruas asfaltadas, ruas alagadas e enlameadas), 

acesso que também prejudica os negócios na região e a imagem turística do 

Estado, além da sujeição da vontade política de injetar recursos para melhorar 

a qualidade de vida para a população, empresários e turistas ( pois os recursos 

advêm do Governo Federal e existe uma demora para acatar as decisões 

políticas pertinentes a esses problemas). 

 

Pode-se, pois, acentuar que a revalorização do litoral para o lazer e 

turismo ampliou a disputa desses espaços para novos usos, tornando-o 

mercadoria imobiliária e produzindo reordenamentos necessários à ocupação 

turística. 

 

Não é fácil mensurar os custos-benefícios do turismo e as 

esperanças de melhoria da qualidade de vida advindas desta atividade. Dessa 

maneira, foram consideradas as opiniões dos seguintes atores sociais 

envolvidos nesta pesquisa: profissionais do turismo (dependem do turista, 

essa figura é bem-vinda, porque fornece trabalho e retorno financeiro), 

empreendedores e empresários do setor (para esse grupo, na maioria de 

estrangeiros, o turismo é puramente um negócio), as populações autóctones 
(opiniões diversas que vão do apoio ao repúdio, da ignorância a indiferença) e 

os residentes (admitem vantagens e desvantagens, especialmente, no tocante 

às perturbações e atentados ao meio ambiente). 
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Os benefícios sociais do turismo são revertidos na geração de 

emprego (criação de postos de trabalho diretos e indiretos) e renda, e na 

possibilidade de inserção do Porto das Dunas no circuito internacional de 

turismo e nos investimentos estrangeiros. 

 

Foram identificados como custos sociais e ambientais provocados 

pelo turismo no Porto das Dunas: perda da qualidade visual e paisagística, 

poluição sonora e visual, descaracterização da paisagem, poluição do lençol 

freático, privatização do espaço público da praia pelos grandes 

empreendimentos turísticos da região, desmonte de dunas para a construção 

civil, aterramento de lagoas, retirada da cobertura vegetal e segregação 

socioespacial.  

 

Não basta que a análise de custos-benefícios seja positiva, ela deve 

provar que os benefícios sejam distribuídos, minimizando os custos e evitando 

que sejam cometidas maiores injustiças. 
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7.4. Análise dos resultados: a perspectiva dos agentes sociais e o 
desenvolvimento do turismo no Porto das Dunas  
 
 

A aplicação dos questionários [distribuídos entre turistas (25), 

residentes (15) e empreendedores do turismo (5)], compondo uma amostra 

total de 45 entrevistados e entrevistas (conversas informais e relatos) resultou 

numa melhor compreensão do modo como os agentes sociais e seus 

instrumentos interagem na produção do espaço urbano, praia do Porto das 

Dunas. Foram consideradas a percepção e a maneira como cada um percebe 

a introdução do turismo como atividade econômica que captura e se apropria 

da paisagem, considerando-a como mercadoria e produto social resultante da 

articulação da sociedade com a natureza. 

 
 
7.4.1. Perfil do turista 

 
Esse é o perfil do turista que em geral visita, freqüenta e se hospeda 

não só na praia do Porto das Dunas, mas também em muitas das demais 

localidades litorâneas do Estado do Ceará. 

 
De acordo com Plog apud Barros (1998), o tipo de turista que 

prevalece em uma área de destinação, consumidor de paisagem, pelo tipo de 

estruturas e serviços que irá demandar, influenciando o padrão turístico do tipo 

resort, é denominado: psicocêntrico. Apresenta as seguintes características 

preferenciais: busca o familiar em destinação; gosta de atividades típicas de 

turistas; prefere destinações por onde possa dirigir; prefere pesadas estruturas 

de acomodações em hotéis de cadeias; adota atmosferas conhecidas e 

familiares, como lanchonetes e restaurantes e pacotes turísticos fechados com 

atividades programadas.  
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Em relação ao gênero dos turistas entrevistados, verificou-se uma 

distribuição quase que eqüitativa, sem concentração de faixa etária. Apenas 

dois (2) dos turistas entrevistados eram estrangeiros, sendo o restante, em sua 

maioria, das regiões Sul e Sudeste, e alguns de estados nordestinos, como 

Bahia, Maranhão e Alagoas.   

 

O grau de instrução dos entrevistados pode ser visto na Figura 21. 

Observa-se que a maioria (72%) possui formação superior, mas apenas 4% 

cursaram ou cursa pós-graduação. A quantidade de pessoas que cursaram o 

Ensino Médio responde por 24% dos entrevistados e nenhum deles declarou-

se analfabeto. 

 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE DO TURISTA 
VISITANTE DO PORTO DAS DUNAS

24%

72%

4%

Ensino Fundamental Ensino Médio Ensino Superior Pós-graduação
 

 

Figura 21 – Escolaridade dos turistas entrevistados 
 

 

Em relação ao número de vezes que esteve na localidade, ficou 

evidenciado que a maioria dos entrevistados (32%) revelou ser a primeira vez 

que visita o local, permanecendo em média 05 dias (48%).  Cerca de 40% 

disseram permanecer somente 01 dia, caracterizando o turista de um dia 
(excursionista), que visita o local, mas não pernoita, conforme Figuras 22 e 

23.  
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NÚMERO DE VEZES QUE O TURISTA VISITOU O 
PORTO DAS DUNAS

32%

24%
20%

12%
12%

1 vez 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 ou mais vezes        

PERMANÊNCIA MÉDIA DO TURISTA NO PORTO 
DAS DUNAS

40%

8%

4%

0%

48%

1 dia 2 dias 3 dias 4 dias 5 ou mais  
  

 
 

Figura 22 – Número de vezes que o 
turista visitou a praia do Porto das 

Dunas 

Figura 23 – Permanência média dos 
turistas na praia do Porto das Dunas 

O comportamento geral do turista com relação aos atrativos 

turísticos naturais do local visitado está retratado nas Figuras 24 e 25, com 

80% destacando a beleza e expressividade dos atrativos da região e 60% 

evidenciando positivamente a conservação dos atrativos.  

 

IMPRESSÃO DOS TURISTAS QUANTO AOS 
ATRATIVOS TURÍSTICOS NATURAIS DO PORTO 

DAS DUNAS

80%

20%

Bonitos Inexpressivos      

OPINIÃO DOS TURISTAS QUANTO AO ASPECTO 
DE CONSERVAÇÃO DOS ATRATIVOS 
TURÍSTICOS NATURAIS VISITADOS

28%

60%

12%

Ruim Bom Ótimo  
   

 
 

Figura 24 – Impressão dos turistas 
sobre os atrativos turísticos naturais da 

praia do Porto das Dunas

       

Figura 25 – Opinião do turista quanto 
ao aspecto de conservação dos 

atrativos turísticos visitados 

 
          

Com relação à limpeza da praia, porém, apenas 12% a 

consideraram realmente limpa, indicando dez (10) como nota máxima, e a 

maioria (60%) demonstrou satisfação mediana, indicando notas entre 5,0 a 7,5. 

Nenhum entrevistado soube responder com que freqüência aparecem coletores 

de lixo ao longo da orla. 
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No quesito importância ambiental, 76% dos entrevistados 

externaram sua simpatia pelas causas ambientais, mostrando que 68% 

consideram importante a Educação Ambiental para o turista visitante, conforme 

Figuras 26 e 27.  
 
 

SIMPATIA DO TURISTA PELAS CAUSAS 
AMBIENTAIS

76%

24%

Sim Não       

IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
PARA O TURISTA

68%

20%

12% 0%

grande média pouca nenhuma  
 

 
Figura 26 - Simpatia do turista pelas 

causas ambientais 
Figura 27 - Importância da Educação      

Ambiental para o turista 

 

 

Os índices de desconhecimento sobre a APA do rio Pacoti, foram 

significativos (56%), conforme Figura 28, detectando-se uma preocupação no 

que concerne ao uso turístico nessa região.  

 

 

O TURISTA TEM CONHECIMENTO DA 
EXISTÊNCIA DE UMA APA NA REGIÃO?

44%

56%

Sim Não  
 

 
Figura 28 - Conhecimento do turista sobre a APA do rio Pacoti 
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7.4.2. Perfil do residente 

 
 

Para os residentes que em sua maioria respondem por um perfil 

socioeconômico elevado, cerca de 40% confessaram ter adotado suas casas 

de veraneio (segundas residências) como residência principal há mais de 05 

anos, em busca de status e tranqüilidade. A proximidade com a Capital e as 

comodidades da vida moderna, associadas à beleza da localidade em exame 

despontam como principais motivos relacionados a essa escolha. 

 

Os entrevistados foram unânimes ao expressarem que o turismo 

trouxe desenvolvimento socioeconômico para a região, com 73% aceitando-o 

como atividade que veio para beneficiar a população local, embora 23% 

discordem dessa posição, conforme Figuras 29 e 30.                    

 

NA VISÃO DOS MORADORES DO PORTO DAS 
DUNAS: O TURISMO TROUXE 

DESENVOLVIMENTO SÓCIOECONÔMICO PARA A 
REGIÃO?

100%

0%

Sim Não        

O TURISMO BENEFICIOU A POPULAÇÃO 
RESIDENTE DO PORTO DAS DUNAS?

73%

27%

Sim Não  
 

 

 

Figura 29 – Desenvolvimento do 
turismo na visão do residente da 

praia do Porto das Dunas 

Figura 30 - Benefícios do turismo para a 
população residente do Porto das Dunas 

 

Para o auxiliar de hotelaria, V.S., 18 anos, o turismo foi a melhor 

coisa que lhe aconteceu: 
 

O turismo me deu a chance de ter meu primeiro emprego de carteira 

assinada. Eu pude voltar a estudar. O hotel paga um curso de inglês 

para mim. Deu oportunidade de moradia para os meus pais e 

trabalho. Eles são caseiros como 90% da população que vivia aqui 

antes do turismo. Mas a maior parte da população daqui não é 

empregada nos grandes hotéis, só pessoas de regiões próximas 

como Aquiraz, Prainha e Fortaleza. Existe certo preconceito com o 
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povo que mora aqui. As pessoas valorizam muito pouco as coisas 

bonitas que tem aqui, ainda são descuidadas, você percebe muito lixo 

por aí. O comércio e as atividades ligadas ao turismo ficaram 

concentradas nos estrangeiros. Os turistas reclamam porque não tem 

o que fazer. De noite falta lazer, restaurantes. Eles ficam presos nos 

hotéis. A segurança é um ponto sério aqui, de vez em quando a gente 

ouve falar de pequenos furtos na praia quando a maré baixa. A 

iluminação é ruim, tem muito canto escuro e perigoso. A água daqui 

não é muito boa, é amarelada porque o lençol freático foi 

contaminado, por causa da caparrosa (é uma erva). Falta educação 

ambiental e apoio governamental para cuidar melhor e divulgar a 

APA, que é um atrativo importante para a região.  

 

 

Para o Sr. Francisco, que trabalha há 05 anos num dos maiores 

empreendimentos turísticos da região, nas funções de auxiliar de serviço e no 

bar da praia atendendo aos turistas, o turismo surgiu na vida dele de forma 

inesperada, pois ele expressa que, após ter trabalhado em diversos locais do 

Brasil e até mesmo na Bolívia, em outras funções, foi nessa atividade que ele 

se encontrou e está realizado. 
 

Minha vida mudou, estou satisfeito em trabalhar no turismo, me deu 

um emprego de carteira assinada e me rende muita satisfação servir 

os turistas. Já fiz muitas amizades aqui. Eu moro no centro de 

Aquiraz (sede) e venho de moto pra cá, acho que isso é a única coisa 

ruim, não ter transporte coletivo até aqui. Ah! E também a segurança 

que meio ruim.  

 

Essa tendência de maximizar os benefícios do turismo desponta em 

depoimentos, como o de dona M. F. S., 46 anos, rendeira, que trabalha há 06 

anos, em hotel. 

 
Minha família toda trabalha com renda e artesanato, moro aqui desde 

que eu nasci e acho o turismo bom demais. Minha filha também 

trabalha aqui no hotel e estuda hotelaria. Pra mim o turista traz só 

coisa boa, eu fico aqui fazendo minha renda e ensinando a eles, eles 

gostam e admiram. Eu vendo a renda a preço de custo, pro turista 

comprar bem. Aqui o hotel cede o espaço e eu não pago aluguel da 
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lojinha, mas não sou contratada só presto serviço. Aqui a maior parte 

do pessoal da limpeza é da Prainha (garçom, camareira). Eu tive uma 

lojinha no Beach Park durante 02 anos e 08 meses, mas num era 

bom, era tudo caro e as coisas não eram minhas. A gente tem 

transporte que traz e leva a gente até a Prainha. Aqui só falta lazer de 

noite pro povo, eles reclamam disso, mas eu só vejo coisa boa no 

turismo porque trouxe emprego e renda pra nós. Lá np Beach Park 

eles colocaram um monte de pedra até o mar pra os bugueiros não 

passarem, só os de lá e nem pode fazer isso porque lá é área 

marítima. 

 

 
Figura 31 – Rendeira que trabalha em hotel, no Porto das Dunas. 

 

Apesar deste relato, pode-se perceber a outra face do turismo, 

atuando como “devorador de paisagem”, segundo a fala do vigilante R.S., 22 

anos. Atualmente ele trabalha como vigilante em uma obra de construtora, um 

hotel previsto para ser concluído em 03 anos. Nesse local, observaram-se 

terraplanagem, aterramento de lagoas e desmonte de duna. Como medida 

atenuante, foram plantadas mudas de coqueiro ao longo da praia em toda a 

extensão do muro que demarca o empreendimento, conforme Figuras 32 e 33. 
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Antes aqui tinham dunas bem altas e verdes, hoje não tem mais 

comunidade nativa. Falta transporte e emprego pra muita gente. A 

segurança é particular e só me pagam 01 salário. Não tem infra-

estrutura, nem farmácia ou posto de saúde. O posto policial está 

fechado faz tempo. A limpeza do esgoto é feita por caminhão de 

limpa fossa ou por fossa própria (sumidouro). As dunas foram tiradas 

para construir muitos empreendimentos na região, tem previsão de 06 

novos hotéis e 02 condomínios fechados só pra cá no Porto das 

Dunas. 

 

 

          
  Figura 32 - Terraplanagem Figura 33 – Medida mitigadora de 

impacto  

 

 

Os bugueiros, que trabalham associados aos hotéis também não 

têm “do que se queixar do turismo”. Pela AEBA (Associação Ecológica dos 

Bugueiros de Aquiraz), trabalham 04. Todos moram na Prainha e trabalham no 

Porto das Dunas. Todos trabalham com aval da EMBRATUR pelo Projeto 
Bugueiro Consciente (garantia de bom serviço e preocupação ambiental), 
recebem treinamento do SEBRAE, após alguns acidentes ocorridos em outras 

praias. O Sr. R. R. F. explica como funciona essa relação: 
 

Existem 2.700 bugueiros no Ceará, mas para trabalhar com esse tipo 

de serviço tem que ser nativo da área. Quem acaba com as dunas 

são os carros de tração 4X4, que são pesados e andam pela praia e 

pelas dunas sem preocupação.  Existe uma preocupação em 



 113

degradar o mínimo possível porque é nosso principal atrativo. É 

nossa função trabalhar essa consciência junto ao nosso turista, 

tentando educar de forma que ele não jogue lixo na praia. Falamos do 

Rio e da APA do Pacoti. Usamos uma tabela de preços e informações 

sobre os atrativos bilíngüe (Português-Inglês) e usamos um guia para 

facilitar a comunicação. O credenciamento é feito também junto ao 

hotel Oceani, lá trabalham 05 bugueiros. A exceção é o Beach Park 

porque o turista já compra o pacote fechado pra ir lá fazer o passeio e 

passar o dia. Existe também uma proibição de uso dos bugres na 

área do parque. Daí surgem os conflitos porque a praia é pública e 

eles usam até segurança armada pra expulsar a gente e impedir o 

acesso. O passeio começa na Barra do Rio Pacoti e vai até a 

Prainha.  

 

Ainda com relação ao turismo, 87% consideram que a exploração da 

atividade está concentrada nas mãos de estrangeiros e 13% entendem que 

está bem dividida entre estrangeiros e empresários locais, conforme Figura 34. 

Percebe-se, porém, uma espécie de (re) colonização desse litoral, na maioria 

por grupos de espanhóis e portugueses, proprietários de grandes cadeias 

hoteleiras, justificada pelos benefícios trazidos para a comunidade, mas na 

verdade, acarretam impactos, que podem refletir negativamente na sociedade 

e ambiente locais. 

 

 

EXPLORAÇÃO DO TURISMO NA REGIÃO 
SEGUNDO OS RESIDENTES DO PORTO DAS 

DUNAS

0%

87%

13%
0%

População Local Estrangeiros Dividido Não notou  
 

Figura 34 - Exploração do turismo segundo os residentes 
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Apesar de questionar os efeitos negativos do turismo, foram 

abordadas nesta pesquisa sugestões de melhoria para a prática desta 

atividade, divididas em infra-estrutura (29%), coleta de lixo (16%), 

entretenimento e lazer (29%), serviços públicos (18%), informações turísticas 

(8%), conforme Figura 35.  

 

SUGESTÕES PARA A MELHORIA DA PRÁTICA 
DO TURISMO DE ACORDO COM OS 

RESIDENTES DO PORTO DAS DUNAS

29%

16%18%
8%

29%

Infra-estrutura básica Coleta de lixo Serviços públicos
Informações turísticas Entretenimento e lazer

 
 

 

 

Figura 35 - Sugestões de melhoria para prática da atividade turística de 
acordo com os residentes do Porto das Dunas 

 

Montenegro Júnior (2004) diz que, mesmo que sejam conseguidos 

recursos necessários para implantar infra-estrutura já mencionada, os 

moradores do Porto das Dunas não conseguiriam ver resolvido outro tipo de 

problema que afeta o bairro, desde sua origem como loteamento de veraneio: a 

falta de uma infra-estrutura de equipamentos sociais e urbanos que atendam 

moradores e trabalhadores, capaz de alterar as relações que prevalecem 

dentro desse micro espaço social de equipamentos turísticos, como forma de 

diversificar as relações societárias entre os que servem e os que são servidos; 

desejo expresso por muitos moradores, que necessitam trabalhar nos grandes 

empreendimentos turísticos ou como caseiros para garantir a sobrevivência 

familiar.  
 

O turismo trouxe qualidade de vida, oportunidade de emprego, mas 

seria preciso muitos outros aspectos que poderiam maximizar a 

prática do turismo e conseqüentemente beneficiar a população 

residente, como: melhoria de saneamento, pavimentação, iluminação 

pública, segurança pública (pois a que tem é privada paga pela 

associação de moradores). Gostaria que fosse possível ter um 
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programa de educação ambiental voltado para conscientizar os 

moradores e caseiros sobre como lidar com a coleta de lixo, valorizar 

mais a existência da APA do Rio Pacoti e da limpeza da praia. 

Existem muitos problemas a serem solucionados, mas dependemos 

muito da vontade política para isso acontecer. È inegável que temos 

um rótulo de cidade turística, mas há muito que se construir para 

torná-la mais propícia ao convívio dos residentes, para que depois 

atinja os turistas. Essa experiência de ter trocado a capital por um 

lugar mais tranqüilo tem sido muito boa, a única preocupação que nos 

persegue no momento de fato tem sido a segurança, aqui ficou muito 

visado depois que muitas casas passaram a ser vendidas para 

estrangeiros italianos e espanhóis, ficou meio esquisito porque as 

casas ficam quase o ano todo fechadas e não temos muitos vizinhos. 

O maior movimento acontece mesmo é nos finais de semana, quando 

as casas ficam cheias de gente ou quando tem festas no Beach Park 

[...]. 

 (R. B. R. F., 60anos, médico e morador a 06 anos do Porto das 

Dunas). 

 

Esse relato mostra o outro lado da “moeda”, isto é, que nem sempre 

status e tranqüilidade podem ser associados à qualidade de vida e segurança.  

 

A análise dos resultados revelou que a maioria dos entrevistados 

(87%), conforme Figura 36, não se preocupa em degradar a qualidade 

ambiental deste local, fato demonstrado pela banalização do espaço, como 

desmatamento indiscriminado, queimadas de lixo em vários pontos e presença 

de diversos pontos de lixo na rua, denotando a falta de conscientização dos 

residentes e caseiros.  

 

A POPULAÇÃO JOGA LIXO NO CHÃO?

87%

13%

Sim Não  
 

Figura 36 - Banalização do espaço pela população  
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7.4.3. Perfil do empreendedor 

 

 

A falta de publicidade da região no mercado turístico internacional 

fez com que os donos de empreendimentos turísticos de Aquiraz se 

organizassem há 02 anos para fundar a AETA - Associação dos 
Empreendimentos Turísticos de Aquiraz, na tentativa de buscar inserir o 

destino Aquiraz nos roteiros turísticos internacionais, para captar demanda 

cada vez maior.  

 

Consoante pensa Valdy Lopes Sombra, presidente da AETA e, 

proprietário do Hotel Kalamari, trabalhar as potencialidades e atrativos é o 

primeiro passo, além de trabalhar oficinas ligadas à Educação Ambiental nas 

empresas, ou seja, qualificar a mão-de-obra e conscientizar o turista visitante. 

 

Existem alguns projetos voltados para a questão da poluição visual 

da paisagem, como as placas que anunciam novos empreendimentos. 

Percebe-se preocupação estética e não ambiental. 

 

Ao serem perguntados sobre a maior motivação para investir na 

região, a maioria (50%) respondeu a infra-estrutura, acesso e localização como 

fatores preponderantes e decisivos. A beleza cênica da praia respondeu por 

20%, empatando com a razão de ser portão de entrada de turistas para o 

Estado. Apenas 10% relataram decorrer da especulação imobiliária, conforme 

Figura 37. 

 

MAIOR MOTIVAÇÃO DO EMPREENDEDOR PARA 
INVESTIR NO PORTO DAS DUNAS

20%

10%

0%20%

50%

Beleza cênica da praia

Especulação Imobiliária
Àrea de interesse governamental

Portão de entrada de turistas do Estado do Ceará

Infra-estrutura, fácil acesso e localização  
 

 Figura 37 – Maior motivação para investir no Porto das Dunas 
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Todos os entrevistados concordaram que o turismo trouxe 

desenvolvimento socioeconômico para a região, embora 40% deles tenha 

plena certeza de que houve beneficiamento para a população, 60% acredita 

que a atividade tenha beneficiado a população local em parte. Houve 

unanimidade quando se perguntou sobre a participação da população nas 

decisões dobre o turismo, todos os entrevistados responderam 

categoricamente que não há interferência, nem qualquer tipo de participação 

popular. 

 

Constata-se na Figura 38 que 60% concordaram que a exploração 

do turismo está bem dividida entre estrangeiros e empresários locais. E 40% 

defendem a idéia de que está concentrada nos estrangeiros. 

 

 

EXPLORAÇÃO TURÍSTICA NO PORTO DAS 
DUNAS PELA VISÃO DO EMPREENDEDOR

0%

40%

60%

População local Estrangeiros Dividido
 

 
Figura 38 - Exploração do turismo na visão do empreendedor 

 

 

As APAs são unidades de conservação inseridas no grupo de uso 

sustentável e, segundo Cabral & Souza (2005), destinadas a proteger e 

conservar a qualidade ambiental e os sistemas naturais nelas existentes, 

visando a melhoria da qualidade de vida da população local e também à 

proteção dos ecossistemas. 

 

Segundo o SNUC (BRASIL, 2000), a APA é uma área em geral 

extensa, com certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, 

bióticos e estéticos ou culturais, especialmente importantes para a qualidade 

de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos básicos 
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proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e 

assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. 

 

Fato que possivelmente não ocorre no caso em estudo, devido à 

falta de fiscalização e a ausência de um plano de manejo adequado, e da 

necessidade de realizar um ZEE para auxiliar no planejamento ambiental, pois 

o que se observa, é que após 04 anos da criação desta área, ocorre o 

favorecimento da especulação imobiliária no seu entorno como o manguezal, 

as matas de tabuleiro e o topo das dunas, conforme Figuras 39 e 40. 

 

 
Figura 39 – Placa de sinalização da APA do rio Pacoti 

 

 
Figura 40 – Ocupação imobiliária no entorno da APA do rio Pacoti 
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Houve unanimidade por parte dos entrevistados, ao garantir que 

sem parceria não há Educação Ambiental (EA), uma vez que o Governo 

parece não demonstrar interesse em realizar ações voltadas para sua 

divulgação ou que possam ao menos garantir a preservação e proteção da 

APA do rio Pacoti, dificultando a divulgação de um atrativo que poderia ser 

importante para a região.  

 

Segundo relatos de alguns empreendedores, antes havia um 

passeio ecológico pelo rio Pacoti, mas era privatizado. Deixou de existir porque 

era pouco procurado pelos turistas por não haver veículo de divulgação e nem 

interesse dos hotéis em vender a idéia. Também por questões de segurança e 

custos elevados, pois a APA não é tratada como atrativo diferencial para a 

região, nem recebe a devida atenção governamental, sendo assim, deixou de 

ser um algo mais para o empreendedor, e conseqüentemente, para o turista 

(Pesquisa de campo 2004-2006). 

 

Associada a essa pergunta, questionou-se de que forma o 

empreendimento trabalha a questão ambiental, se há preocupação com o 

desenvolvimento sustentável na região. A maioria (80%) respondeu que não 

existe essa preocupação, apenas 20% disseram tomar medidas mitigadoras, 

como realizar coleta seletiva, participar do mutirão de limpeza da praia, 

construir edificações com até 02 pavimentos.  

 

PREOCUPAÇÃO AMBIENTAL DO 
EMPREENDEDOR QUANTO AO ENTORNO DE 

SEU EMPREENDIMENTO

40%

60%

Sim Não
 

 
 

 

Figura 41 - Preocupação ambiental do empreendedor quanto ao 
entorno de seu empreendimento
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Enfim, questionados sobre sugestões acerca da melhora da prática 

do turismo, metade optou por entretenimento e lazer (faltam bares, 

restaurantes que possam atender uma demanda maior nos períodos de alta 

estação), 30% pela infra-estrutura e 20% atentaram para necessidade de 

melhoria dos serviços públicos (saneamento, transporte coletivo, iluminação, 

segurança), conforme Figura 42. 

 

 

MELHORIAS PARA A PRÁTICA  TURÍSTICA  
SEGUNDO OS EMPREENDEDORES DO PORTO 

DAS DUNAS

30%

0%
20%0%

50%

Infra-estrutura básica Coleta de lixo Serviços públicos
Informações turísticas Entretenimento e lazer

 
 

Figura 42 - Sugestões de melhoria para prática do turismo de 
acordo com a visão do empreendedor
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8. CONCLUSÕES E PREPOSIÇÕES 
 
 
 

A atual situação que permeia o litoral cearense leva a que se 

perceba a existência de estreita relação entre os problemas ambientais e as 

formas de desenvolvimento implantadas, sendo imprescindível que haja uma 

nova forma de utilizar a paisagem, aliando desenvolvimento econômico aos 

aspectos sociais e ambientais. 

 

A observação deste estado de susceptibilidade às significativas 

modificações que comprometem os recursos naturais denota a necessidade de 

quantificar e qualificar a intensidade dos impactos ocorridos a partir da 

ocupação destes espaços pelo homem. 

 
Esta pesquisa tratou-se especificamente da dinâmica estabelecida 

pelas relações entre turismo e meio ambiente enfocando a problemática 

ambiental e seus impactos relacionados à prática predatória da atividade 

turística em zonas costeiras, que tem como causa principal o uso inadequado 

de seus recursos em detrimento de uma parcela privilegiada da população, que 

na busca por status, traz consigo a especulação imobiliária, com a implantação 

de grandes empreendimentos turísticos e a fixação das segundas residências. 

Fato que ainda demonstra a dominância do Homem sobre a natureza.  

 

O turismo em Aquiraz é uma atividade explorada de forma 

expressiva e crescente, em razão do grande fluxo de turistas que buscam 

conhecer as belezas naturais da Costa do Sol Nascente, muito embora seja 

realizado de maneira pouco sustentável em algumas localidades, como na 

praia do Porto das Dunas. Isto porque, nesse litoral, área desta pesquisa, 

verificou-se a mercadorização da natureza, onde a paisagem foi rapidamente 

capturada pela atividade turística, propiciando sua célere mudança. 
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Portanto, pode-se concluir que, a exploração do turismo na praia do 

Porto das Dunas, apresenta uma realidade que afeta os ecossistemas 

costeiros, principalmente, em decorrência da ocupação humana, agravada com 

a chegada do turismo e a especulação imobiliária, que permite situações que 

demonstram um processo de aculturação das comunidades litorâneas e 

exercem pressão sobre os estoques de capital natural para atender uma nova 

demanda de necessidades. 

 

Após analisar os dados, verificou-se que os custos sociais são 
maiores do que os benefícios sociais, ou seja, o processo de implantação do 

turismo na zona costeira cearense dificultou a transformação das 

externalidades negativas em positivas, já que o turismo foi abordado em menor 

escala e o espaço onde o tema foi estudado é delimitado designadamente para 

ocupação da especulação imobiliária, quadro que provavelmente se torna 

inconciliável com o turismo sustentável. 

 

Por conseguinte, acredita-se que a DAP (Disposição a pagar) das 

pessoas para residir de frente para o mar, ou praticar atividades relacionadas 

ao turismo e lazer, por status e/ou qualidade de vida, é maior do que as 

questões que envolvem os custos sociais e ambientais do desenvolvimento 

dessa atividade no litoral citado.  

 
Com relação ao exposto, espera-se que os dados analisados sobre 

os impactos positivos e negativos da atividade turística, possam 

estabelecer um entendimento do binômio turismo-meio ambiente, 

contribuindo para um planejamento adequado do turismo em resposta aos 

crescentes fluxos de demanda turística de mercados turísticos externos para a 

região, sem esquecer da importância da melhoria da qualidade de vida para a 

população residente, como forma de garantir a sustentabilidade do destino 

turístico Porto das Dunas. 

 

Espera-se que ações antrópicas como exclusão social, segregação 

socioespacial, aculturação, segundas residências, especulação imobiliária, 

supervalorização da zona litorânea, ocupação irregular de dunas, dentre outros 
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impactos identificados, possam ser abrandados por intermédio de um 

planejamento estratégico, demonstrando que ainda há esperança para se 

alcançar a sustentabilidade tão desejada nas esferas social, ambiental e 

econômica e a fim de que se possa pensar concretamente num turismo 

sustentável para a região. 

 

O ideal seria propor políticas de gestão dos recursos naturais que 

fossem participativas e integradas, envolvendo o poder publico e as 

comunidades, visando à melhoria da qualidade de vida da população e o uso 

sustentável dos recursos naturais, sem haver o comprometimento dos 

mesmos. 

 

Recomenda-se como solução prática para alguns dos conflitos 

gerados pela prática da atividade turística em ambientes costeiros, que as 

políticas já existentes tenham uma melhor aplicabilidade, envolvendo a 

participação dos atores locais, para que haja um equilíbrio entre turismo e 

natureza. 

 

Trabalhando a consciência ambiental e turística na tentativa de 

mudar a racionalidade imposta seria um indício positivo para quebrar o 

paradigma há muito estabelecido. 
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ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS DO TURISMO NA PRAIA DO PORTO DAS 
DUNAS (AQUIRAZ-CE) 

APÊNDICE I - PERFIL DO TURISTA  
  

Autora: Roberta de Lavôr Rios, 2006. 

 
 
1. IDENTIFICAÇÃO PESSOAL 
 
1.1 - Nome _________________________________________ 
 
1.2- Idade d d anos                 1.3. - Sexo d Masc.   d Fem. 
 
1.4 - Naturalidade d d (Estado) 
 
1.5 - Profissão _______________________________________ 
 
 
2. ESCOLARIDADE: 
 
2.1 - Completou 
 
d Ens. Fundamental    d Ens. Médio   d Ens. Superior    d  Pós-graduação 
 
2.2 - Está estudando?     d  Sim        d Não 
 
 
3.  ASPECTOS GERAIS: 
  
3.1 - Quantas vezes já visitou a praia do Porto das Dunas nos últimos anos?   
  
 d  1a vez  d 2  d 3  d 4  d 5 ou mais 
 
3.2 – Desde quando freqüenta o Porto das Dunas? 
 
d  2005 d 2004 d 2003 d 2002 d Antes de 2001 
 
 
3.3 - Costuma viajar  
 
d  Sozinho  d Casal        d Família d Amigos 
 
 
3.4 – Transporte  d Próprio    d Público   d Excursões (pacotes turísticos) 
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3.5 - Permanência média na praia do Porto das Dunas (considerando a última 

viagem) 

 
d  1 dia  d 2 dias d 3 dias d 4 dias       d 5 ou mais 
 
3.6 - Está hospedado em 
 
d  Pousada        d Hotel   d Casa de amigos 
 
d  Casa de temporada (alugada)    d Residência de veraneio  d Outros  
 
 
 

A PERCEPÇÃO AMBIENTAL DO TURISTA DA PRAIA DO PORTO DAS 
DUNAS 

 
 
1. ATRATIVOS TURÍSTICOS NATURAIS 
 
1.1 - Dos atrativos turísticos  não conhecia / ouviu falar / visitou : 
 
Apa do rio Pacoti   d  d  d 
Campo de dunas   d  d  d 
Faixa de praia               d  d  d 
 
1.2 – Dos lugares visitados, qual sua impressão enquanto atrativo turístico 

natural? 

 
d  Bonito   d Inexpressivo 
 
1.3.-Seu interesse nos recursos turísticos naturais da área é: 
 
d Muito grande d Pouco d Nenhum 
 
 
2. ASPECTOS DE CONSERVAÇÃO - ATRATIVOS NATURAIS 
 
2.1- O que pensa em relação ao aspecto de conservação dos atrativos 

naturais visitados? 

 
d  Ruim  d Bom d Ótimo 
 
2.2- Que nota que você daria pra a limpeza da praia: 
 
d   0 a 2, 5 d 2,5 a 5     d 5 a 7,5     d 7,5 a 10.  
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3. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL    
 

3.1. Nos seus passeios pela praia com que freqüência notou a presença de 

coletores de lixo? 

d  A cada 100 m 
d  A cada 500 m 
d  Não sabe responder 

 
3.2 - Você tem simpatia pelas causas ambientais? 
 
d  Sim d Não   
 
 
3.3 - A Educação Ambiental é importante para você? Por quê? 
 
d  Sim d Não 
 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
 
3.4. - O que você entende por impacto ambiental? 
 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
 
3.5. - Para você a relevância do meio ambiente é 
 
d Grande    d Média   d Pouca   d Nenhuma 
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4. SOBRE A APA DO RIO PACOTI 
 
 
4.1. - Você sabia da existência da APA (Área de Proteção Ambiental) na 

região? 

 
d  Sim d Não 
 
 
4.2. - Em sua opinião qual a importância da APA para região? Por quê? 
 
d Grande d Média d Pouca d Nenhuma 
 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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   ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS DO TURISMO NA PRAIA DO PORTO 
DAS DUNAS (AQUIRAZ-CE) 

APÊNDICE II - PERFIL DO RESIDENTE 
 

Autora: Roberta de Lavôr Rios, 2006. 
 
 
1. IDENTIFICAÇÃO PESSOAL 
 
1.1-Nome_______________________________________________ 
 
1.2 - Idade d d anos                    1.3.-Sexo d Masc. d Fem. 
 
1.4 – Município de Residência ________________________________ 
 
1.5 - Naturalidade d d (Estado) 
 
1.6-Profissão _____________________________________________ 
 
 
2. ESCOLARIDADE 
 
2.1-Completou 
 
d Ens. Fundamental    d Ens. Médio    d Ens. Superior d Pós-graduação 
        (1o grau)     (2o grau)         (Faculdade) 
 
2.2-Está estudando?  d  Sim    d  Não 
 
 
3. ASPECTOS SÓCIOECONÔMICOS 
 
3.1-Número de pessoas no núcleo familiar d d 
 
3.2. – Há quanto tempo reside na região? 
 
d 0 a 6 meses  d 1 a 3 anos d 3 a 5 anos d  acima de 5 anos 
 
3.3 – Tipo de residência 
 
d  Própria  d Alugada     d "Emprestada" 
 
3.4 - É casado (a)?     d Sim d Não  
 
3.5 - Tem filhos? d  Sim         d Não    
 
3.6 – Quantos filhos?    d  d  
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4. SOBRE O TURISMO NA REGIÃO 
  
4.1. O turismo é uma atividade que trouxe desenvolvimento socioeconômico 

para a região?   

 
d  Sim  d Não   
 
4.2 – Você acha que o turismo favoreceu a população local? Como? 
 
d  Sim  d Não  d Em parte    
 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
4.3 - A população joga lixo no chão? 

d  Muito d Pouco  

4.4 - A população valoriza seus atrativos turísticos? 

d  Muito d Pouco d  Quase nada 

 
4.5 - A exploração do turismo (pousadas, hotéis, restaurantes, venda de 

artesanato etc) está concentrada nas mãos 

 
d  Da população local d De estrangeiros  d Bem dividida 
 
 
4.6 – Sugestões para a melhoria da prática da atividade turística na região? 
 
 d  Infra-estrutura  
 d  Coleta de lixo 
 d  Serviços públicos 
 d  Serviços de informações turísticas 
 d  Entretenimento e lazer 
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ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS DO TURISMO NA PRAIA DO PORTO DAS 
DUNAS (AQUIRAZ-CE) 

APÊNDICE III - PERFIL DO EMPREENDEDOR 
 

 Autora: Roberta de Lavôr Rios, 2006. 
 

 
 
1. IDENTIFICAÇÃO PESSOAL 
 
1.1-Nome _______________________________________________ 
 
1.2 - Idade d d anos                    1.3. Sexo dMasc. d Fem. 
 
1.4 – Município de Residência ________________________________ 
 
1.5 - Naturalidade d d (Estado) 
 
1.6 - Profissão _____________________________________________ 
 
 
2. QUAL A MAIOR MOTIVAÇÃO PARA INVESTIR NA REGIÃO? 
 
d A beleza cênica da praia 
d A especulação imobiliária 
d Área de interesse governamental (PRODETUR-CE II) 
d Portão de entrada de demanda turística pra o Estado 

 
 
3. DE QUE MANEIRA SEU EMPREENDIMENTO TRABALHA A QUESTÃO 
DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL? 
 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
4. SOBRE O TURISMO 
  
4.1. O turismo é uma atividade que trouxe desenvolvimento socioeconômico 

para a região?   

 
d  Sim  d Não   
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4.2. Você acha que o turismo favoreceu a população local? De que maneira? 
 
d  Sim  d Não  d Em parte    
 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

4.3. A população participa das decisões políticas relacionadas à atividade 

turística? 

d  Muito d Pouco  

4.4 – Seu empreendimento oferece quantos empregos diretos e indiretos? 

____________________ 

4.5. A exploração do turismo (pousadas, hotéis, restaurantes, venda de 

artesanato etc) está concentrada nas mãos 

 
d  Da população local d De estrangeiros   d Bem dividida 
 
 
4.6. Sugestões para a melhoria da prática da atividade turística na região? 
 
 d  Infra-estrutura  
 d  Coleta de lixo 
 d  Serviços públicos 
 d  Serviços de informações turísticas 
 d  Entretenimento e lazer 
 
 
4.7-Trabalha com turismo desde? 

d  2004 d 2003 d 2002 d 2001 d Antes de 2000  
 

4.8 - Você está satisfeito em trabalhar com o turismo? 

d  Sim d Não   d Em parte 
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4.9 - Você considera que sua vida melhorou com esse trabalho?  

d  Sim     d Não 
 
 
5. Existe uma preocupação com o desenvolvimento sustentável? 
 
d Sim      d Não 
 
 
6. Existe uma preocupação na preservação dos recursos naturais no entorno 

de seu empreendimento? 

 
d Sim     d Não 
 
 
7. Quais as medidas mitigadoras que foram adotadas para minimizar o impacto 

ambiental produzido na paisagem da região com a construção de seu 

empreendimento? 

 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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ANEXO I - LEI Nº. 7.661, DE 16 DE MAIO DE 1988. 
 

 
Institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro e dá 

outras providências. 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte lei:  

Art. 1º. Como parte integrante da Política Nacional para os Recursos do Mar - 

PNRM e Política Nacional do Meio Ambiente - PNMA, fica instituído o Plano 

Nacional de Gerenciamento Costeiro - PNGC.  

Art. 2º. Subordinando-se aos princípios e tendo em vista os objetivos genéricos 

da PNMA, fixados respectivamente nos arts. 2º e 4º da Lei nº. 6.938, de 31 de 

agosto de 1981, o PNGC visará especificamente a orientar a utilização nacional 

dos recursos na Zona Costeira, de forma a contribuir para elevar a qualidade 

da vida de sua população, e a proteção do seu patrimônio natural, histórico, 

étnico e cultural.  

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, considera-se Zona Costeira 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, 

que serão definidas pelo Plano.  

Art. 3º. O PNGC deverá prever o zoneamento de usos e atividades na Zona 

Costeira e dar prioridade à conservação e proteção, entre outros, dos seguintes 

bens:  

I - recursos naturais, renováveis e não renováveis; recifes, parcéis e bancos de 

algas; ilhas costeiras e oceânicas; sistemas fluviais, estuarinos e lagunares, 

baías e enseadas; praias; promontórios, costões e grutas marinhas; restingas e 

dunas; florestas litorâneas, manguezais e pradarias submersas;  
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II - sítios ecológicos de relevância cultural e demais unidades naturais de 

preservação permanente;  

III - monumentos que integrem o patrimônio natural, histórico, paleontológico, 

espeleológico, arqueológico, étnico, cultural e paisagístico.  

Art. 4º. O PNGC será elaborado e, quando necessário, atualizado por um 

Grupo de Coordenação, dirigido pela Secretaria da Comissão Interministerial 

para os Recursos do Mar - SECIRM, cuja composição e forma de atuação 

serão definidas em decreto do Poder Executivo.  

§ 1º O Plano será submetido pelo Grupo de Coordenação à Comissão 

Interministerial para os Recursos do Mar - CIRM, à qual caberá aprová-lo, com 

audiência do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA.  

§ 2º O Plano será aplicado com a participação da União, dos Estados, dos 

Territórios e dos Municípios, através de órgãos e entidades integradas ao 

Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA.  

Art. 5º. O PNGC será elaborado e executado observando normas, critérios e 

padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente, 

estabelecidos pelo CONAMA, que contemplem, entre outros, os seguintes 

aspectos: urbanização; ocupação e uso do solo, do subsolo e das águas; 

parcelamento e remembramento do solo; sistema viário e de transporte; 

sistema de produção, transmissão e distribuição de energia; habitação e 

saneamento básico; turismo, recreação e lazer; patrimônio natural, histórico, 

étnico, cultural e paisagístico.  

§ 1º Os Estados e Municípios poderão instituir, através de lei, os respectivos 

Planos Estaduais ou Municipais de Gerenciamento Costeiro, observadas as 

normas e diretrizes do Plano Nacional e o disposto nesta lei, e designar os 

órgãos competentes para a execução desses Planos.  
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§ 2º Normas e diretrizes sobre o uso do solo, do subsolo e das águas, bem 

como limitações à utilização de imóveis, poderão ser estabelecidas nos Planos 

de Gerenciamento Costeiro, Nacional, Estadual e Municipal, prevalecendo 

sempre às disposições de natureza mais restritiva.  

Art. 6º. O licenciamento para parcelamento e remembramento do solo, 

construção, instalações das características naturais da Zona Costeira, deverá 

observar, além do disposto nesta lei, as demais normas específicas federais, 

estaduais e municipais, respeitando as diretrizes dos Planos de Gerenciamento 

Costeiro.  

§ 1º. A falta ou o descumprimento, mesmo parcial, das condições do 

licenciamento previsto neste artigo serão sancionados com interdição, embargo 

ou demolição, sem prejuízo da cominação de outras penalidades previstas em 

lei.  

§ 2º Para o licenciamento, o órgão competente solicitará ao responsável pela 

atividade a elaboração do estudo de impacto ambiental e a apresentação do 

respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA devidamente aprovado, na 

forma da lei.  

Art. 7º. A degradação dos ecossistemas, do patrimônio e dos recursos naturais 

da Zona Costeira implicará ao agente a obrigação de reparar o dano causado e 

a sujeição às penalidades previstas no art. 14 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto 

de 1981, elevado o limite máximo da multa ao valor correspondente a 

100.000(cem mil) Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, sem prejuízo de 

outras sanções previstas em lei.  

Parágrafo único. As sentenças condenatórias e os acordos judiciais (vetado), 

que dispuserem sobre a reparação dos danos ao meio ambiente pertinentes a 

esta lei, deverão ser comunicados pelo órgão do Ministério Público ao 

CONAMA.  
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Art. 8º. Os dados e as informações resultantes do monitoramento exercido sob 

responsabilidade municipal, estadual ou federal na Zona Costeira comporão o 

Subsistema "Gerenciamento Costeiro", integrante do Sistema Nacional de 

Informações sobre o Meio Ambiente - SINIMA.  

Parágrafo único. Os órgãos setoriais e locais do SISNAMA, bem como 

universidades e demais instituições culturais, científicas e tecnológicas 

encaminharão ao Subsistema os dados relativos ao patrimônio natural, 

histórico, étnico e cultural, à qualidade do meio ambiente e a estudos de 

impacto ambiente, da Zona Costeira.  

Art. 9º. Para evitar a degradação ou o uso indevido dos ecossistemas, do 

patrimônio e dos recursos naturais da Zona Costeira, o PNGC poderá prever a 

criação de unidades de conservação permanente, na forma da legislação em 

vigor.  

Art. 10. As praias são bens públicos de uso comum do povo, sendo 

assegurado, sempre, livre e franco acesso a elas e ao mar, em qualquer 

direção e sentido, ressalvados os trechos considerados de interesse de 

segurança nacional ou incluídos em áreas protegidas por legislação específica.  

§ 1º. Não será permitida a urbanização ou qualquer forma de utilização do solo 

na Zona Costeira que impeça ou dificulte o acesso assegurado no caput deste 

artigo.  

§ 2º. A regulamentação desta lei determinará as características e as 

modalidades de acesso que garantam o uso público das praias e do mar.  

§ 3º. Entende-se por praia a área coberta e descoberta periodicamente 
pelas águas, acrescida da faixa subseqüente de material dentrítico, tal 
como areias, cascalhos, seixos e pedregulhos, até o limite onde se inicie 
a vegetação natural, ou, em sua ausência, onde comece um outro 
ecossistema.  
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Art. 11. O Poder Executivo regulamentará esta lei, no que couber, no prazo de 

180 (cento e oitenta) dias.  

Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário.  

Brasília, 16 de maio de 1988; 167º da Independência e 100º da República. 
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Mapa 01: Sistemas Ambientais

Fonte: Adaptado de Campos, Alberto Alves (coord.) [et al.]. A zona costeira do 
Ceará. Diagnóstico para gestão integrada. Fortaleza: Aquasis, 2003.
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Sistemas Ambientais Características Dominantes

Sedimentos grosseiros quaternários, dispostos em faixa contínua e 
alongada, que foram depositados pela deriva litorânea, constantemente
mobilizados pela ação eólica e retrabalhados pela abrasão marinha; 
não há cobertura vegetal, à exceção de alguns trechos c/ vegetação
pioneira herbácea.

Depósitos sedimentares, em constante mobilização pela ação eólica; 
relevo ondulado, com ausência de cobertura vegetal.

Depósitos sedimentares dissipados, com relevo plano, revestido por 
vegetação herbácea.

Depósitos sedimentares holocênicos; relevo ondulado sob 
Neossolos Quartzarênicos Distróficos Marinhos, fixados por
vegetação arbustivo-arbórea.

Área de acumulação constituída por sedimentos quaternários de origem
fluvial e marinha; o relevo é aplainado, coberto por solos lodosos como 
os Gleissolos, ricos em matéria orgânica, parcialmente submersos, com
altos teores de salinidade, que dão suporte à vegetação de mangue.

Área de acumulação, originada pelo lençol freático superficial 
e deslocamento de grãos de areia temporariamente; 
o relevo é plano, revertido por uma vegetação higrófila.
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