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RESUMO 
 

 

O conhecimento da evolução dos processos geodinâmicos e sociais de uma área 

constitui instrumento importante na compreensão das formas de operacionalização 

de medidas de planejamento, monitoramento e gestão de uso e ocupação do solo. 

Evita futuros danos ambientais com relação às alterações nos processos naturais 

decorrentes das atividades antrópicas. A localização da área de estudo está situada 

na cidade de Fortaleza - CE. O objetivo principal do trabalho é definir a dinâmica 

ambiental através da caracterização da dinâmica eólica no transporte de sedimentos 

nas praias do Futuro e do Serviluz e da análise dos impactos naturais e sociais 

causados à população do lugar Serviluz. A metodologia aplicada para a 

caracterização dos processos socioambientais foi baseada em uma abordagem 

sistemática, procurando determinar a evolução de um sistema ambiental a partir dos 

processos geodinâmicos e sociais locais em um setor litorâneo intensamente 

ocupado por uma população de baixa renda, usando dados quantitativos e 

qualitativos. Trava-se um embate entre as questões sociais e ambientais no antigo 

Serviluz, um lugar estabelecido em Fortaleza, entre os bairros Cais do Porto e 

Vicente Pinzón, submetido a diversos impactos que atuaram de modo a desarranjar 

a dinâmica natural. A comunidade deste lugar vem coabitando no período de 

estiagem com a condição do soterramento das habitações, das vias de acesso e de 

equipamentos públicos pela invasão de sedimentos de origem praial. Uma grande 

parte desta população convive ainda com a falta da regularização fundiária, fato 

decorrente das ocupações ilegais em terrenos de marinha. Além disto, para 

compreensão do embate socioambiental verificado na área de estudo, foi feito um 

conhecimento integrado para a caracterização ambiental, a partir da determinação 

das conexões entre os fenômenos naturais (dinâmica costeira) e sociais que se 

desenvolvem neste lugar, um espaço caracterizado por ocupações residenciais, 

industriais e portuárias.   

 

Palavras-chave: invasão de dunas; Serviluz; impactos socioambientais. 
 

 



ABSTRACT 
 

 

The knowledge of the geodynamic and social evolution constitues the essential 

analyze for the planning of the use and occupation, regarding the alterations of the 

human activities in the natural processes. It avoids futures environmental damages. 

The study area is located at Serviluz locality, Fortaleza County, Northeastern Brazil. 

The main objective is to define the environmental dynamics through the 

characterization of the aeolian dynamics in the transport of sediments in the Future 

and Serviluz beaches and of the analysis of the natural and social impacts caused 

the Serviluz locality population. The applied methodology was based on a systematic 

approach, using qualitative and quantitative data and analyzing the evolution of an 

environmental system starting from the geodynamics and social processes in the 

urban area occupation near the coast. Socio-environmental impacts are affecting the 

natural dynamics in the study area. Dune migration and aeolian sediments along the 

Serviluz coast are burying the houses, buildings, beach huts, access roads and the 

urban infrastructure. Besides, the greater part of community does not have the 

house's ownership because it occupied the area illegally in navy lands. Currently six 

thousand families, this place serves as a local for activities port, industrial and 

residential. So, a knowledge integrated for the environmental characterization was 

done for understanding of the socio-environmental impact verified in the study area, 

starting from the located connections in this place among the natural phenomena 

(coastal dynamics) and social aspects. 

 

Keywords: dunes incursion; Serviluz; social-environmental impacts. 
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1 INTRODUÇÃO 
  

 

1.1  Considerações iniciais: o problema e sua importância 

 

O conhecimento e o entendimento da evolução dos processos 

geodinâmicos de um ambiente constituem ferramenta importante na compreensão 

das formas de operacionalização de medidas de planejamento, monitoramento e 

gestão de uso e ocupação do solo. Evita futuros danos ambientais com relação às 

alterações nos processos naturais e sociais decorrentes das atividades antrópicas. 

Ora, os impactos ambientais evidenciados no espaço, precisamente nas áreas 

litorâneas estão, em grande parte, relacionados à concentração populacional e às 

mudanças efetuadas nas dinâmicas costeiras, as quais são indutoras de 

transformações plenas, mesmo que a interferência humana seja em pequena 

escala.  

A área de estudo está inserida num desses espaços, em Fortaleza - 

Ceará, caracterizado por uma intensa modificação na dinamica morfogenética da 

linha de praia, pela qual se fundamentou as transformações da paisagem local. 

No presente trabalho, evidenciamos a necessidade de um conhecimento 

integrado para a caracterização ambiental, a partir da determinação das conexões 

entre os fenômenos naturais (dinâmica costeira) e sociais que se desenvolve na 

área de estudo. Tais fenômenos são intimamente relacionados com a interação 

entre os processos físicos e humanos, evidenciando os verdadeiros riscos que 

envolvem a operacionalização de ações que possam ultrapassar os limites 

ambientais do sistema costeiro em análise. O profundo entendimento desses limites, 

a partir das reais potencialidades deste setor do litoral metropolitano de Fortaleza, 

constituirá um belíssimo instrumento de planejamento e gestão, que será 

fundamental para a eqüidade social, a melhoria de condição de vida, o aumento da 

justiça social e redução da degradação dos recursos naturais locais. 

O embate da problemática do presente trabalho ocorre no antigo Serviluz, 

um lugar estabelecido numa área valorizada da Cidade submetida a diversos 

impactos que atuaram de modo a desarranjar a dinâmica natural. Essa área vem se 



configurando como um espaço, há bastante tempo, caracterizado como misto de 

ocupações residenciais, industriais e portuárias.  

Com cerca de seis mil famílias, a comunidade deste lugar é também 

enfoque principal do presente trabalho. A população desta comunidade está inserida 

nos bairros Cais do Porto e Vicente Pinzón, precisamente na praia do Serviluz e na 

praia do Futuro, convivendo diariamente com condições inadequadas de 

sobrevivência, dentre elas a inexistência de saneamento básico e carência em 

setores de segurança, saúde, habitação, educação, lazer e a problemática do 

soterramento das residências. Essa última condição tratou-se de um motivo a mais 

para agravar a precária situação de vida encontrada nos locais menos favorecidos 

nas cidades. O diagnóstico dessas condições geoambientais foi o ponto de partida, 

uma vez que essa população convive ainda com a falta da regularização fundiária, 

fato decorrente das construções ilegais em terrenos de marinha. 

Anualmente, as areias (sedimentos) invadem as residências, 

desprotegidas, consumindo tudo o que encontra pela frente. É mais uma cena que 

se repete, demonstrando a “real” e precária situação desses que, além de 

abandonados pelo Poder Público, tentam conter a invasão em suas casas. Não 

obstante situadas num ambiente praial em constante dinâmica, suas moradias são 

uma alternativa para essa população. Inserido numa zona industrial, seu entorno 

apresenta um segmento composto de indústrias de produtos e reagentes químicos 

que são inflamáveis, explosivos e tóxicos, apresentando riscos para os habitantes 

dessa área de Fortaleza. Seus problemas não acabam nisto, uma vez que esses 

habitantes sofrem discriminação e segregação socioambiental. 

Portanto, a partir da análise integrada dos processos socioambientais, 

propor medidas adequadas e factíveis para melhoria tanto da qualidade de vida 

quanto do meio ambiente deste setor da cidade de Fortaleza. 

 

 

1.2  Objetivos do trabalho 

 

Como objetivo geral, a dinâmica ambiental será definida através da 

caracterização da dinâmica eólica no transporte de sedimentos nas praias do Futuro 



e do Serviluz e da análise dos impactos naturais e sociais causados à população do 

lugar Serviluz, inserida nos bairros Cais do Porto e Vicente Pinzón.  

Como objetivos específicos foram evidenciadas as transformações 

geoambientais decorrentes do processo de sedimentação e alterações na dinâmica 

da paisagem, bem como elaborados mapas temáticos, com a caracterização dos 

fluxos e agentes dinâmicos e da vulnerabilidade à migração dos sedimentos da área 

de estudo. 

Serão também definidos os impactos socioambientais da área que envolve a 

faixa litorânea do presente trabalho, discutindo brevemente a questão da 

regularização fundiária e a inter-relação com as mudanças na dinâmica da paisagem 

local.  

 

 

1.3  Metodologia 

 

A metodologia aplicada para a caracterização dos processos 

socioambientais foi fundamental em uma abordagem sistemática; isto é, essa 

pesquisa procurou determinar a evolução de um sistema ambiental a partir dos 

processos geodinâmicos e sociais locais, usando dados quantitativos e qualitativos. 

Além disto, também foi possível, tendo como enfoque a análise da dinâmica 

morfológica, estabelecer as inter-relações entre as transformações geomorfológicas 

e sedimentológicas em um setor litorâneo intensamente ocupado por uma população 

de baixa renda. Parte dessa abordagem metodológica foi desenvolvida de acordo 

com as aportações de Meireles e Silva (2002), visto que o conhecimento e 

identificação das transformações que ocorrem no local de estudo favorece o 

desenvolvimento ”ordenado de planos [...], definição de potencialidades, da 

capacidade e das limitações de acolhida das ações antrópicas”.  

Com efeito, associado a isso também foi fundamental o conhecimento das 

condições sociais da comunidade inserida numa parte do trecho da área de estudo. 

Nesse contexto, estudos foram realizados de modo a integrar a evolução 

morfológica da linha de costa com os processos de expansão da comunidade do 

Serviluz. Para isso, além das entrevistas semi-estruturadas (para um resgate 



histórico do processo de ocupação e da relação das pessoas com o lugar) foram 

utilizados diferentes recobrimentos aerofotogramétricos (1958 e 1962 – Cruzeiro do 

Sul; 1972 – AUMEF; 1999 – Aerofotonordeste/SEINFRA; 2001 – PMF), através do 

confronto temporal, constituindo instrumentos importantes para a compreensão das 

formas de operacionalização de medidas de planejamento, monitoramento e gestão 

de uso e ocupação do solo.  

Desta forma, com a composição integrada entre os processos naturais e 

as atividades antrópicas e a definição da interdependência para a compreensão da 

ocupação da zona costeira; foi elaborado um consistente prognóstico para orientar 

os moradores locais e os administradores municipais na melhoria da qualidade 

ambiental. Portanto, num vislumbre qualitativo dos procedimentos metodológicos, o 

presente trabalho foi dividido em três etapas, mediante emprego adequado de 

procedimentos técnicos possíveis à pesquisa: 

i) bibliografia - através da busca e análise de artigos científicos publicados 

em revistas especializadas, dissertações de mestrado e teses de doutorado. Nesta 

fase também foi realizado um levantamento dos censos populacionais das últimas 

três décadas e o resgate de dados históricos (literatura, relatórios técnicos e 

fotografias); 

ii) aquisição de informações sobre a dinâmica da paisagem local – foram 

obtidas através da caracterização regional da velocidade do vento, medições 

realizadas no local da área de estudo (período de estiagem) e análise da trajetória 

dos sedimentos. Aliado a essas informações, foi definido a evolução morfológica da 

linha de praia e dos processos de expansão da comunidade do Serviluz, utilizando 

diferentes recobrimentos aerofotogramétricos e imagens de satélites e, 

iii) durante as etapas de campo – foram realizadas as correções 

relacionadas à definição das unidades geomorfológicas, procedendo coleta de 

dados referentes aos aspectos morfológicos e aos processos geoambientais 

associados.  

Neste intuito, uma detalhada discussão dos resultados dos trabalhos de 

campo e gabinete foi realizada, priorizando a integração dos processos 

geoambientais com os socioeconômicos da área de estudo. Portanto, para propor 

um modelo evolutivo espaço-temporal e socioambiental e fornecer os subsídios 

ambientais para programas de planejamento e gestão de faixa litorânea em zona 



urbana. Pois, com efeito, tal modelo favorecerá “ações preventivas em áreas de 

risco e o controle efetivo dos indicadores de dinâmica da paisagem” (Ibidem). 

1.4  Localização da área de estudo 

 

A área de estudo (Figura 1.1) encontra-se inserida na Região 

Metropolitana de Fortaleza e no setor denominado de costa leste. O trecho entre o 

molhe da praia Mansa e a foz do rio Cocó ocupa uma extensão de 

aproximadamente 09 km, incorporando uma faixa litorânea ao longo da praia do 

Futuro, entre os bairros Cais do Porto e Vicente Pinzón.  
 



 
Figura 1.1 – Localização do lugar Serviluz na cidade de Fortaleza – Ceará. Organizado por Ernandy 

Luis Vasconcelos de Lima. Fonte: Aerofotonordeste, 1999. 
Situada no setor leste da cidade de Fortaleza, a área do lugar em apreço 

está inserida no chamado Grande Mucuripe (Mucuripe, lugar Serviluz (Cais do Porto 

e Vicente Pinzón), Meireles, Varjota e bairro Praia do Futuro I e II) e contida, 

atualmente, numa divisão político-administrativa municipal, ao conjunto de bairros 

que compreende a Secretaria Executiva Regional (SER) II. Essa divisão em bairros 

é recente, advém a partir de 1997, na gestão do prefeito Juraci Magalhães, com a 

criação da Secretaria Executiva Regional II (SER II). Ocorreu a partir de uma nova 



divisão político-admistrativa em regiões (secretarias executivas), seguindo a Lei 

municipal de n. 8.000, de 29 de janeiro de 1997. 

Com efeito, existe uma incongruência da localização deste lugar tanto no 

bairro Cais do Porto quanto no Vicente Pinzón. De acordo com a SER II e a Unidade 

Básica de Saúde da Família (UBASF) Dr. Célio Girão, o Serviluz está inserido no 

Bairro Vicente Pinzón, excetuando-se o lugar Estivas, localizado no bairro Cais do 

Porto. Não obstante esta incoerência, tanto o IBGE quanto a Lei de Uso e Ocupação 

do Solo (n. 7.987, de 23 de dezembro de 1996) reconhecem toda essa área, 

incluindo o porto do Mucuripe, como bairro Cais do Porto e o setor distribuído entre 

as ruas Ismael Pordeus, Engenheiro Renato Braga é tido como Vicente Pinzón. 

De modo geral, o acesso imediato ao lugar Serviluz pode ser dado 

através das avenidas Abolição, Vicente Carvalho, Zezé Diogo, Dioguinho e Alberto 

Sá, entre outras vias. Esse lugar compreende ainda mais quatro lugares distribuídos 

entre os bairros mencionados, os quais estão localizadas consoante descrição:  

i) Favela do Farol – contém as casas localizadas no entorno e nas 

proximidades do antigo farol, está inserido na confluência da avenida Vicente de 

Castro com a travessa Amancio Filomeno;  

ii) Titanzinho/Titãzinho – local correspondente aos antigos moradores da 

praia Mansa, está situado num recoste espacial inserido entre as ruas São José, 

josé Monteiro, Murilo Borges e Ponta Mar;  

iii) Vizinho – corresponde ao trecho localizado entre a praia Mansa e o 

molhe do Titãzinho, é o lugar das casas situadas entre a travessa Amâncio Filomeno 

e avenida Zezé Diogo;  

iv) Estivas – local dos antigos estivadores do porto do Mucuripe, é parte 

integrante do bairro Cais do Porto, localiza-se na confluência da avenida José 

Sabóia com a rua Professor Henrique Firmeza e nas adjacências do parque de 

Tancagem do Mucuripe.  

1.5 Estrutura do trabalho 
 

Além desta Introdução e da Conclusão, este trabalho está dividido em 

capítulos, distribuídos conforme a descrição seguinte. 

O capítulo intitulado “Zona costeira, segregação espacial e impacto 

ambiental: embate entre o ambiental e o social no Serviluz” trabalha o processo 



histórico-geográfico das concepções econômicas e sociais vigentes nos espaços 

litorâneos (dando ênfase à perspectiva de embates entre as questões sociais e 

ambientais), depois de percorrer uma abordagem acerca do embate entre as 

articulações das ciências na relação natureza-sociedade. 

O capítulo “Praias do Futuro e Serviluz: caracterização dos componentes 

ambientais e das condições climáticas” tratará da caracterização das unidades 

ambientais e ao mesmo instante das condições climáticas presentes na área de 

estudo, ou seja, dos processos indutores da dinâmica costeira. 

No capítulo intitulado como “Areias do Serviluz: dinâmica sedimentar 

eólica e a problemática do soterramento nas praias do Futuro e Serviluz”, vamos 

discutir as características do transporte eólico nesta parte do litoral de Fortaleza, na 

tentativa de reunir informações possíveis à identificação da problemática do 

soterramento de residências. 

No capítulo “O processo de expansão urbana de Fortaleza: uma 

abordagem histórica no Serviluz”, será apresentada uma concisa análise do histórico 

de processo de urbanização fortalezense e do surgimento populacional na 

circunvizinhança do Porto do Mucuripe, hoje, no bairro Cais do Porto.  

O capítulo denominado de “A cidade ilegal: a segregação territorial no 

Serviluz” aborda o levantamento de dados sobre em que condições vive uma parte 

da população do lugar Serviluz, inserida nos bairros Cais do Porto, Vicente Pinzón, 

em relação à moradia, à ocupação e uso do solo.   

O último, capítulo “Pensando as formas de apropriação do espaço em 

uma área costeira: uma evolução espaço-temporal e socioambiental”, mostra uma 

retrospectiva acerca da evolução tanto do processo espaço-temporal quanto 

socioambiental, num período temporal que se estende entre os anos de 1958 a 

2004.  

 

2 ZONA COSTEIRA, SEGREGAÇÃO ESPACIAL E IMPACTO AMBIENTAL: 
EMBATE ENTRE O AMBIENTAL E O SOCIAL NO SERVILUZ 

 

 

A urbanização rápida, desorganizada e desenfreada, aliada aos atuais 

modelos capitalistas de desenvolvimento econômico vêm impactando 



perversamente o meio ambiente nos espaços litorâneos. Ecossistemas e 
comunidades tradicionais são constantemente atacados, constituindo séria perda; 

situação inquestionável no que diz respeito às possibilidades de permanência e 

sobrevivência destes (LIMA, 2004).  

Observando esta perspectiva, o objetivo deste capítulo é trabalhar 

brevemente o processo histórico-geográfico das concepções econômicas e sociais 

vigentes nos espaços litorâneos, depois de percorrer uma abordagem acerca do 

embate entre as articulações das ciências na relação natureza e sociedade. Por 

conseguinte, referindo-se aos termos associados à temática de uso e ocupação dos 

espaços litorâneos, os quais consubstanciam a pesquisa do presente trabalho no 

tocante às formas de degradação dos recursos naturais e à segregação territorial 

verificadas nesses espaços. Depois,  prosseguiremos, dando ênfase à perspectiva 

de embates num vivido entre as questões sociais e ambientais; assim, para 

compreendermos como a dimensão política, ou a falta desta, realça os conflitos. 

 
 
2.1 Embate entre as articulações das ciências na relação natureza-sociedade 

 

“Se nossos conceitos são inadequados ou inconsistentes, não podemos 

esperar identificar problemas e formular soluções políticas adequadas” (HARVEY, 

1980, p.13). Partindo dessa perspectiva de que, para compreendermos a 

problemática espacial, torna-se inevitável resgatar a discussão epistemológica ou a 

falta de consenso desta acerca das articulações entre as ciências no debate da 

relação entre natureza e sociedade. 

O saber e o conhecimento têm estado condicionados pelos contextos 

geográfico, ecológico e cultura em função de uma (re)produção das formações 

sociais, cujas práticas produtivas geraram formas de percepção e técnicas 

específicas para a apropriação, uso e ocupação da natureza e transformações e 

modificações neste meio. Tais práticas sempre estiveram dependentes e atuantes 

no meio ambiente e das estruturas sóciais de diferentes culturas ou sociedades, 

uma vez que a evolução do conhecimento teórico seguiu reveladamente os saberes 

práticos destas sociedades (LEFF, 2001). 

  



No contexto da sociedade, a natureza, como a espacialidade, é socialmente 
produzida e reproduzida, apesar de sua aparência de objetividade e 
separação. O espaço da natureza, portanto, está repleto de política e 
ideologia, de relações de produção e da possibilidade de ser 
significativamente transformado (SOJA, 1993, p. 148). 

 

Neste sentido, é imperioso pensarmos quais são as verdadeiras bases 

das condições epistemológicas no que diz respeito às articulações entre as ciências 

de uma interdisciplinaridade totalmente teórica e prática.  

A produção e as equipes interdisciplinares surgidas, sobretudo, a partir da 

década de 1970, estabelecidas num princípio positivista do conhecimento, não 

passaram apenas de falsas e furtivas articulações que, sem definições adequadas 

de um objeto de estudo, impulsionaram ideologias teóricas e conceituais, uma vez 

que desconhecem os objetos teóricos das ciências (LEFF, 2001). São dessas 

ideologias que geram os inegáveis problemas da utilização de métodos adequados e 

apropriados no que se refere à tentativa de se realizar uma tangível 

interdisciplinaridade. 

Concomitantemente, por volta da década de 1960, movimentos 

ambientalistas ou ecologistas passaram a conclamar a luta pelas questões 

ambientais e ecológicas, cujas críticas estavam relacionadas aos ditames de uma 

sociedade de consumo impulsionadora da destruição da natureza. Estes 

movimentos entreveram tanto os enfoques da dicotomia homem-natureza quanto do 

enfoque antropocêntrico, os quais vinham se agravando desde o surgimento da 

ciência moderna, na qual a concepção de mundo natural se tornou objeto do 

conhecimento empírico-racional (DIEGUES, 1994). 

Com efeito, o que entendemos como ciência moderna surgiu em função 

das mudanças e das transformações ideológicas, sobremaneira, daquelas 

associadas ao sobrevir do sistema capitalista em consonância com a dissolução do 

feudalismo (LEFF, 2001). A partir de então, houve uma rápida intensificação na 

capitalização na renda e na rotação do capital. Neste contexto, a produção do 

sistema capitalista por meio da busca pelo imediatismo e pela maximização dos 

lucros e excedentes econômicos, aliada à concentração de renda e à segregação 

socioespacial propiciaram diferentes graus de pressões da problemática ambiental. 

Os problemas epistemológicos, aliados aos filosóficos e aos éticos não 

podem ser tratados unicamente pelo uso do conhecimento científico (MORIN, 2003). 

Pois, os paradigmas que controlam as ciências, além de desenvolverem o 



conhecimento científico, possuem a capacidade de medrar, isto é, desenvolver erros 

e ilusões. 

 
A educação deve mostrar que não há conhecimento que não esteja, em 
algum grau, ameaçado pelo erro e pela ilusão [...] O conhecimento não é 
um espelho das coisas ou do mundo externo [...], sob forma de palavra, de 
idéia, de teoria, é o fruto de uma tradução/reconstrução por meio da 
linguagem e do pensamento e, por conseguinte, está sujeito ao erro 
(MORIN, 2003, p. 19-20). 

 

Numa ilusão racionalizadora, por acreditar, durante séculos, ser o dono 

ou o proprietário da racionalidade, o ocidente europeu antevia preconceituosamente 

as outras culturas e sociedades não européias como inferiores, ditando erros, 

ilusões e atrasos (MORIN, 2003). Uma doutrina é considerada racionalizadora 

quando segue modelos mecanicistas e deterministas ao considerarem as 

particularidades do mundo inferiores, no sentido literal da palavra. Enfim, ela 

desconhece as fronteiras da lógica, do determinismo, do mecanicismo, do 

positivismo, do possibilismo etc. Exige-se, assim, o racionalismo porque “opera o ir e 

vir incessante entre a instância lógica e a instância empírica; é o fruto do debate 

argumentado das idéias [...]” (Ibidem, p. 23). 

Portanto, é inegável uma reforma do pensamento com o objetivo de 

articular e organizar os conhecimentos, reconhecendo e conhecendo os problemas 

estabelecidos no mundo ou em determinadas partes do espaço geográfico. Uma 

reforma que seja paradigmática ao invés de ser programática, isto é, que seja 

dependente de uma educação, cuja orientação possibilita ao seres humanos 

disporem sua “aptidão para organizar o conhecimento” (Ibidem, p. 35).  

Conforme o autor, neste sentido, é necessário que haja uma educação do 

futuro para confrontar o embate entre dois panoramas atuais no que concerne à 

confluência do saber e do conhecimento: estando de um lado, os saberes 

desunidos, divididos, compartimentados; e numa outra direção, as realidades ou 

problemas multidisciplinares, transversais, multidimensionais, transnacionais e 

globais. Esse embate é, na verdade, uma inadequação extrema que encobre o 

contexto (sentido adequado), global (relação entre as partes e o todo), 

multidimensional (dimensões históricas, econômicas, sociológicas, religiosas, 

antropológicas etc.) e o complexo. A educação do futuro deve superar esse 



ocultismo, tornando-os evidentes, afeitos e explícitos; assim, para que haja 

pertinência no conhecimento. 

À luz das concisas poderações expostas, acreditamos que “a sordidez, 

tanto quanto a aflição e a pobreza, é parte do preço que pagamos por continuarmos 

escravos da motivação do lucro privado” (RUSSELL, 2002, p. 56). 

 
 

2.2  Embates na compreensão das concepções de espaço geográfico: espaços 
ou zonas litorâneas? 

  

Das considerações acerca dos embates entre as articulações das 

ciências na relação sociedade e natureza colocadas, as quais emergem toda sorte 

de divergências concernente à identificação e formulação de questões e de decisões 

factíveis; consequentemente, parece certo e oportuno iniciar discorrendo a despeito 

do que seja ocupação do espaço nas áreas litorâneas. Neste caso, torna-se mister 

compreender o fenômeno urbano nestas áreas e suas implicações, sejam elas 

ambientais ou não, certamente exige o entendimento do que seja o espaço 

geográfico. 

O uso conceitual de espaço geográfico já foi menosprezado e 

desvalorizado pelos filósofos durante gerações, a despeito disso, reagindo contra 

essa perspectiva, Foucault afirmou que a compreensão dessa categoria é 

intelegivelmente importante tanto para a Geografia quanto para quaisquer estudos 

acerca da espacialidade (SOJA, 1993, p.28).  

Em vista do exposto, “o espaço era simplesmente uma variável numa 

estrutura conceitual imaginada primitivamente para análise econômica a-espacial” 

(HARVEY, 2000, p.16). Neste sentido, em referência a uma regionalização do 

espaço, os economistas e cientistas regionais, considerando apenas a economia, 

desconheciam o espaço, na tentativa de compreender os processos urbanos.  

Para ilustrar magistralmente, falando sobre o que pode ser concebido 

como espaço geográfico: 
 

[...] [o] esteio de sistemas de relações, algumas determinadas a partir dos 
dados do meio físico (arquitetura dos volumes rochosos, clima, vegetação) 
e outras provenientes das sociedades humanas, responsáveis pela 
organização do espaço em função da densidade demográfica, da 



organização social e econômica, do nível das técnicas; numa palavra: de 
toda essa tessitura pejada de densidade histórica a que damos o nome de 
civilização (DOLLFUS, 1991, p.08). 

 

De acordo com Lefebvre (2002, p.74), o espaço também é o meio, a 

mediação, ao mesmo tempo, instrumento e intermediário das relações que nele se 

reproduzem. O espaço não é somente regra, forma superior, norma, aquele que 

proporciona as formas, os sentidos e as finalidades; ele é também o lócus em que 

se faz a reprodução social. 

O espaço geográfico também articula duas dimensões. A primeira 

dimensão diz respeito à localização de um ponto no mapa; e a segunda, refere-se 

ao conteúdo dessa localização, qualificando e singularizando o espaço. De acordo 

com Carlos (2001, p.65), esse conteúdo é determinado por meio das relações 

sociais estabelecidas num determinado espaço, conferindo-o característica de 

produto social e histórico. 

Ao discutir sobre o processo de apropriação e produção do espaço 

urbano, é imperioso também citar os agentes produtores do espaço, os quais 

contribuem na determinação do valor de uso e de troca. Neste sentido, é 

interessante reportar aos tipos de agentes atuantes, tendo um modo distinto na 

determinação do valor de uso e do valor de troca acerca do solo urbano. Em vista 

disso, realçando este processo, Harvey (1980, p.139-142) o atribui como produto 

das operações no mercado de moradia no que se refere aos usos do solo urbano, a 

existência dos principais grupos de agentes ou sujeitos: 

i) os usuários de moradia – grupo distribuído entre os proprietários 

(relacionados com o valor de uso, têm interesse majoritário no valor de troca) e os 

locatários, esses usuários em função do consumo denodado da habitação, buscam 

obter valor de uso por meio do valor de troca; 

ii) corretores de imóveis – operam no mercado de moradia, obtendo lucro 

através da compra, venda ou cobrança acerca do valor de uso das habitações; 

iii) incorporadores e a indústria da construção – interessados em 

proporcionar valor de uso para obter valor de troca, estão sempre sujeitos à pressão 

competitiva e ao lucro; 

iv) instituições financeiras – interessadas em obter valor de troca através 

do financiamento para criação ou aquisição de valor de uso, podem alocar o solo 

para uso orientado para a lucratividade; 



v) instituições governamentais – impõem e administram as operações no 

mercado de moradia por meio de processos políticos, provendo moradias públicas 

ou auxiliando financeiramente os incorporadores para obter  “[...] valores de troca 

pela ação do governo ao prover isenção de impostos, para garantir lucros [...]” 

(ibidem, p.142). 

Esses agentes não podem simplesmente ser agrupados em uma 

estrutura de análise, sobretudo, porque o que pode ser valor de troca para um pode 

ser valor de uso para outro, cada um concebendo o valor de uso totalmente 

diferenciado. 

Por fim, resumidamente, a política econômica e suas conseqüências 

sociais interferem na organização do território, refletindo no espaço geográfico; um 

conhecimento da ação e da configuração desse espaço deve “constituir o esteio de 

nosso quadro de vida” (DOLLFUS, 1991, p.120).  

Em vista do exposto, como subdivisão do espaço e na tentativa de 

explicitar devidamente os termos, apresentamos o que realmente vem a ser o termo 

zona. Uma vez que, no estabelecimento e formulações de qualquer categoria, 

conceito, termos; identificá-los no que seja o espaço geográfico é, sem objeção 

alguma, um esforço e dificuldade para qualquer área, senão para a Geografia.  

Nesse intuito, o termo zona, originalmente, de acordo com Perrot (1988, 

p.115), era um território de fronteira, logo após as muralhas de Paris (foram 

demolidas no século XVII e reconstruídas em 1845 no governo de Thier), onde se 

residiam marginais, trapeiros, boêmios, apaches, prostitutas e os operários. Esse 

território era conhecido como “cinturão negro” porque cercava a capital francesa e 

inquietava os burgueses. As muralhas foram demolidas entre 1920 e 1930; por 

conseguinte, “a zona deixou toda uma posteridade: os moradores da zona são filhos 

perdidos. Ainda, atualmente, “zona” designa um espaço livre onde tudo seria 

permitido, em oposição às residências regulamentadas” (idem, p.118-119). 

Igualmente, Gomes (2002, p.204) nos diz que a zona era uma “[...] área non 

aedificandi; que logo se transformou no espaço do comportamento desviante e de 

não cumprimento da norma”. 

De acordo com (SILVA, 2002, p.164), o termo zona (menos abrangente 

que o conceito região, era frequentemente utilizado pelos geógrafos e ambientalistas 

em geral) é a identificação de uma extensão territorial portadora de características 

temáticas similares, de relacionamento e integração. Ela é submetida a 



procedimentos de análise na classificação dos objetos espaciais, bem como utilizada 

para classificar uma entidade produzida por uma subdivisão territorial otimizada de 

certo espaço geográfico (SILVA, op. cit).  

Concordando com tal exposição, Dollfus (1991) segue afirmando que o 

termo zona é uma parte constituinte de um espaço geográfico (com particularidades 

homogêneas) que “[...] apresenta, sem exceção, características tão semelhantes 

quanto às do conjunto” (Ibidem, p. 20). Essa homogeneidade do espaço pode ser 

externa, correspondendo à área de extensão de uma paisagem e decorre de alguma 

formação vegetal, do clima, do tipo de topografia ou da forma de ocupação do 

espaço; e interna, neste caso, a homogeneidade desponta de um sistema de 

relações e combinações que se repetem sobre dada fração do espaço. 

Neste sentido, compreendemos que, ao utilizar este termo para qualificar 

zonas litorâneas, não estamos cometendo transgressão acadêmica quando 

recorremos ao uso de espaços litorâneos, regiões litorâneas ou zonas costeiras. 

 

 

2.3  Ocupação nos espaços litorâneos: processo interativo entre homem e 
meio ambiente 

 

Segundo Ab’Sáber (2003), a zona costeira brasileira constitui um domínio 

de natureza totalmente especial, tanto pela disposição geográfica, como pela rica 

variação e combinação ecossistêmica. Domínio que contrasta com os fitogeográficos 

existentes de disposição poligonal nas terras interiores brasileiras. 

O estudo referente às áreas litorâneas representa um importante aspecto 

da pesquisa geomorfológica, englobando a análise das formas e dos processos 

modificadores do relevo. Dessa forma, “no que importa aos vetores de ocupação, o 

litoral pode ser definido como uma zona de uso múltiplos, pois em sua extensão é 

possível encontrar variadíssimas formas de ocupação do solo e a manifestação das 

mais diferentes atividades humanas” (MORAES, 1999, p.29).  

Conforme Drew (1986), as profundas alterações sofridas pelos ambientes 

litorâneos envolvem a ação de vários processos relacionados ao intenso processo 

de povoamento, ocupação e ao uso nas costas litorâneas, bem como a fragilidade 

destas zonas. Ora, os impactos ambientais evidenciados nas áreas litorâneas estão 



relacionados diretamente à concentração populacional na região costeira porque 

essas áreas são “particularmente instáveis e propensas a séries mudanças, mesmo 

que a interferência humana seja pequena” (DREW, op. cit., p.129).  

A principal forma de relação entre os homens e a natureza, no caso, entre 

o homem e o meio, é executada pelas técnicas. Sob esta visão, “as técnicas são um 

conjunto de meios instrumentais e sociais, com os quais o homem realiza sua vida, 

produz e, ao mesmo tempo, cria espaço. Essa forma de ver a técnica não é, todavia, 

completamente explorada” (SANTOS, 1996, p.25). Alterações realizadas por meio 

da ação humana no espaço dizem respeito às técnicas que o homem utiliza, as 

quais estão em constante sintonia com a ciência e a evolução desta. 

A partir desse entendimento, em que o homem se utiliza dessas técnicas 

para apropriar, ocupar e, até mesmo, criar espaço; podemos dizer que ele, sem 

dúvida é o principal agente que descaracteriza o ambiente. Mesmo sabendo que 

neste planeta ocorre uma multiplicidade de fenômenos e processos executados por 

diversos agentes, todos interligados e inter-relacionados. Neste sentido, colocamos 

Sauer (2003), indicando que o último agente (transformador sobre a superfície 

terrestre) a modificar o meio é o homem, diz que este deve ser considerado: 

 
[...] um agente geomorfológico, já que vem alterando cada vez mais as 
condições de denudação e de colmatação da superfície da terra, e muitos 
erros têm ocorridos na geografia física por esta não ter reconhecido 
suficientemente que os principais processos de modelagem da terra não 
podem ser inferidos, com segurança, embasados nos processos atualmente 
vigentes a partir da ocupação do homem (SAUER, op. cit., p. 22).  

 

Em vista do exposto, a gestão e o uso e ocupação adequados da zona 

costeira implicam num conhecimento dos verdadeiros agentes que atuam sobre esta 

e determinam os processos dinâmicos que controlam sua evolução ao longo do 

tempo, prevendo o comportamento da costa, tanto em condições naturais como sob 

a influência humana através das atuações que o homem realiza em tal zona.  

Além de ser óbvio que o espaço litorâneo nunca foi e será sempre uma 

unidade natural evidente, a qual circunscreve em todas as áreas litorâneas um 

espaço completamente padrão e singular (MAIA, 1998; MORAES, 1999). Ab`Sáber 

fala da “[...] busca de modelos para uma valorização e renovação correta dos 

recursos naturais” (2003, p.10). Dessa forma, faz-se necessário conhecer e 

entender, melhor e responsavelmente, as limitações de uso que são específicas em 



cada tipo de espaço e paisagem, obtendo indicações racionais para uma 

preservação do equilíbrio fisiográfico e ecológico. 

 

 

2.3.1 As ocupações nos terrenos de marinha: em termos da legislação  

 

A preocupação com a apropriação territorial, o disciplinamento e com as 

formas de incorporação do solo brasileiro pelos colonizadores europeus já era 

notável nos primórdios do período colonial. Segundo Abreu (1997), a partir dessa 

época, origina-se uma combinação de fatores que indicam a incompreensão de 

alguns termos que ainda são utilizados e exercem influencia na estrutura social 

brasileira, dentre eles estão os terrenos de marinha e as terras da União. 

A idéia subjacente é que ainda hoje, a estrutura agrária é engendrada por 

normas e forma judiciais instituídas advindos da época da transposição do sistema 

de sesmarias português para o Brasil. Sendo que este foi abolido na época da 

independência, não obstante ainda vem exercendo influência sobre a estrutura 

fundiária brasileira até os dias contemporâneos. 

Abreu afirma que era totalmente imprescindível que a imensidão das 

glebas e a imprecisão territorial gerassem conflitos e disputas fundiárias na 

apropriação pelos posseiros das terras brasileiras. Neste sentido, em relação ao 

período colonial, houve brechas na apropriação pelos proprietários fundiários das 

sesmarias das ordens religiosas. Foi a partir de um conflito desses que a Coroa 

Portuguesa, baixando Carta Régia em 12 de novembro de 1698, autorizou, por 

meios dos representantes desta, as ocupações em terrenos litorâneos, hoje 

conhecidos como terrenos de marinha (ABREU, 1997, p. 236). Surgia, assim, o 

primeiro disciplinamento preocupado com a expansão das ocupações de lindeiros na 

costa do Brasil. 

Cabe ainda referir de acordo com o autor, que a crescente expansão dos 

espaços litorâneos no tocante à ocupação dos terrenos de marinha impulsionou o 

Aviso Régio de 18 de novembro de 1818, no qual consistia à delimitação de áreas, 

ora reservadas para o serviço público, a partir da linha de praia para o interior do 

continente, com uma demarcação de 15 braças pela borda do mar. Braças craveiras 

ou simplesmente, braças, é uma antiga unidade que correspondia a 2,20 metros. 



Neste sentido, 15 braças correspondem a 33 metros que representavam o limite a 

partir da baixa mar de sizígia até a retro-terra, isto de acordo com a LPM de 1831. 

O Decreto Lei n. 9.760, de 05 de setembro de 1946, definindo que os 

terrenos de marinha e seus acrescidos são bens da União, institui a posição da 

Linha da Preamar Média (LPM) do ano de 1831 e assevera, através de seu Art.2º, 

que estes são terrenos, contados em trinta e três metros, medidos horizontalmente 

para a parte da terra a partir da posição da referida LPM. São ainda considerados 

terrenos de marinha, aqueles estão situados nos continentes, nas costas marítimas 

e nas margens dos rios e lagoas, até onde se façam sentir a influência das marés; 

bem como aqueles que estão contornando as “ilhas situadas em zonas onde se faça 

sentir a influência das marés”.  

O Parágrafo Único do mencionado Decreto Lei, ainda, indica que a 

influência das marés se caracteriza pela oscilação periódica do nível das águas de 

aproximadamente 5 centímetros, podendo ocorrer em qualquer época do ano. De 

acordo com o terceiro artigo do referido Decreto Lei, são terrenos acrescidos de 

marinha, aqueles que se tiverem formado, (natural ou artificialmente) para o lado do 

mar ou dos rios e lagoas, em seguida dos terrenos de marinha. No quarto artigo, os 

terrenos marginais são os banhados pelas correntes navegáveis, estando fora do 

alcance das marés, vão até a distância (contados desde a linha média das 

enchentes ordinárias) de 15 metros medidos horizontalmente para a parte da terra. 

Em relação ao que vem sendo exposto, precisamente na cidade de 

Fortaleza, é notável a presença de moradias e outros equipamentos urbanos na 

faixa praial e nas áreas conhecidas por terrenos de marinha. Em vista dessa 

realidade, ocupações em terrenos de marinha, sempre estiveram passando por um 

processo evolutivo, no sentido de coabitação, por meio de alguns fatores, entre eles 

urbanização, industrialização, atividades turísticas e o incremento portuário. 

De acordo com a Lei n. 7.661, de 16 de maio de 1988, instituindo o Plano 

Nacional de Gerenciamento Costeiro, as praias sendo tidas como bens públicos de 

uso do povo, são as áreas periodicamente cobertas e descobertas pelo mar. Têm 

como principais constituintes físicos a presença de material detrítico, tal como areias, 

cascalhos, seixos e pedregulhos. Em suma, tal Lei, condicionando o uso e não 

permitindo a urbanização ou qualquer forma que impeça ou dificulte o acesso às 

praias, indica: 

 



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.  

 
Ainda de acordo com a referida Lei, em seu parágrafo primeiro desse 

artigo, é totalmente indicado que não permitido a urbanização ou de qualquer forma 

de utilização do solo na zona costeira, impedindo ou dificultando o acesso a esta. O 

segundo parágrafo assevera que ficam determinadas, através de regulamentação, 

as características e as modalidades de acesso, garantindo o uso público das praias 

e do mar. E o terceiro parágrafo segue, completando, que as praias são entendidas 

como áreas cobertas e descobertas periodicamente pelas águas até o limite onde se 

inicie a vegetação natural, ou, em sua ausência, onde comece um outro 

ecossistema. 

Torna-se oportuno saber que a Agenda 21(2003, p.289), resultado de 

uma série de encontros promovidos durante a Conferência das Nações Unidas 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento no Rio de Janeiro em 1992, indica, em seu 

capítulo 17, proteção e uso racional das zonas costeiras e o que diz respeito às 

abordagens de gerenciamento costeiro, que os estados costeiros devem praticar um 

gerenciamento integrado e sustentável das zonas costeiras e do meio ambiente 

marinho sob suas jurisdições nacionais. Para que isto realmente aconteça, é 

necessário: estabelecer um processo que integre políticas e tomada de decisões, 

incluindo todos os setores envolvidos; e, identificar os tipos de uso e ocupação nas 

zonas costeiras. Essas ações podem contribuir para adoção de medidas de 

prevenção e de precaução no que tange à elaboração e implementação dos 

projetos. Inegavelmente, esse documento prevê através do mencionado capítulo o 

acesso “a indivíduos, grupos e organizações interessados, às informações 

pertinentes” no que diz respeito ao uso e ocupação das zonas litorâneas, bem como 

antevê as “oportunidades de consulta e participação no planejamento e na tomada 

de decisões nos níveis apropriados”. Observa-se que este texto preconiza a pratica 

de um gerenciamento integrado das zonas costeiras, como também busca promover 

o acesso às informações referentes aos subsídios que orientem programas de 

planejamento e gestão desses espaços ambientais.  

Portanto, evidenciou-se a necessidade de um conhecimento totalizante 

referente às características ambientais e sociais da área do presente trabalho. Tais 



características possuem interação entre os processos físicos e humanos, mostrando 

os verdadeiros riscos às peculiaridades dos limites ambientais. O profundo 

entendimento dos limites e potencialidades dos ambientes litorâneos inerentes às 

áreas urbanas constitui belíssimo instrumento fundamental com vistas à manutenção 

adequada e à atenuação dos impactos, sobretudo no que diz respeito às interpretações das 

dinâmicas marinha, eólica e sedimentar. 

Assim, podemos dizer, concordando com Silva (2003, p.34), que também 

“[...] é fundamental o conhecimento das condições de vida da população e do meio 

físico, pensar de forma integrada os problemas setoriais da cidade na perspectiva de 

conhecê-la e interpretá-la na sua totalidade”. 

 

 

2.4  Espaço ambiental: valorização, desvalorização e valoração dos espaços 
costeiros urbanos 

 

Acerca do entendimento do que seja espaço geográfico, trataremos do 

espaço ambiental, referenciando a valorização e valoração dos espaços litorâneos e 

costeiros, estes entendidos aqui como similares. Uma apropriada delimitação do que 

seja essa subdivisão do espaço geográfico permite compreender de que forma são 

feitas as apropriações da terra em cidades litorâneas, uma vez que divisões assim 

facilitarão devidos e possíveis gerenciamentos nesta parcela espacial.  

Porquanto, zona costeira é tida como produto das interações entre o meio 

marinho, a atmosfera e o continente; com efeito, pois, antes de entrar no estudo 

concreto das questões a serem abordadas, trataremos de apresentar uma visão 

geral acerca da apropriação, valorização, desvalorização e valoração dos espaços, 

ora presentes na zona costeira.  

O interesse acadêmico em estudos, análises e discussões em torno do 

interesse econômico do homem pelo litoral é bem recente. Porém, existem diversas 

publicações que tratam do uso do mar e do litoral pelas sociedades, sejam estas 

complexas ou simples.  

É irrefutável afirmar que a presença do homem nos espaços litorâneos 

brasileiros, antes da colonização, era notável. Comunidades indígenas utilizavam 

sim os recursos naturais de forma saudável, isto é, “sustentável” para subsistência 

através da pesca e da coleta. Confirmando isso, Diegues (2001, p.146) afirma que 



os depósitos de conchas achados no litoral em sítios arqueológicos, os sambaquis, 

são certificações da vivência dos indígenas tupiniquins em território nacional. Até 

mesmo após o aparecimento dos primeiros europeus no Brasil, através de relatos 

como o de Jean de Lery acerca dos índios Tupinambás no século XVI, em que 

esses brasileiros serviam-se de “[...] canoas, pirogas cavadas em troncos de árvores 

e também piperis (igapebas) jangadas feitas de paus amarrados, ambas 

embarcações utilizadas na pesca litorânea” (DIEGUES, op. cit, p. 146). 

 
Terminando, direi, ainda, a respeito do modo de pescar dos tupinambás, 
que além das flechas usam também espinhas à feição de anzóis, presas a 
linha de uma planta chamada tucom. Também penetram no mar e nos rios 
tem jangadas, a que chamam piperis: são feitas de cinco ou seis paus 
redondos. Quando o tempo está bom e os selvagens pescam 
separadamente, parecem de longe, tão pequenos se vêem, macacos ou 
melhor rãs, aquecendo-se ao sol em achas de lenha soltas na água (JEAN 
DE LERY apud DIEGUES, 2001, p.146). 

 

Grosso modo, vê-se que os recém-chegados europeus no Brasil, 

comumente, e porque não, preconceituosamente, denominavam de selvagens os 

primeiros brasileiros, os nativos indígenas.  

Corbin (1989), objetivando trabalhar como o ser humano vem marcando 

as representações do mar (imagens repulsivas, mitos, desejo e encato pelas praias 

e pelo mar), mostra como se fundamentou as iniciais visões das academias 

européias: as visões dos europeus em relação ao mar eram completamente 

negativas e repulsivas. O autor, trabalhando com as observações de conde Marsigli, 

pai da oceanografia moderna, afirma também que a linha costeira trata-se de um 

apanhado global do relevo terrestre e subaquático: “[...] à frente das praias se 

estende uma plataforma continental. A partir daí, a beira - mar não se desenha mais 

como uma linha mas como uma zona; esta engloba a praia e a plataforma 

continental” (Ibidem, p.116 -117).  

Hoje, a zona litorânea é um espaço de expressiva valorização do solo em 

muitas cidades. O adensamento urbano em tal zona reflete a degradação dos 

recursos naturais. Por ser o litoral brasileiro, indiscutivelmente, possuidor das mais 

belas paisagens distribuídas na superfície terrestre, encontra-se em um estado de 

elevada especulação imobiliária. 

Neste contexto, estabelecendo brevemente uma discussão teórica a 

respeito do valor da terra, os espaços costeiros têm, sobretudo “a interface com o 



mar, sendo o qualificativo básico da posição analisada, propicia alguns usos quase 

que exclusivos do litoral” (MORAES, 1999, p.17). O autor ao mencionar a ocupação 

da zona litorânea propicia, assim, uma discussão ampla sobre o valor de mercado 

da zona costeira e que aparece em muitas cidades brasileiras, até mesmo em 

Fortaleza. 

Em um primeiro momento, Moraes, tratando da localização dos espaços 

litorâneos, salienta que “beira do mar, um lugar incomum, uma localização rara e 

estratégica” (1999, p.17). Expõe ainda que a posição da zona litorânea, uma vez 

privilegiada, “[...] também revela favorabilidade ímpar no que importa à circulação, 

detendo a primazia na alocação dos pontos terminais dos fluxos intercontinentais de 

mercadorias, ainda hoje majoritariamente executados pelo transporte marítimo” 

(Ibidem). 

O autor designa dois tipos de atos usados: o que atribui valor às coisas, 

valoração; e o que tenciona valor na apropriação de bens, valorização. Em sua 

análise da configuração desses atos, coloca que há uma valorização intensa no 

caso dos espaços litorâneos: “[...] valoração é um ato de atribuição de valor, isto é, 

de mensuração qualitativa de um bem ou um conjunto de bens” (1999, p.20).  

A partir da idéia do ato de conceder valor às coisas, acrescenta que ao 

agregar valores, o preço torna-se uma elucidação dessa perspectiva “do ato de 

valorar” dentro de um panorama com vistas à dinâmica capitalista. Portanto, para o 

autor, o ato de “valorizar, por outro lado, significa a realização (objetivação) do valor, 

sua apropriação material. É o ato de transformar materiais da natureza em valores 

de uso, dando-lhe uma utilidade para a vida humana” (1999, p.20). 

Dessa forma, o preço da terra fornece indicação dos vetores que 

comandam o uso e ocupação do solo, apesar de não traduzir somente o valor de um 

lugar, aparece “[...] como a expressão de um dos agentes estruturantes do 

ordenamento espacial de maior poder na atualidade: o mercado. Pensar a gestão 

ambiental sem essa determinação, é condená-la a exercícios estéreis” (MORAES, 

1999, p.23). 

Pois, é evidente, em toda a faixa litorânea brasileira, observar que há “[...] 

uma dinâmica mercantil já plenamente instalada na estrutura fundiária da maior 

parte dos espaços litorâneos” (Ibidem, p.23-24), tornando-se necessário uma análise 

desses espaços e de suas inter-relações com a urbanização, industrialização, 

divisão internacional do trabalho e ocupações ilegais. Esses espaços, quando são 



desvalorizados pelo mercado, isto é, ainda não abarcado pela incorporação 

imobiliária, tornam-se refúgios dos pobres urbanos. Uma vez que o capital é um 

processo que reproduz a vida social por meio da produção de mercadorias em que 

todas as pessoas inseridas no sistema capitalista estão profundamente implicadas, 

transformando a sociedade em que está introduzido (HARVEY, 2003, p.307).  

Num sentido complementar, isso ocorre porque, de acordo com Harvey 

(Ibidem, p.117), trata-se de “[...] uma sociedade em que a produção em função de 

lucros permanece como o princípio organizador básico da vida econômica”. Isto 

acontece, sem dúvidas alguma, “[...] porque o capitalismo é expansionista e 

imperialista, a vida cultural, num número cada vez maior de áreas, vai ficando ao 

alcance do nexo do dinheiro e da lógica do capital” (Ibidem, p.308).  

Concordando - se com Moraes, ao enfatizar que “o papel do Estado, e da 

regulação estatal, na valoração e valorização dos espaços costeiros não pode ser 

minimizado” (1999, p.25). Mesmo sabendo que o meio ambiente é, acima de tudo, 

“[...] uma imagem emprestada da descrição ecológica e morfológica, isto é, uma 

imagem limitada que se estende desmesuradamente [...]” (LEFEVBRE, 2002, p.169) 

através da superfície terrestre. 
 

 

2.5 Zona costeira, impacto ambiental e segregação socioespacial: o 
embate... 

 

O conhecimento e o entendimento da evolução dos processos 

geodinâmicos de um ambiente constituem ferramenta importante na compreensão 

das formas de operacionalização de medidas de planejamento, monitoramento e 

gestão de uso e ocupação do solo, evitando futuros danos ambientais com relação 

às alterações nos processos naturais e sociais decorrentes das atividades 

antrópicas. Ora, os impactos ambientais evidenciados no espaço, precisamente nas 

áreas litorâneas estão, em grande parte, relacionados às intervenções efetuadas 

nas dinâmicas costeiras e às deteriorações substanciais nas morfologias litorâneas. 

Zona costeira, impacto ambiental e segregação socioespacial são termos 

deveras utilizados nos trabalhos científicos e relatórios técnicos realizados por 

geógrafos, geólogos, sociólogos, arquitetos e ambientalistas. Em torno desses 



termos (e de seus complexos elementos) trava-se um embate entre o social e o 

ambiental: são interdependentes em uma abordagem geográfica, principalmente 

quando realizadas para compreender espaço urbano litorâneo e as transformações 

na paisagem; são reflexo das relações indissociáveis entre as dinâmicas naturais e 

sociais.   

O termo zona costeira, de modo geral, pode ser entendido como sendo a 

riqueza em fatores abióticos e bióticos, limite físico (na maioria das vezes, arbitrário 

em alguns países) e produto da interação e das inter-relações entre os meios 

continentais, marinhos e atmosféricos (DIEGUES, 2001). Com uma diversidade e 

multiplicidade de ecossistemas, a zona costeira é patrimônio nacional consoante 

artigo 225 (§ 4) no capítulo VI da Constituição Federal. De acordo com a Agenda 21 

e com o texto da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, estes 

ambientes contêm diversos hábitats e espécies que são altamente produtivos tanto 

para subsistência quanto para produção e a permanência de muitas comunidades 

tradicionais e ou locais. Trata-se também de um ambiente costeiro que é 

intensamente vital para as populações indígenas lá estabelecidas. 

Conforme o Decreto n. 3.179, de 21 de setembro de 1999, dispondo 

sobre as condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, impacto ambiental é “toda 

ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção e 

recuperação do meio ambiente”, trata-se de uma infração administrativa ambiental. 

Portanto, todas e quaisquer pressões das atividades antrópicas sobre os recursos 

naturais bem como o efeito da ação humana sobre o meio ambiente são tidas como 

impacto ambiental. Concordamos com a Resolução Conama no 001 de 23 de janeiro 

de 1986 (em que se estabelecem os requisitos e condições para desenvolvimento 

de Estudo de Impacto Ambiental – EIA e Relatório de Impacto Ambiental – RIMA), 

pela qual fica definido que o termo impacto ambiental se trata de "qualquer alteração 

das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente causada por 

qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que direta 

ou indiretamente, afetam” a saúde, a segurança e o bem estar da população; as 

atividades sociais e econômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias do meio 

ambiente e a qualidade dos recursos ambientais. 

Residual de um processo imbuído da ausência de uma reforma agrária e 

fundiária, a urbanização no Brasil vem caminhando junto ao intenso crescimento da 

pobreza e da falta de acesso à moradia e à cidade. Diante de tal fato, avolumam-se 



as vítimas da pobreza de uma segregação socioambiental em áreas não 

convencionais de se erigir e constituir residência; isto é, em verdadeiros espaços 

ilegais para o mercado. Ancorado numa concepção medíocre de desenvolvimento 

desigual, a produção ilegal e informal de moradias nas cidades brasileiras e um 

(des)planejamento urbano geram o que chamamos de segregação socioambiental. 

Essa segregação esta baseada numa exclusão social em que vive expressiva 

massa populacional presentes nesses espaços.  

 
A exclusão social tem sua expressão mais concreta na segregação espacial 
ou ambiental, configurando pontos de concentração de pobreza à 
semelhança de guetos, ou imensas regiões nas quais a pobreza é 
homogeneamente disseminada. A segregação ambiental não é somente 
uma das faces mais importantes da exclusão social, mas parte importante 
dela (MARICATO, 1996, p.55-6). 
 

Tanto o que chamamos de segregação socioambiental quanto a exclusão 

social não são medidas, podem ser caracterizadas pelos indicadores de 

informalidade, ilegalidade, pobreza, escolaridade e a falta ou “ausência de 

cidadania”. Dentre esses indicadores, precisamente nas grandes cidades brasileiras 

como Fortaleza, sobressai a “ilegalidade em relação à propriedade da terra”, que 

“[...] tem sido o principal agente da segregação ambiental e daí à exclusão social, no 

campo e na cidade” (Ibidem, p.57). 

Como a maioria das cidades brasileiras se concentra no litoral; portanto, o 

que estamos querendo mostrar é que numa área como Serviluz, ainda não 

incorporada pelo mercado imobiliário e especulativo, vem sendo ocupado por uma 

população pobre que não teve alternativa de acesso à formalidade e ao acesso 

oficial tanto à moradia quanto, mesmo, à cidade. 

Diante de perspectivas e panoramas, assim, descritos e aprofundados 

nos próximos capítulos, trava-se um embate em Fortaleza (no Serviluz) entre o que 

chamamos de segregação socioambiental, impacto ambiental e zona costeira. A 

população vitimada pela “virtualidade” dos programas políticos, precisa e necessita 

morar em ambientes que não são, via de regra, viáveis à moradia. Não obstante, ela 

é conclamada de maior agente do impacto ambiental sob um discurso que rechaça 

uma ocupação, ora intensiva, em terrenos de marinha pelos pobres urbanos. Por 

sua vez, a realidade desses moradores atesta a precariedade de um atendimento 

legítimo pelas políticas públicas, ocultando-os da cidade oficial.  



Com efeito, o eminente processo de urbanização verificado no Brasil tem 

se concentrado na zona costeira. As cidades litorâneas com suas indústrias e portos 

aumentam tanto sua carga populacional que, cheias de aspectos contraditórios e 

sem atender a todos os seus citadinos, os assentamentos urbanos dispostos na 

costa brasileira tornaram-se puramente seletivos e segregantes. E como o agente 

governamental (o Estado), imbuído das condições de produção capitalista, vem 

favorecendo as classes mais abastadas, fica evidenciado os locais que são, via de 

regra, “destinados” aos menos favorecidos na e da cidade. Sem participar das 

políticas habitacionais, a população menos abastada vai ocupar esses locais, 

destituídos de infra-estrutura adequada de moradia e qualidade de vida.  

São nos ambientes precariamente produzidos por uma classe 

socialmente menos favorecida em que são ocultadas as políticas urbanas. Pois, 

informalmente construídos ao longo do tempo, esses assentamentos tornam-se 

ilegais para a cidade formal e legal. Não obstante esses lugares serem espaço de 

resistência, sobrevivência e conflito, a cidade oficial, dita estar dentro dos 

parâmetros legislativos (lei de uso e ocupação, plano diretor), conclama que os 

espaços dos pobres são locais de degradação e de impactos do meio ambiente lá 

verificado. Vê-se, assim, que a partir das noções que temos de impacto ambiental, 

segregação socioespacial ou socioambiental, meio ambiente e zona costeira, 

particularmente na cidade de Fortaleza, ocorre um embate entre as questões sociais 

e ambientais; isto é, um embate socioambiental. 

A rigor, para a análise de problemáticas entravadas neste embate 

socioambiental foi importante, anteriormente, por em suspeição os pressupostos 

teóricos de alguns dos termos circundantes da Geografia; apenas um esforço no 

sentido de explicitar os processos de ocupação de áreas litorâneas até a questão de 

sua problemática urbana. Para compreender tal problemática e a complexidade que 

a envolve, é absolutamente imprescindível partir das visões a respeito da 

compartimentação física até chegar à configuração socioespacial. As peculiaridades 

dessas problemáticas seguem uma mesma congruência, uma vez que não podem 

ser discutidas pelos mesmos parâmetros teóricos dos processos de ocupação dos 

espaços litorâneos e das transformações do homem sobre esses espaços.   

De acordo com Ribeiro (1997, p.40), “[...] a terra urbana somente adquire 

um preço porque o seu uso permite aos agentes econômicos obterem ganhos 

extraordinários nos investimentos que realizam na cidade”. O preço, ou melhor, a 



valor dessa terra é reflexo de uma “mera disputa” entre os diversos capitalistas em 

busca do controle das condições de sobrelucro advindas das localizações dos 

terrenos. Ainda insere esse autor que essa disputa é também responsável pela 

segregação social e pela constituição do espaço urbano, entendido enquanto forma 

e processo.   

Urbano esse, que “[...] é cumulativo de todos os conteúdos, seres da 

natureza, resultados da indústria, técnicas e riquezas, obras da cultura, aí 

compreendidas maneiras de viver, situações, modulações ou rupturas do cotidiano” 

(LEFEBVRE, 2002, p.112).  

 

 

2.5.1  ...Entre as questões ambientais e sociais... 

 

Discussões a parte, muito ainda se fala do que seja realmente 

compreendido como meio ambiente. O aumento destas discussões intensificou a 

emblemática compreensão do que seja a questão ambiental; visto que debates, 

encontros, seminários, tanto nacionais quanto internacionais, impulsionam, pelo 

mundo a fora, mais controvérsias que permeiam as questões ambientais. De modo 

geral, o homem e, sobretudo, as cidades são tidos como verdadeiros males que 

engendram os impactos ambientais. Termos, conceitos e teorias são criados para 

realçar e, talvez, justificar os “reais” motivos que envolvam o que chamamos de 

problemática ambiental. Assim, organizações, grandes empresas, líderes, teóricos 

entram na dança conjuntural dessa perspectiva e conclamam que o planeta deva 

seguir uma via/linha de pensamento aclamado e institucionalizado de 

Desenvolvimento Sustentável. Cria-se mais um paradigma (acreditamos que os 

outros dificilmente serão ou já foram “quebrados”) de que sociedades sustentáveis 

venham a ser erigidas a partir desse pensamento. Ocorre, passados anos de 

discussões, que até hoje se visualize mais aproximações de uma verdadeira (in) 

sustentabilidade de dentro dessa virtual visão do que seja o sustentável. 

A pobreza continua crescente, as guerras desafiam a esperança de 

muitos, modelos desenvolvimentistas e econômicos barganham e impulsionam a 

sociedade do consumo e a do espetáculo. São verdadeiros conflitos que norteiam os 

passos de um sistema/meio baseado no lucro e na opulência desenfreados. Neste 

sentido, um congestionamento de conflitos acontece no perpassar dos 



acontecimentos entre as relações homem-natureza, poder-domínio, riqueza-

pobreza, legal-ilegal, real-imaginário e público-privado. 

É verdadeiramente um embate (ou embates) que se gera(m) por meio 

dessas relações num determinado espaço geográfico, visivelmente verificado nas 

cidades; precisamente, aqueles presentes nos países subdesenvolvidos. Dessa 

forma, manchas urbanas carregadas desse embate sobrepujam e se multiplicam nas 

áreas, verdadeiramente, mais pobres e concentradas populacionalmente. A 

ausência de perspectivas e a falta de soluções a partir de políticas públicas factíveis 

acabam por protelar a qualidade de vida, regularização fundiária, inclusão social, 

educação socioambiental efetiva, redução das degradações ambientais, distribuição 

eqüitativa de renda, enfim, justiça social. 

Como partem da bibliografia existente, de acordo com Bitoun (2003), 

Seabra (2003) e Spósito (2003), alguns termos e conceitos não são consensuais 

(acerca das definições do que seja a ambiental, o natural e o social), praticamente 

são aplicados inadequadamente, fizemos por necessário tentar não cometer tal 

crime ou equívoco. Embasados nisto, apresentamos por meio de alguns autores o 

que se entende por embate(s) entre as questões sociais e ambientais no e do 

urbano. 

As contradições existentes entre o que seja o ambiental e o social nas 

grandes cidades são aprofundadas pelo processo de urbanização engendrado e 

subsidiado pela apropriação, produção, reprodução e consumo no solo. Desse 

modo, para compreender, de fato, o que seja o embate entre o ambiental e o social, 

como destacado acima, colocamos três perspectivas no entender de Spósito (2003, 

p.295-296). A primeira perspectiva está vinculada à compreensão do termo 

ambiental, cuja associação direta está relacionada ao termo natureza. No dizer da 

autora, o ambiental contempla o social (apesar de ser contraditória), notavelmente 

no solo urbano, uma vez que o ambiente compreende as relações e as interações 

entre processos naturais e sociais. Assim, como o termo ambiental é a fusão entre 

natural e o social, o embate seria; na verdade, entre as concepções sociais e 

políticas. A segunda diz respeito a uma visão profunda do ambiental como 

conjugação dos vínculos entre o social e o natural, através de relações temporais 

distintas e que se inter-relacionam na escala da natureza e a da sociedade. 

Portanto, a cidade, mesmo sendo resultado das transformações efetuadas no 



espaço pelo social, é também complemento do espaço; uma vez que está 

subordinada aos processos e dinâmicas naturais. 

 
A existência de um embate entre as questões ambientais e sociais [...] não 
é tão evidente na prática social porque, manifestamente, a maneira de 
recortar metodologicamente estes objetos para poder abordá-los foi ficando 
muito tênue [...]. Muitas são as questões sociais que começam a expressar 
no interior daquilo que se reconhece, genericamente, como questão 
ambiental. É como se questões sociais e ambientais correspondessem à 
mesma categoria de problemas (SEABRA, 2003, p.308). 
 

As classes sociais mais abastadas, os mais favorecidos da e na cidade, 

apropriam-se das áreas valorizadas por estas “elites”. Assim, o preço da terra, uma 

vez valorizado, torna-se inacessível às classes mais pobres. Estes acabam se 

refugiando em áreas insalubres e impróprias para moradia, ditas desvalorizadas pelo 

mercado formal da moradia. Tais ambientes impróprios são, na verdade, espaços 

em que para que haja uma legível e adequada apropriação e, por conseguinte, 

construção de residências, exigem custos e conhecimento de técnicas que 

viabilizem o acesso à uma moradia digna e de qualidade.  

As famílias construtoras de suas próprias residências, em situação de 

pobreza e com pouco acesso à informação, não podem lançar mão de soluções de 

engenharia adequadas à edificação em sítios físicos, tais como as planícies de 

inundação e as vertentes íngremes, tanto pelos custos quanto pela visão sistêmica 

que exigem. 

É dentro deste contexto que foi construído o falso consenso de que os 

pobres seriam ou são os verdadeiros agentes que impactam a natureza. Assim, as 

áreas tidas como de risco, tornaram-se terrenos que concentram os contrastes 

desse paradigma: 

 
[...] a naturalização dessa contradição permitiu que se constituísse um 
senso comum quanto aos embates das questões social e ambiental: as 
famílias pobres seriam os próprios artesãos da degradação da natureza 
quando, de modo corrente, vêm construindo a cidade como podem, 
ocupando terrenos que, pela racionalidade técnica, deveriam ser mantidos 
em estado natural (BITOUN, 2003, p. 300). 
 
 

Portanto, os falsos “mitos’ são criados no tocante às formas de 

degradação dos recursos naturais e à segregação territorial verificadas nesses 

espaços por uma população que não usufrui verdadeiramente tanto do acesso à 

moradia quanto do acesso à cidade. Podemos, dizer, na verdade que se trata da 



perspectiva de embates, num vivido, entre as questões sociais e ambientais. Mas, 

que são, por conseguinte, conflitos resultantes de uma aparente concepção. Temos, 

então, que a dimensão política, ou a falta desta, realça os conflitos no vivido do e no 

espaço urbano, seja a cidade localizada em áreas litorâneas ou não. 

Em face de tal sentido, portanto,  

 
na releitura do território, há que se considerar que tanto o urbano como o 
ambiental são temas pluritemáticos e que cabe analisar suas 
complexidades [...] [e] que o desenvolvimento urbano sustentável é apenas 
uma palavra vazia de conteúdo se não for tratado como uma questão 
política, onde espaço social seja a categoria fundamental de análise 
(RODRIGUES, 1997b, p.152). 
 

 

2.5.2   ...No Serviluz, o lugar  

 

Conquanto os 573 km (aproximadamente) da zona costeira do Estado do 

Ceará, produto da interação entre o meio marinho, a atmosfera e o continente; 

sobretudo a de Fortaleza vem sofrendo um processo de artificialização e 

mercantilização da paisagem em decorrência da dinâmica e dos modelos 

desenvolvimentistas e econômicos verificados pelas políticas no Estado. Não 

obstante, mesmo sabendo que tal zona assume importância fundamental nos 

ecossistemas costeiros, em que alguns destes são cruciais à proteção da linha de 

costa, impactos são visíveis em todos os trechos onde as atividades antrópicas 

estão presentes. 

Silva, trabalhando com os efeitos que advêm das modificações 

processadas na zona costeira do Estado, chama atenção para o fato de que “[...] a 

presença de núcleos habitacionais na zona costeira tem contribuído na 

intensificação das transformações paisagísticas.” (SILVA, 2001, p.180). Ora, ocorre 

que existem outros fatores e vetores que também vêm contribuindo, e de forma mais 

impactante, orientados para a descaracterização, modificação e deterioração 

verificados e atuantes na zona litorânea cearense. 

Precisamente em Fortaleza, a construção do porto do Mucuripe (Figura 

2.1) e as demais obras de engenharia associadas (muros, piers e espigões), a 

ocupação do Morro Santa Terezinha (antes da ocupação, tratava-se de um campo 

de dunas móveis), a impermeabilização dos terraços marinhos e a continuidade da 



ocupação das lagoas interdunares e da zona de berma, representam, em linhas 

gerais, as principais ações responsáveis pela descaracterização do ambiente e da 

paisagem no lugar Serviluz. Promoveram também reflexos em outras áreas, uma 

vez que bloquearam o fluxo de sedimentos eólicos (ocupação da duna) e litorâneos 

(construção e ampliação do porto do Mucuripe), provocando erosão acelerada nas 

praias mais a norte e oeste de Fortaleza. 

Em cena, a comunidade do Serviluz, seus problemas, resistências, enfim, 

seus habitantes. O lugar Serviluz ora aqui escolhido e trabalhado, representa um 

embate socioambiental em Fortaleza. Sua área ocupa aproximadamente uma 

extensão espaço-territoral distribuída ao longo da planície litorânea, incorporando a 

zona costeira entre os bairros Cais do Porto e Vicente Pinzón, prolongando-se, uma 

parte, pela praia do Futuro. 

 

 
Figura 2.1 - Complexo Portuário do Mucuripe (primero plano) e o assentamento populacional do 

Serviluz (segundo plano, à direita). Notar a praia Mansa à esquerda (parte inferior), em 
setembro de 2004.  Autor-foto: Antonio Jeovah de Andrade Meireles. 

O Serviluz é lugar porque diz respeito ao vivido, lar, morada, residência e 

assentamento de seus citadinos. “O lugar se completa pela fala, [pela] troca alusiva 

de algumas senhas, na convivência e na intimidade cúmplice dos locutores. [Um 

espaço que] [...] pode se definir como identitário, relacional e histórico” (AUGÉ, 

1994, p.73). Não obstante às mudanças e modificações de nomes e logradores, por 



exemplo, ele nunca é apagado completamente; pois, ele é o sentido inscrito na 

memória de seus habitantes e simbolizado antropologicamente. 

O topônimo Serviluz, sendo um lugar, não pode ser considerado 

“totalmente” um bairro sob a atual divisão político-administrativa da Prefeitura de 

Fortaleza, visto que o trecho compreendido, por ele, está inserido nos bairros citados 

anteriormente. Não obstante, pode ser estimado como um bairro popular, isto 

porque a “nomenclatura” Serviluz, podemos dizer assim, é histórica e representa 

toda a comunidade lá instalada, tanto através dos históricos de vida quanto da 

apropriação do espaço e dos laços afetivos de seus moradores, desde as primeiras 

ocupações deflagradas neste lugar. 

Paradoxalmente à noção e divisão efetuada pela prefeitura fortalezense, 

os bairros são “ [...] lugares de residência, são os locais de reprodução dos diversos 

grupos sociais” (CORRÊA, 2001, p.150) lá instalados. 

 
A comunidade é um referêncial insuficiente, do ponto de vista político, pois 
pode bem ser usado para encobrir ideologicamente diferenças e conflitos. 
É, todavia, um referencial necessário, pois o encontro e o diálogo são 
requisitos para formação de um projeto comum, para mobilização e, 
finalmente, para humanização do Espaço e da vida (SOUZA, 1989, p.165). 
 

Os problemas encontrados nesta área, associados às dinâmicas a serem 

assinaladas nos próximos capítulos, dizem respeito à urbanização (uso e ocupação) 

descomedida da zona costeira em terrenos de marinha. Consistiu a partir da 

construção de um porto, no estabelecimento de complexo petroquímico e no avanço 

das construções de moradias (em terrenos de marinha) na zona de berma, as quais 

são consideradas ocupações ilegais e impróprias pela conjuntura governamental e 

pelo mercado imobiliário.  

Dessa forma, a presente área vem suportando um intenso crescimento 

urbano através do processo de ocupação e uso indiscriminado da faixa costeira. 

Processo que profana o meio estabelecido no local, modificando os elementos da 

paisagem e ocasionando prejuízos irreversíveis no que tange à interferência 

antrópica em locais ambientais sensíveis. Ocorrendo, com efeito, o aumento 

considerável da mudança das dinâmicas ambientais e a inserção das problemáticas 

urbanas relacionadas à segregação socioespacial e ambiental. A despeito disso, 

parte do assentamento populacional do lugar Serviluz, precisamente o presente na 



rua Ponta Mar, vem sofrendo com a incursão das areias em direção às residências 

(Figura 2.2). 

 

 
Figura 2.2 - Assentamento populacional do Serviluz, rua Ponta Mar, em dezembro de 2005. Notar a 

incursão das areias, ou seja, a migração das dunas em direção às residências e vias de 
acesso. Autor-foto: Ernandy Luis Vasconcelos de Lima. 
 

Portanto, no caso desta área escolhida para estudo, sua questão 

ambiental pode ser resumidamente relacionada à junção de um arcabouço social com 

uma estrutura física em constante dinâmica. Uma vez que, devido às ocupações e apropriações do 

solo, o primeiro não pode ser analisado e nem pode ser compreendido sem o entendimento geral do 

segundo. Parte significativa do considerado bairro Cais do Porto conta hoje com áreas que foram 

cedidas, pela União, ao Complexo Portuário do Mucuripe. 

Caracterizado pela irregularidade da propriedade das terras, esta população em seu 

modus vivendi, fica entre a “cruz e a espada”: os moradores lutam pelo espaço tanto pelo direito à 

cidade quanto pelo direito à moradia. Eles coabitam com a invasão das areias em suas habitações, 

com problemas socioambientais verificados em áreas como esta e com o não atendimento por parte 

das políticas públicas. Porquanto, estão desprovidos dos mecanismos de construtibilidade frente aos 

problemas resultantes de edificações sobre espaços litorâneos. 

Além disso, sob tais condições, as realidades a serem relatas nos próximos capítulos 

com maior profudidade dizem respeito ao embate que está focalizado numa dimensão politica e 

social. Assim, de fato, síntese do processo contraditório histórico urbano (HARVEY, 1980) de 

Fortaleza, o lugar Serviluz é um grande exemplo de uma cidade (ilegal) dentro da cidade de 



Fortaleza. Sendo ilegal e originalmente informal, parte deste assentamento populacional (Figura 2.3) 

espera pelo aforamento e, por conseguinte a concessão do título de posse de suas casas.  

 

 
Figura 2.3 - Parte do assentamento populacional do Lugar Serviluz, em janeiro de 2004. Autor-foto: 

Ernandy Luis Vasconcelos de Lima. 
 

Finalmente, o presente trabalho leva em conta o embate, isto é, o conflito 

que acontece entre as modificações antrópicas sobre o natural e as pessoas que 

ocupam a área em apreço, em virtude tanto pela necessidade de morar quanto de 

sobreviver, bem como pela falta de acesso ao mercado formal da moradia.  

A condição concomitante entre ocupar terrenos onde haja a 

construtibilidade para fins habitacionais e a questão da crise de moradias, permeada 

pela precariedade das condições habitacionais demonstram panoramas que 

deveriam, particularmente, incentivar a Prefeitura de Fortaleza a solucionar o caráter 

fundiário e desordenado da Cidade enquanto “locus” de moradia. Precisamente no 

espaço da presente pesquisa, visto que este está susceptível à valorização imobiliária – a 

oferta e valor da terra) possui atrativo natural: a orla marítima – , não obstante a questão do 

soterramento. 

É precisamente a percepção dessas ambigüidades que motivaram a escolha do lugar 

Serviluz. Indo de encontro com as exposições de Maricato (1996, 2001), Bitoun (2003), Spósito 

(2003), Carlos (2004) e Rodrigues (1997a, 1997b), a argumentação aqui, desenvolvida, é a de que, a 



imbricação entre as questões sociais e naturais permite ao lugar Serviluz constituir um espaço de 

disputa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 PRAIAS DO FUTURO E SERVILUZ: CARACTERIZAÇÃO DOS 
COMPONENTES AMBIENTAIS E DAS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS 

 

 

Neste capítulo, trataremos da caracterização das unidades ambientais e 

ao mesmo instante das condições climáticas presentes na área de estudo, uma vez 

que estas são consideradas um dos processos indutores da dinâmica costeira. Com 

este balanço provisório, consoante abordagem sistemática local, procurou-se 

salientar um exercício aprazível, visando apreender as informações necessárias, 

examinando-as nos diversos enfoques.  

Notar-se-á que não tencionamos realizar uma apreciação aprofundada 

das grandes tendências da Análise Sistêmica, mas destacar algumas das 

características entre as relações dos componentes naturais e a intensidade das 



atividades antrópicas como impactantes. Representa, assim, um esforço neste 

trabalho, a partir da noção da conjunção de perspectivas teóricas a respeito das 

condições naturais e as inter-relações entre homem e meio físico, evidenciando que, 

primeiramente, a instalação de um porto na enseada do Mucuripe em Fortaleza foi 

“responsável por alterações no transporte de sedimentos litorâneos” (MORAIS, 

1972).  

Acreditamos que, todavia, as propostas e os fundamentos de um 

diagnóstico sistemático são subsídios verdadeiramente imprescindíveis na análise 

do domínio do espaço, além de oferecer riquíssimos dados, informações e assuntos 

da temática tão emblemática dos impactos ambientais, desde a ocorrência das 

grandes mudanças na dinâmica costeira até chegar às formas de uso e ocupação 

iníqua do solo e na degradação dos recursos naturais. 

 

 

3.1  Características climáticas regionais 
 

 

Uma das principais características desta área é o destaque da ponta do 

Mucuripe. Trata-se de uma ponta rochosa (headland) formada por rochas do 

embasamento cristalino que compõe-se de quartzitos, gnaisses e migmatitos.  

Esse promontório divide o litoral da Capital em duas partes costeiras bem 

distintas, compartimentando a planície litorânea de Fortaleza em dois setores: o 

primeiro setor litorâneo segue a orientação SE-NW e apresenta um amplo segmento 

retilíneo com cerca de 9 km que se estende desde a foz do rio Pacoti até a ponta do 

Mucuripe; o segundo inicia-se nesta ponta, seguindo a enseada do Mucuripe com a 

orientação NE-SW, depois segue a orientação ESSE-NNW até a desembocadura do 

rio Ceará, apresentando 21 km. Na primeira parte, dominam os processos de 

deposição marinha de sedimentos e erosão eólica, constituindo área fonte para o 

desenvolvimento de dunas; na segunda, ocorre o inverso da primeira, em que 

domina a erosão marinha e o incremento eólico. A área de estudo está localizada na 

faixa litorânea com orientação SE-NW, caracterizada pela predominância de praias 

com zona de estirâncio planas e largas. 



O recorte espacial dessa área em apreço está localizado na região 

Nordeste e, desta forma, modelado durante o Quaternário pelas flutuações do nível 

relativo do mar e influenciado pela conjuntura das condições climáticas regionais. 

Como processos indutores da dinâmica litorânea, as condições climáticas 

são fatores que controlam a erosão dos continentes, sendo também as responsáveis 

pelas oscilações do nível do mar, as quais desempenham ação na configuração das 

zonas litorâneas. São fatores essenciais no estudo acerca da dinâmica dos 

processos do sistema costeiro e que evidenciam os dados referentes à apreensão e 

entendimento do processo eólico atuante na área de estudo.  

A característica dos ventos na região Nordeste do Brasil é regida pela 

presença de um forte ciclo temporal definido por um período anual. As mudanças 

ocorridas neste sistema climático estão agregadas às variações da ZCIT (Zona de 

Convergência Intertropical), uma vez que controla esses ventos. A ZCIT é uma zona 

ou região marcada pela confluência dos ventos alísios de nordeste e sudeste; por 

conseguinte, corresponde a uma intensa nebulosidade e baixa pressão atmosférica. 

Faz-se interessante salientar que, normalmente sendo um ciclo sazonal, a 

ZCIT migra de sua posição mais ao norte, no oceano Atlântico, em direção ao sul, 

durante o verão austral. Geralmente, os ventos alísios de sudeste são mais intensos 

quando a ZCIT está ao norte nos meses de agosto a outubro, diminuindo 

progressivamente com sua migração para o equador, até alcançar os mínimos 

valores anuais durante os meses de março e abril, quando os ventos de sudeste são 

mais fracos (MAIA et al., 1996; MAIA, 1998, p.40). 

Outro fenômeno conhecido como El Niño, caracterizado como um 

aquecimento das águas no setor centro-leste do oceano Pacífico, atua no clima da 

região, influenciando os ventos zonais, apresentando anomalias climáticas que 

influenciam a estação chuvosa no Nordeste. 
 

 

3.2  Características climáticas locais 

 

Dados fornecidos pela Fundação Cearense de Meteorologia - FUNCEME 

e pelo Instituto Nacional de Meteorologia - INMET, indicam as características 

climáticas na área do presente trabalho (Tabela 3.1).  



A referida Zona de Convergência Intertropical associada ao fenômeno El 

Niño atuam sobre as características climáticas locais (Fortaleza). Esse fenômeno 

pode induzir anomalias às estações chuvosas e de estiagem na Cidade. Faz-se 

necessário, portanto, situar e entender concisamente como essas características 

agem localmente sobre o processo costeiro. Adicionalmente, a Cidade está inserida 

no macroclima da faixa costeira, correspondendo, de acordo com a classificação de 

Koppen, ao tipo “Aw”. 
 

 

3.2.1 Precipitação, umidade, temperatura e taxa de insolação. 

 

O regime pluviométrico ou a precipitação de um local está relacionado ao 

comportamento das condições de umidade, temperatura e da taxa de insolação. Na 

região Nordeste, ele está concentrado num período denominado de chuvoso, 

distribuído entre os meses de fevereiro, março e abril e maio. 

Na cidade de Fortaleza, o regime pluviométrico é conhecido como 

tropical, dividindo-se em duas estações: uma chuvosa e a outra conhecida como de 

estiagem. A primeira estação corresponde às chuvas do período em que se prolonga 

entre os meses de fevereiro a junho, apresentando máximas pluviométricas em 

março. A segunda ocorre no período de estiagem, entre os meses de agosto e 

dezembro. 

Controlado preponderavelmente pela ZCIT durante o período chuvoso, o 

índice pluviométrico em Fortaleza varia entre 1.200 mm a 1.500 mm. Outros 

sistemas secundários, tais como os vórtices ciclônicos de altos níveis, as linhas de 

instabilidade e as brisas marinhas (estas duas últimas atuam principalmente ao 

longo da zona costeira), são também responsáveis pelos episódios de precipitações 

sobre a região.  

No período de estiagem, entre os meses de agosto a novembro, a ZCIT 

se desloca até o hemisfério norte e as chuvas sobre a região cessam 

progressivamente. Tanto a sazonalidade climática bem definida quanto a qualidade 

da estação de chuvas sobre a área de estudo, dependem das condições 

atmosféricas e oceânicas, as quais modulam a intensidade, a fase e o movimento da 

ZCIT.  



De acordo com Maia et al. (1996), as precipitações pluviométricas médias 

anuais estão em torno de 1.000 mm, não obstante pode apresentar 765 mm em 

apenas um mês, como ocorreu no mês de março de 1986. Com efeito, é a partir do 

mês de julho que a taxa de suas precipitações vai se reduzindo até o mês de 

novembro. Neste sentido, os considerados meses de outubro e novembro 

registraram os mais baixos valores precipitados acumulados (Figura 3.1).   

 

Médias Meteorológicas das Precipitações pluviométricas (mm) entre 
1974 e 2005 (até março de 2005)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Jan fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Meses do Ano

Pr
ec

ip
ita

çã
o 

(m
m

)

 
Figura 3.1 – Médias meteorológicas pluviométricas (mm) entre 1974 e 2005 (até março de 2005). 

Fonte: FUNCEME (CEARÁ, 2005). 
 
No que diz respeito aos níveis de temperatura media mensal, a 

inexistência de grandes variações, devido ao caráter tropical da região Nordeste e 

sua proximidade com a linha do Equador, permite que sejam registradas as taxas de 

oscilações térmicas com médias que variam entre os valores de 26° a 27ºC, 

apresentando com máximas entre 31° a 32ºC. 

Os índices médios mensais que apresentaram os menores valores de 

insolação foram registrados durante o período de maior precipitação, devido a uma 

maior nebulosidade. Os maiores valores situaram-se nos meses de agosto e 

outubro, no período de estiagem, os quais se apresentam com os menores índices 

de precipitação.  

A umidade relativa verificada em Fortaleza é de aproximadamente 75,6 

%. A insolação média anual é cerca de 2.900 horas, apresentando exposição ao sol 

de 2.650 horas/ano a 3.000 horas/ano (ver Tabela 2.1 e Figura 3.2). Assim como, é 

visível a predominância de “[...] baixos índices de nebulosidade, ventos alísios que 

sopram do quadrante leste, forte insolação e altas taxas de evaporação”. De fato, a 



temperatura média anual equivale por volta de 26 a 27°C, apresentando máximas 

em torno de 31 a 32°C (Ibidem, p.25).   
 

Tabela 3.1 – Dados meteorológicos da precipitação pluviométrica, umidade relativa, 
nebulosidade, evaporação total e insolação total em Fortaleza, 1987-2002 

 
Precipitação pluviométrica 

Anos 
Altura Total (mm) Máxima em 24 h 

Altura (mm) 

Umidade 
Relativa (%) Nebulosidade (0-10) Evaporação Total 

(mm) 
Insolação Total 
(hora/décimos) 

1987 1299,3 89,2 76 5,1 1691,6 2904,6 
1988 2157,2 189 79 4,8 1586,6 2729,3 
1989 1856,8 81,2 74 5,2 1365,2 2574,9 
1990 979,7 68 73 5 1639,2 3103,1 
1991 1538,5 179,9 80 3,9 1510,5 2747,9 
1992 1088,7 52 73 3,7 1463,6 2775,8 
1993 1045,9 106,3 72 4,8 1389 2981,8 
1994 2377,2 73,4 77 5,25 1127,3 2633,4 
1995 2135,1 115,6 78,4 4,9 1355,1 2665,7 
1996 1708,2 109,4 76,9 4,5 1476,1 2680,4 
1997 1143,3 162 69,7 3,6 1936,6 2863,8 
1998 1012,4 80,6 74 3,6 2473,4 2247,4 
1999 1324,4 361,2 76,75 5,41 2286,6 2925,7 
2000 1960 507,1 78,3 5,6 1566,8 2802,7 
2001 1726,4 89,2 77,7 5,4 1563,3 2921,3 
2002 1842,6 189,0 78,9 5,7 1651,8 2741,7 

Fonte: FUNCEME – Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, INMET – Instituto 
Nacional de Meteorologia e Anuário estatístico do Ceará (CEARÁ 2005). 

 

A variação anual da precipitação é controlada pelo movimento da ZCIT, 

principal sistema sinótico responsável pela quadra chuvosa no Estado e na Cidade, 

e, que dependendo da sua posição e tempo, pode provocar chuvas intensas ou não. 

Com um regime pluviométrico variável, todavia, as precipitações ocorrem no 

primeiro semestre, distribuindo - se entre os meses de março e maio (BRANDÃO, 

1995, p.23).  

 

Médias Meteorológicas entre 1961 e 1990
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Figura 3.2 – Médias meteorológicas precipitação pluviométrica (mm) e insolação (h/mês) em 

Fortaleza, entre 1991 e 1990. Fonte: FUNCEME (CEARÁ, 2005). 
 



 O vento apresenta-se, no litoral, como um importante componente da 

dinâmica da paisagem natural e subsistente para a composição da morfologia local. 

As direções predominantes dos ventos nesta planície litoranea são de SE, ESE, E e 

NE. As médias de velocidade chegam a superar os 4 m/s nos meses mais secos 

(segundo semestre anual). No início da estação chuvosa, com a chegada da ZCIT, 

registram-se mudanças na direção dos ventos, passando a predominar os de 

nordeste. No período de estiagem (segundo semestre), procede-se um predomínio 

dos ventos de SE, cujas velocidades são as mais intensas.  

Indiscutivelmente, a integração entre as médias de pluviometria, 

velocidade dos ventos e insolação é um importante indicador para a análise da 

dinâmica morfogenética litorânea atual no trecho entre a foz do rio Cocó e a ponta 

do Mucuripe. No bojo desse quadro, é fundamental enfatizar que as condições 

climáticas estão associadas à sazonalidade das morfologias costeiras ou litorâneas. 

No primeiro semestre, os valores tanto da intensidade dos ventos quanto 

da insolação são menos elevados, apresentando índices altos de precipitação 

(março – maio). Neste período, tanto os índices de precipitação quanto os de 

nebulosidade são considerados maiores. Não obstante, as taxas de insolação e dos 

ventos são inferiores. Assim, tem-se, consideravelmente, um menor impacto no que 

concerne ao transporte de sedimentos pela faixa litorânea local. 

O segundo semestre do ano, em relação ao primeiro, registra as mais 

intensas taxas tanto de velocidade dos ventos quanto das taxas elevadas de 

insolação. Consequentemente, tais valores associados com os índices mais baixos 

de precipitação evidenciam que os sedimentos migram com maior intensidade. 

Neste periódo ficam definidos as condições dinâmicas para a remobilização eólica e 

a migração de dunas.  

Durante períodos de estiagem prolongada, em que os índices de 

pluviometria são abaixo da média, ocorre o aumento no volume de areia em 

transporte eólico. Como as dunas se movimentam na direção dos ventos alísios de 

leste e sudeste, as existentes na planície de Sabiaguaba chegam a atingir a margem 

direita tanto do rio Pacoti quanto a do Cocó, promovendo o assoreamento de seus 

canais, dando origem a extensos bancos de areia, cujos sedimentos são 

transportados para a foz. Trata-se de uma época em que há uma menor ocorrência 

de precipitações pluviométricas, os ventos são mais intensos e a insolação média é 



bem mais elevada. Portanto, isto caracteriza uma fase em que ocorre a migração 

das dunas, devido a um aumento do transporte de sedimentos eólicos. 

 
 

3.3   Esboço geológico e geomorfológico da área de estudo 

  

Indubitavelmente, uma analise do embasamento geológico proporciona 

informações indispensáveis no que se refere ao esboço dos processos naturais 

durante sua evolução, presumindo um possível cenário vindouro.  

De um modo geral, sabe-se que a atual zona costeira é resultado de uma 

longa evolução geológica, associada inicialmente a eventos tectônicos que 

configuraram o relevo da zona costeira e a deposição da Formação Barreiras e, 

posteriormente, às flutuações do nível do mar (MAIA, 1998). Evolução geológica que 

pode ser dividida em dois períodos: o primeiro é mais antigo e se refere à deriva 

continental e às atividades tectônicas, compreendendo o intervalo geológico do 

Neocomiense ao Plioceno; o segundo, moderno, está associado à formação da 

planície litorânea, em que os principais agentes foram as mudanças climáticas e as 

flutuações do nível do mar durante o Quaternário. 

Ademais, os depósitos geológicos e os processos geomorfológicos 

originados por meio dos eventos (oscilações do nível do mar e mudanças climáticas) 

ocorridos no Quaternário contribuíram para as formas e evidências geoambientais 

da planície litorânea cearense (MEIRELES, 1999). 

A área do presente trabalho está estabelecida no embasamento de 

rochas de composição quartízica do Pré-cambriano. Rochas estas que estão 

recobertas pelos sedimentos terciários da Formação Barreiras (CARVALHO et al., 

1994, p.55). 

Souza (1988), no que diz respeito à divisão das unidades morfo-

estruturais do Estado do Ceará, indica em três unidades de domínios geológicos os 

tipos de relevo cearense: domínio dos depósitos sedimentares cenozóicos; domínio 

das bacias sedimentares paleo-mesozóicas; e domínio dos escudos e dos maciços 

antigos. Assim, a Formação Barreiras, no que se relaciona ao litoral cearense, indica 

que o domínio dos depósitos sedimentares cenozóicos constitui-se tanto de 

exposições tercio-quaternárias quanto de ocorrências sub-atuais e atuais da 



presença de paleodunas, colúvios, aluviões e sedimentos praiais. Suas feições 

podem ser representadas pelos terraços e planícies fluviais, formas litorâneas e 

pelos tabuleiros.  

Em termos de constituição, a Formação Barreiras é representada pelos 

sedimentos, cuja coloração se distingue em amarelo-avermelhados, dispostos sobre 

o embasamento geológico cearense. Trata-se de uma formação que apresenta uma 

complexidade de fáceis sedimentares, na qual se encontra contínuamente paralela à 

faixa costeira (Ibidem, p.76). Segue o autor que a largura da Formação Barreiras 

varia consideravelmente no litoral cearense, apresentando enormes distâncias nos 

locais próximos aos baixos vales do Jaguaribe e do Acaraú e menores nas 

circunjacências do litoral de Fortaleza.  

No que concerne aos sedimentos praiais, presentes na faixa costeira do 

Estado, são composições de areias quartzosas médias e grosseiras, sem 

consolidação. Sedimentos esses que são distribuídos sob a “[...] forma de 

Tabuleiros Pré-litorâneos, formando uma paisagem de disposição ligeiramente plana 

com altitudes variando entre 15 a 30 metros, exibindo uma suave inclinação de 

aproximadamente 5 em direção ao mar” (CARVALHO et al., 1994, p.57).  

As características sedimentológicas da Formação Barreiras, na área de 

estudo, apresentam algumas variações definidas resumidamente como um conjunto 

de registros dos leques (MAIA, 1998, p.23). Pois, “litologicamente, o pacote 

sedimentar apresenta material de textura arenoargilosa de cor creme amarelada ou 

vermelha. Os sedimentos são mal selecionados notando-se intercalações de 

material grosseiro com fáceis conglomerática” (SOUZA, 1988, p.76).  

Já a compartimentação geoambiental da área do presente trabalho é 

composta pela unidade geoambiental classificada de planície litorânea, a qual pode 

ser caracteriza nas geofácies: a faixa praial, as dunas e terraços marinhos 

holocênicos. Aliado a isso, as rochas de praia, beach rocks, são verificadas na praia 

entre o molhe do Porto e o do Titã. 
 

Sobre a Formação Barreiras, estão os depósitos praias holocênicos, afloram 
entre o sopé das dunas e a faixa de praia. Sua origem está relacionada com 
processos de regressão marinha durante o Holoceno, disponibilidades de 
sedimentos em deriva litorânea e conformação morfológica da zona 
costeira. Estão localizados em diversos pontos entre as desembocaduras 
dos rios Pacoti e Ceará, mas a maior área de abrangência ocorre na Praia 
do Futuro. Sobre estes terraços estão dispostos rua, avenidas e edificações, 
entre as dunas e a faixa de praia. Estes depósitos contornam a ponta do 



Mucuripe e prolongam-se por toda a faixa litorânea (MEIRELES et al., 
2001). 

 

Na Região Metropolitana de Fortaleza, os depósitos holocênicos são 

evidenciados também no estuários, mangues e nas atuais dunas. 

De um modo geral, concordando-se com Souza, (1988), os imensos e 

contínuos cordões dunares presentes no litoral cearense, sobrepondo-se aos 

sedimentos da Formação Barreiras, são resultados dos trabalhos de deflação e de 

acumulação eólica. Diante do exposto, “a maior fonte de sedimentos é o extremo 

leste da área onde os afloramentos do Grupo Barreiras estão sujeitos a vigorosa 

erosão criando falésias abruptas. O transporte de sedimentos erodidos se dá por 

transporte longitudinal, frontal e pela ação do vento” (MORAIS e SMITH, 1988, p.31).  

Já as praias arenosas são formadas quando as ondas batem em locais 

sem escapas, em que se há fornecimento de matéria clástica por meio dos rios. 

Quando as areias litorâneas cimentam-se quando a água do mar flui até a praia 

formam as rochas de praias, os beach rocks (MORAIS, 1969, p.127). Essas rochas, 

conhecidas também por arenitos de praia, afloram na zona de berma como na zona 

de arrebentação; são sedimentos terciários consolidados e cimentados por óxido de 

ferro e/ou carbonato de cálcio e magnésio, com diagênese média e alta, oriundos da 

água do mar (MORAIS, 1980, p.42; BRANDÃO, 1995, p.21). 

As rochas de praia (beach rocks) que ocorrem na ponta do Mucuripe, 

particularmente no trecho entre o molhe do Mucuripe e o molhe do Titan (Figura 3.3, 

são composições de arenitos originalmente continentais que foram cimentados por 

óxido de ferro. 



 
Figura 3.3 – Presença de beach rocks na ponta do Mucuripe, em março de 2005. Trata-se de uma 

área encravada entre o molhe do Mucuripe (praia Mansa) e o espigão do Titã 
(titanzinho) no lugar Serviluz.  Autor-foto: Ernandy Luis Vasconcelos de Lima. 

 

 
3.3.1   Planície litorânea 

 

As planícies litorâneas, ou costeiras, têm uma dinâmica que representa 

uma função constante de manutenção do litoral, dinâmica que remonta ao período 

Terciário-Quaternário. No caso do Ceará, estão diretamente associadas às 

oscilações relativas do nível do mar e às mudanças climáticas, correspondendo, 

assim, aos campos de dunas, às praias e às planícies flúvio – marinhas. 

A planície litorânea compõe de uma longa faixa de praia, acompanhando 

paralelamente à costa, bem como de sedimentos arenosos recentes. A origem 

dessa planície está diretamente ligada às flutuações do nível do mar acerca do 

Quaternário, apresentando variações que controlaram o aporte de sedimentos, bem 

com a condição e intensidade da deriva litorânea (MAIA, 1998). Tem-se, como 

conseqüência, a presença de depósitos eólicos em contínua dinâmica sedimentar, 

ou seja, dunas transversais resultantes da ação eólica, as quais predominam na 

área do presente trabalho.  

A planície costeira, nas praias do Serviluz e Futuro, ao longo do trecho 

entre o porto do Mucuripe e a foz do rio Cocó (Sabiaguaba) está compartimentada 



em: faixa praial aproximada de 9 km, dunas presentes em três gerações e pela 

planície flúvio-marinha do Cocó. 

A faixa praial desta área, geologicamente, é composta de sedimentos que 

são arenosos e marinhos. Ela está gradativamente sujeita tanto à ação da 

hidrodinâmica litorânea quanto da dinâmica eólica. 

A planície flúvio-marinha, ao longo do estuário do rio Cocó, compõe-se de 

sedimentos argilo-arenosos que são ricos em matéria orgânica. Trata-se de um 

ecossistema costeiro que, em Fortaleza, vêm sofrendo alto impacto da ação 

humana. 

Os terraços marinhos holocênicos consistem em depósitos e superfície de 

praia, constituídos durante o último evento do ciclo regressivo da última 

transgressão acerca de 5.100 anos A.P. (MAIA, 1998; SALES, 2002). Esses terraços 

(Figura 3.4), precisamente na área de estudo, ocorrem recuados da planície 

litorânea e repousam sobre a plataforma de abrasão. 

 

 
Figura 3.4 – Mapa apresentando as unidades geológicas e morfológicas. Notar as unidades 

morfológicas e geológicas na ponta do Mucuripe e na faixa de praia ao longo das 
praias do Serviluz e Praia do Futuro. Organizado por: Ernandy Luis vasconcelos de 
Lima e Antonio Jeovah de Andrade Meireles. 



As atuais lagoas interdunares nas proximidades da área em apreço (na 

ponta do Mucuripe) são antigos fluxos que foram barrados pelas dunas. Elas estão 

envolvidas em sedimentos areno-argilosos, isto é, areias quartzosas distróficas, bem 

como se tratam de depósitos lacustres localizados em ambientes de transição. 

 

 

3.3.2  Dunas 

 

As dunas são volumes de sedimentos que estão presentes nas planícies 

litorâneas. Sua ocorrência pode ser obstruída pela presença da foz de rios, de 

planícies flúvio-marinhas, ocupações residenciais e hoteleiras e por outros 

equipamentos urbanos. 

Ao falar de dunas, estas são gradativamente formadas por areias 

inconsolidadas bem selecionadas com granulação de fina a média, ou seja, são 

constituídas de sedimentos arenosos quartzosos inconsolidados. São formadas a 

partir das areias que são irremediavelmente soltas para faixa de praia. Sua 

coloração varia com cor cinza clara, na superfície sem ação antropica; a cor 

esbranquiçada em superfície é influenciada tanto pelos cortes de aterros quanto 

pelas cicatrizes de mineração (MEIRELES et al., 2001).  

Os sedimentos arenosos, selecionados, sobretudo do Holoceno, 

constituem as dunas litorâneas, formados a partir da ação dos ventos e da 

disponibilidade de areias. Esses sedimentos são formados pelas areias quartzosas 

de granulometria fina, arredondadas, homogêneas, apresentando coloração branca 

e amarelada. Quando esses sedimentos são mais antigos, apresentam coloração 

avermelhada e amarela. 

Também merece destaque dizer que estes depósitos estão “[...] localizados 

nas proximidades da área fonte, afastados da praia atual em média 500m, com uma 

zona de migração relativamente curta, quando comparada com outros campos de 

dunas” (Ibidem). Neste sentido, no que tange à localização da área em apreço, “[...] 

quanto à morfologia, geralmente esses corpos apresentam feições de barcanas 

(meia lua), com declives suaves a barlavento, contrastando com inclinações mais 

acentuadas das encostas protegidas da ação dos ventos” (BRANDÃO, 1995, p.19).  



As dunas existentes nas desembocaduras dos estuários também são 

importantes para a manutenção da dinâmica costeira. Em vista do exposto, as dunas 

localizadas no entorno da foz do rio Pacoti representam um importante aporte dunar 

que estará fornecendo sedimentos para praia do Futuro. 

 

[As dunas] existentes na margem direita do rio Pacoti, nas proximidades da 
ponte, com altitudes que ultrapassam os 70m, representam um aporte de 
material que através dos bancos de areia (formados pelo acúmulo de areia 
proveniente das dunas), fornecem sedimentos para a Praia do Futuro. 
Atuam como reguladoras dos processos de transporte de sedimentos, ao 
fornecer areia para as praias (MEIRELES et al., 2001).  
 

As dunas que se formam na planície litorânea na extensão da praia do 

Futuro e Serviluz são móveis e transversais, seguindo a direção dos ventos (Figura 

3.5). Devido ao potencial eólico verificado nas áreas litorâneas, elas migram através 

da zona de berma (backshore), alcançando, sobremaneira, os terraços marinhos. 

Sua dinâmica está relacionada à intensidade e velocidade dos ventos atuantes na 

área, na qual permite que os sedimentos possam atingir espaços mais internos no 

que diz respeito ao interior do continente.  

 

 
Figura 3.5 – Faixa  de praia (estirâncio) no Serviluz, em fevereiro de 2005. Notar ao fundo (parte 

central) a praia do Futuro. Verificar através das setas a direção preferencial dos 
sedimentos (corpos dunares).  Autor-foto: Ernandy Luis Vasconcelos de Lima. 



 

3.3.3   Faixa praial 

 

De acordo com Morais (1972), em estudo realizado por volta do ano de 

1972, indicou que os rios Pacoti e Cocó estavam contribuindo em grande escala 

pela significativa porção de sedimentos em suspensão no período chuvoso, 

provocando assoreamento na bacia do porto do Mucuripe. 

A disponibilidade de sedimentos, correntes marinhas, marés e a ação das 

ondas vêm definindo a praia atual da área de estudo. A linha de praia ocupa uma 

distância de aproximadamente 09 km, indo do molhe do Titã até a foz do rio Cocó, 

assim, evidenciando um promontório constituído por litologia resistente, denominado 

ponta do Mucuripe (BRANDÃO, 1995, p.19).  

Podemos considerar que as praias do Serviluz (extensão de 3 km) e do 

Futuro (com uma extensão aproximada de 6 km) são caracterizadas por dois tipos 

de estados em que são definidos pelas dinâmicas sazonais de formação da faixa de 

praia: período chuvoso e período de estiagem. O primeiro tipo pode ser definido pelo 

emagrecimento da faixa praial e o segundo é evidenciado pelo acúmulo de 

sedimentos, ocorrendo a “engorda” desta faixa. 

A presença do também denominado molhe do Titanzinho atuou como 

agente acumulador de areia, evitando a ocorrência de processos erosivos nas praias 

do Serviluz e do Futuro e contribuindo, de certa forma, para a invasão dos 

sedimentos nas residências. Houve um processo progressivo de acumulação 

sedimentar, por meio da qual originou a atual zona de berma (onde também estão 

estabelecidas as residências) e a zona de estirâncio (foreshore), formada pelo 

engordamento contínuo da faixa de praia, precisamente nas proximidades do molhe 

do Titã. Faz-se interessante salientar que “a construção de molhes em locais 

próximos da foz do rio Pacoti ou em outras praias localizadas mais a sudeste, irá 

induzir a erosão na Praia do Futuro, atualmente em processo contínuo de 

engordamento” (MEIRELES et al., 2001). 

A Figura 3.6 nos mostra as ocupações do aglomerado populacional do 

lugar Serviluz que estão dispostas sobre a faixa de praia. Ao sul, podemos detectar 

o porto do Mucuripe e parte do complexo portuário; a praia mansa (sua 

denominação vem a partir da construção do molhe do Mucuripe que possibilitou as 



calmarias nas ondas); e à esquerda, verificamos o parque de tancagem do Mucuripe 

(complexo petroquímico).  

 
Figura 3.6 – Vista aérea da zona de berma, do estirâncio e das ocupações no Serviluz, em setembro 

de 2004. Verificar, ao fundo, a presença do Complexo Portuário do Mucuripe e um 
pouco abaixo, o complexo petroquímico (parque de tancagem). Notar (em vermelho) a 
disposição de equipamento urbano dentro da faixa de estirâncio. Autor-foto: Antonio 
Jeovah de Andrade Meireles. 

 

Além da presença de casas e vias de passagem na zona de berma, 

outros equipamentos urbanos vêm sendo construídos praticamente na faixa praial 

(dentro da zona de estirâncio), sem obedecer de forma alguma os critérios naturais 

da migração de dunas em tais ambientes. 

Portanto, para melhor caracterizar os agentes modificadores da linha de 

costa e os resultados associados com a evolução geoambiental da área de estudo, 

realizamos um breve estudo, no próximo capítulo, das dinâmicas verificadas na área 

em apreço, precisamente no que diz respeito à dinâmica eólica sedimentar. Por 

conseguinte, trataremos da problemática do soterramento pelas areias provenientes 

da praia nos equipamentos urbanos instalados ao longo da faixa de praia. 
 

 

 

 



 

4 AREIAS DO SERVILUZ: DINÂMICA SEDIMENTAR EÓLICA E A 
PROBLEMÁTICA DO SOTERRAMENTO NAS PRAIAS DO FUTURO E 
SERVILUZ 

 

 

Um grão de areia que se desloca ao longo da rede de drenagem, origina 
novas formas de relevo por todo seu trajeto, desde quando se desprende da 
rocha (ação intempérica), durante o transporte pelos rios (ação fluvial) até o 
destino final, o mar e as planícies costeiras (ação dos ventos, ondas e 
marés) (MEIRELES, 2001). 

 

O trecho localizado entre a foz do rio Cocó e o molhe do Titã, seguido 

pela ponta do Mucuripe, em virtude do processo de urbanização fortalezense possui 

inter-relações entre os processos de sedimentação e ocupação humana. Ora, o 

estudo destes processos evidencia a necessidade de uma pesquisa que caracterize 

a dinâmica costeira local e migração de sedimentos, analisando os impactos 

causados à população do Serviluz.  

Neste capítulo, vamos discutir as características do transporte eólico 

nesta parte do litoral de Fortaleza, na tentativa de reunir informações possíveis à 

identificação da problemática do soterramento de residências. 
 

 

4.1  Dinâmica costeira: os agentes morfogenéticos  

 

É imperioso por em suspeição o espaço costeiro na totalidade (a partir da 

faixa que se estende desde a linha de costa até a “retro-terra costeira”), numa 

tentativa de observação mais eficaz dos fatores que interferem tanto na 

geomorfogênese quanto na hidrogeomorfologia dos espaços litorâneos (AB’SÁBER, 

2000, p.27). A despeito das combinações (tectônicas, morfológicas, eustáticas, 

erosivas e deposicionais) que se traduzem pela gênese costeira, os litorais carregam 

uma herança que advêm dos processos que remodelaram a sua morfologia. 



Realizando uma apreciação incipiente dos processos que estão 

relacionados à dinâmica costeira, apresentamos os agentes morfogenéticos: tanto 

os associados à hidrodinâmica costeira (as marés, as ondas e as correntes 

marinhas) quanto àqueles associados à dinâmica eólica. Como visto no capítulo 

anterior, são processos inerentes à integração dos marinhos, costeiros e 

atmosféricos, os quais são os responsáveis naturais pela configuração do ambiente 

costeiro. Portanto, são processos que fomentam a dinâmica costeira ou litorânea, 

em conseqüência modelam a morfologia das praias. 

Os ventos desempenham ilustre importância no que concerne à 

sedimentação litorânea, correntes marinhas, transporte eólico sedimentar e na  

formação de ondas. 

As ondas são verdadeiros agentes de transporte de energia porque, ao 

serem geradas pela ação eólica, propagam-se sua forma, A energia dessas ondas 

difere ao longo do litoral por encontrar diversas feições (morfologias), orientações e 

as presenças de pontais (promontórios), desembocaduras de rios e de outros 

modelados morfológicos. 

De acordo com Morais (1996), as ondas são classificadas de acordo com 

seu comprimento (de onda) em seas e swell. As ondas seas são irregulares, 

apresentam cristas pontudas (produzidas e influenciadas pela intensidade do vento) 

e dependem da direção, duração e velocidade dos ventos. Já as ondas tipo swell 

são mais suaves e apresentam forma sinusoidal, propagando-se fora do local da 

ação dos ventos em grupos com mesma velocidade. 

As ondas classificadas como spilling (reflexo das oscilações de marés e 

ação dos ventos), são predominantes nesta área durante a maior parte do ano, 

“promovendo um transporte dos sedimentos em direção à face de praia que 

mantém, em conseqüência, uma larga zona de berma” (MEIRELES et al., 2001). 

Para Morais (1996), ao se estudar as ondas associando às informações 

das condições eólicas de uma zona costeira, deve-se levar em consideração às 

dinâmicas das ondas e a eólica, os quais são considerados a “força motriz” de quase 

todos os processos costeiros. 

As marés, causadas por fatores astronômicos associados à atração do sol 

e da lua, são movimentos periódicos dos níveis marinhos, que atingem alturas 

mínimas (maré baixa) e máximas (maré alta) (SUGUIO, 1992, p.85). As marés mais 



altas são chamadas de marés de sizígia quando ocorrem os ciclos das fases 

lunares, lua cheia e lua nova, duas vezes no mês. 

Silva et al. (2000, p.150), em pesquisa realizada na praia do Futuro, 

enfocam que o regime de marés consiste num sistema semi-diurno, apresentando 

desigualdade de amplitude na faixa de 2,3 metros e períodos médios de 12,4 horas.  

As amplitudes de marés também ocasionam as modificações na 

sedimentação costeira, tanto no processo deposicional quanto no processo erosivo. 

As correntes marinhas, no que concerne às condições oceanográficas, 

são correntes horizontais que ocasionam transferência de energia através do 

deslocamento de uma massa de água quente e salina. Apresentam-se, 

movimentando alternadamente essa massa por meio da descida ou subida das 

marés. 

As correntes litorâneas ao transportar os sedimentos, exercem um 

movimento designado de deriva litorânea localizando-se entre a zona de surf e a 

linha de costa. Esses sedimentos vão ajudar na composição, através de uma ação 

deposicional, do aporte praial. Também denominado de transporte litorâneo, 

percorre a costa paralelamente transportando os sedimentos paras as praias. Assim, 

contribuindo diretamente tanto no balanço sedimentar quanto em alterações na linha 

de costa, dividem-se em dois tipos: transporte transversal e transporte longitudinal.  

Precisamente, o primeiro acontece de forma transversal ou perpendicular 

à linha de costa em função do movimento gerado pelas ondas (espraiamento e 

refluxo) até a praia. O segundo ocorre paralelamente à linha de costa, sendo 

resultado da incidência oblíqua do movimento das ondas na linha de costa. A 

conjugação destes dois tipos de movimentos possibilita no movimento que ocorre de 

forma desigual e também paralelo à linha de costa 

O transporte litorâneo apresenta na zona costeira cearense o movimento 

de direção noroeste. São dois componentes que evidenciam o transporte litorâneo: 

um movimento através do deslocamento das correntes marinhas; e outro, em forma 

de zig-zag, decorrente da subida e descida do movimento das águas na linha de 

praia (MORAIS, 1996). 

Assim, verifica-se que as unidades ambientais por meio desses agentes 

apresentam-se como verdadeiros vetores de uma contínua transformação natural da 



zona costeira. Quando interferências antrópicas são efetuadas no espaço litorâneo, 

ocorrem intensas modificações nessas unidades. 

4.2 Dinâmica litorânea em zonas de bypass da planície costeira das praias do 
Futuro e Serviluz 

 

As praias possuem um balanço sedimentar peculiar que, dependendo de 

um aporte de sedimentos: em maior grau poderá ocorrer um processo de acúmulo 

sedimentar (deposicional ou construcional); e, em menor grau, poderá acontecer um 

processo erosivo. Esse balanço é interrompido quando são efetuadas atividades 

antrópicas (Figura 4.1) que ocasionam sucessíveis transformações na dinâmica 

litorânea. Quando essas modificações são consumadas, ocorrem mudanças tanto 

no balanço sedimentar quanto em alterações na linha de costa, ou seja, no bypass 

de sedimentos (areias), traduzido pelo transporte eólico sedimentar ao longo da 

faixa de praia. 

 



 
Figura 4.1 – Domínio dos processos litorâneos. Fonte: Modificado de Meireles et al., (2001). 

 

A planície costeira de Fortaleza foi praticamente submetida a diversas 

intervenções antrópicas em áreas destinadas à regulação dos processos litorâneos, 

excepcionalmente entre as desemboucaduras dos rios Cocó e Ceará. Tais 

interferências, uma vez incogitáveis, estão totalmente relacionadas com a 

implantação de equipamentos urbanos em ambientes que vêm modificando os 

processos sedimentares, morfológicos, hidrodinâmicos e oceanográficos 

responsáveis pelas dinâmicas praiais. Neste sentido, as unidades morfológicas 

caracterizadas pela dispersão de sedimentos, alimentadoras de material arenoso 

para o sistema praial e reguladoras dos fluxos de energia vêm sendo totalmente 

utilizadas de forma inadequada e imprópria.  



A deriva litorânea dos sedimentos no litoral fortalezense se desenvolve, 

de leste para oeste, em função da ação das marés, das ondas e dos ventos. 

Normalmente, as dunas móveis são originadas durante o período de maré baixa 

quando os ventos transportam parte dos grãos de sedimentos do estirâncio à zona 

de berma, posteriormente para o interior do continente. Tal dinâmica ocorre numa 

conjugação tanto da disponibilidade suficiente de um volume de areia quanto da 

intensidade dos ventos para mobilizar os sedimentos praiais 

Uma vez formadas as estruturas dunares e com a continuidade do 

processo de migração, as que alcançam os canais flúvio-marinhos dos rios Cocó e 

Pacoti são enfraquecidas através da hidrodinâmica estuarina destes, com os 

sedimentos originando bancos de areia no leito de seus canais. Nessa altura, os 

corpos dunares quando atingem a desembocadura desses rios são lançados para a 

linha de praia; consequentemente, o transporte sedimentar é regido pelo sistema de 

correntes litorâneas em função da conjugação das ondas, marés e correntes 

marinhas. 

A intensidade da dinâmica evolutiva desta área está relacionada com o 

bypass de sedimentos eólicos através de sua incursão num trecho ao longo das 

praias do Futuro e Serviluz. Os corpos dunares chegam a invadir qualquer obstáculo 

que encontra a sua frente, ora inserido no setor de bypass de areia para faixa de 

praia. Parte deste setor vem sendo ocupada tanto pelas aglomerações residenciais 

quanto pela instalação de barracas de praias (Figura 4.2). 

O promontório do Mucuripe, antes da década de 1940, representava uma 

importante zona de bypass de sedimentos. Devido o transporte regional ser de leste 

para oeste, os setores representados pela praia, berma, dunas frontais (em contato 

com o estirâncio) e campos de dunas imediatamente à oeste deste promontório 

foram, em grande parte, alimentados pelo fornecimento de areia proveniente das 

dunas que perpassavam esta ponta. As dunas quando migravam sobre este 

promontório permitia que os sedimentos retornassem para a linha de praia à jusante, 

participando do transporte longitudinal proporcionado pelas correntes litorâneas. 

 



 

Figura 4.2 – Estágios de evolução da situação da zona de bypass de sedimentos na ponta do 
Mucuripe. Observar que, no estágio 1, antes da década de 1940 a faixa de praia era 
alimentada por sedimentos eólicos provenientes da antiga zona de bypass. O estágio 2 
mostra, após a construção do porto, aliada à expansão de Fortaleza, que houve um 
impedimento do volume regulador de areias e consequentemente, erosão acelerada à 
jusante e soterramento à montante. Organizado por: Ernandy Luis Vasconcelos de 
Lima. 

 

Através da relação de interdependência e interação entre morfologias 

definidas como prisma de praia, dunas móveis, canais estuarinos e promontórios, 

que se processa parte da dinâmica costeira, com a manutenção de um fluxo 

contínuo de areia para a faixa de praia, originado através da participação de 

sedimentos provenientes dos campos de dunas móveis. Os estuários e o 

promontório envolvidos com o transpasse de areia para a linha de praia 

proporcionam a integração entre os fluxos: eólico, estuarino (hidrodinâmica nos 

canais dos rios Pacoti e Cocó) e de correntes marinhas (ondas e marés), 

responsáveis tanto pela contínua transformação das unidades morfológicas 

associadas e quanto em função do prisma praial.  

A construção do Complexo Portuário do Mucuripe (a partir do ano de 

1939) e a implantação de molhes (anos posteriores a 1939) inviabilizaram esse fluxo 

de sedimentos. A instalação desses equipamentos acarretou em rápidas mudanças 



no padrão morfodinâmico, as quais alteraram a quantidade de areia que definia 

perfis de praia por meio da ação do clima de ondas, tanto à jusante quanto à 

montante do promontório. O molhe do Titã (Titãzinho) foi construído em 1966 para 

impedir o processo natural de assoreamento da enseada do Mucuripe, onde está 

localizado o Porto. Com a continuidade do transporte de sedimentos pela ação das 

ondas e sem uma reposição a partir dos setores de bypass, foi desencadeada uma 

erosão acelerada à oeste e uma ação de engorda à leste. 

Portanto, em virtude do exposto, quando o homem agiu neste processo, 

particularmente, em função do processo de urbanização ao modificar a trajetória, a 

energia envolvida e o volume de areia em transporte, consequentemente foi 

originada uma nova dinâmica regida pelo predomínio de fenômenos erosivos e 

progressivos. Foram intensificados quando grandes volumes de areia, que antes 

transitavam pela planície costeira do Futuro e Serviluz, na forma de dunas, foram 

desviados, bloqueados e fixados pela expansão urbana e obras costeiras, pela 

ocupações de moradias e por vias de acesso.  

Este molhe do Titã, no extremo norte ao longo da planicie costeira 

distribuída entre as praias do Futuro e do Serviluz, estando perpendicular à deriva 

litorânea dos sedimentos, barra as areias provenientes de sudeste no volume de 

sedimentos que se armazena constantemente, provocando um engordamento 

contínuo desta faixa de praia. Os volumes dunares vêm sendo, assim, impedidos de 

alcançarem à faixa de praia posterior a área em apreço. 

 

 

4.3 Transporte Eólico 
 
 

4.3.1 Ventos 
 

O estudo da velocidade dos ventos constitui parâmetro essencial para 

qualquer estudo e compreensão das dinâmicas associadas aos processos costeiros 

de qualquer lugar. Dessa forma, podemos dizer que eles atuam, sobremaneira, 



através de direção e velocidades peculiares, de forma bastante intensa na dinâmica 

litorânea no estado do Ceará.  

A alternância dos períodos chuvoso e seco, causada pela migração da 

ZCIT, coincide a sazonalidade nas velocidades dos ventos no Ceará. No período 

seco, de estiagem entre os meses de agosto e dezembro) os ventos alísios e as 

brisas marinhas atingem os máximos valores. Neste contexto, esses valores são 

menos intensos no período chuvoso no que se refere à sazonalidade dos ventos no 

Estado. 

Tanto associado à posição da ZCIT quanto à contribuição das brisas 

terrestres, no período entre os meses de março e Abril, ocorre o predomínio dos 

ventos de SE (120°-150°) durante o dia, passando a SSE-S (150°-180°) durante a 

noite (CEARÁ, 2000). As velocidades médias no litoral cearense correspondem à 

tendência de crescimento na direção SE-NW. A velocidade média dos ventos em 

fortaleza é de 6.9 m/s (Figura 4.3). No período de estiagem, entre os meses de 

setembro a dezembro, os ventos alísios e as brisas marinhas são mais intensas, 

com velocidades predominantes de 10 m/s (ventos de quadrante E-NE). 
 

 
Figura 4.3 – Localização dos pontos de observação da velocidade do vento. Notar que os vetores 

correspondem à direção principal dos ventos e os números a velocidade média em m/s, 
durante o período 1993-1996. Fonte: Maia, 1998. 
Há períodos em que a ZCIT não se migra totalmente sobre o Estado do 

Ceará. Isto acontece em decorrência de sua irregularidade interanual. Dessa forma, 

este fato provoca secas “críticas” no interior do Ceará. Quando acontece tais 

fenômenos, as velocidades médias dos ventos no período entre os meses de março 

e maio são superiores à média meteorológica.   

A velocidade média dos ventos em Fortaleza oscila em torno de 2,4 e 4,5 

m/s, apresentando os menores valores correspondentes aos meses de março e abril 



e os maiores aos meses de agosto e setembro. A direção destes ventos 

predominantes equivale a direções SE e E; todavia, nota-se entre os meses de 

janeiro e abril, com baixa freqüência, ventos com componente norte  (MAIA et al., 

1996; MAIA, 1998; MORAIS, 1972). 

 De acordo com Brandão (1995, p.26), esses ventos apresentam uma 

flutuação prevalecente “[...] entre os pontos cardeais de nordeste e sudeste”, 

obtendo as maiores velocidades no período de estiagem por volta de 3 m/s e 4 m/s”. 

Para Maia et al. (1996), fica confirmado que, com bases em dados 

coletados pela FUNCEME, o regime de ventos em Fortaleza apresenta dois padrões 

de variação: o primeiro é sazonal e corresponde à migração da Zona de 

Convergência Intertropical, apresentando velocidades mínimas mensais no mês de 

março e máximas em setembro; o segundo é interanual e apresenta períodos de 

anomalia que estão associados ao El Niño. Consoante dados coletados no período 

1993 - 1996 (Figura 4.4), a velocidade média dos ventos na praia do Futuro variam 

em torno de 3 a 8,4 m/s, durante um período anual em que se apresenta um ciclo 

bem marcado, cujo controle é efetuado pela ZCIT (MAIA, 1998, p. 49). 

 

 
Figura 4.4 – Variação anual da velocidade média dos ventos coletados na estação meteorológica 

situada na praia do Futuro, período 1993-1996. Fonte: Maia, 1998. 
No caso do estudo da área em apreço, segundo Maia (Ibidem, p.52-53), 

em relação a uma estação meteorológica situada na praia do Futuro, a velocidade 

média dos ventos variou entre 4,6 e 8,1 m/s, apresentando valores menos intensos 

no período entre os meses de fevereiro e maio e mais intensos no período entre 

agosto e novembro (ver quadro 4.1). as velocidade máximas de 1 hora variam entre 

11,1 e 16,5 m/s, e para um intervalo de 1 segundo, os valores estão em torno de 

18,8 m/s (Ibidem).  



 
Quadro 4.1 – Dados dos valores médios mensais das características do vento na praia do 

Futuro no período de 1993-1996 
 

Meses Velocidade média (m/s) Desvio Direção Max. 1 hora (m/s) Max. 1s (m/s) 

Janeiro 6,3 1,4 E 12,4 13,9 

Fevereiro 5,2 2 ESE 13,3 18,8 

Março 4,8 2,1 ESE 10,1 12 

Abril 4,6 2,1 ESE 10,8 16,5 

Maio 5,1 1,9 E 11,3 15,5 

Junho 5,4 1,5 SSE 11,3 16,5 

Julho 6,9 1,6 ENE 16,5 17 

Agosto 7,8 1,4 ESE 11,1 16,1 

Setembro 8,0 1,5 ESE 11,7 16,2 

Outubro 8,1 1,5 ESE 13,9 17 

Novembro 7,7 1,4 SSE 11,9 16,1 

Dezembro 7,1 1,2 SSE 12,3 16,3 

Fonte: Modificada de Maia (1998). 

 

Numa análise efetuada no mês de setembro de 1996 , os dados coletados 

na praia do Futuro, medidos a 1 metro de altura, tiveram como resultado: a 

velocidade média em torno de 5,29 m/s e a velocidade máxima de 8,00 m/s, um 

desvio de 0,82 e direção do vento dominante de SE (Ibidem, p.123). 

No tocante a posição dos canais estuarinos tanto do Cocó quanto do 

Pacoti, estes atuam como canalizadores das correntes eólicas, fato na qual levam 

também os ventos para o interior da cidade de Fortaleza. 
 

 

4.3.2 Mecanismos de transporte eólico de sedimentos 

 

O processo eólico representa um dos fatores mais importantes da 

construção, desenvolvimento e manutenção da planície costeira da parte norte do 

Nordeste do Brasil, em particular o Estado do Ceará. Sua distribuição, no registro 

geológico, mostra que a formação e a migração das dunas estão presentes em 

nosso litoral desde o Pleistocênio. Durante esse intervalo, foi-se constituindo em um 

dos fatores responsáveis pelo modelado costeiro; visto que, dependendo do trecho 

do litoral, pode atuar como agente atuante erosivo, extraindo sedimentos das praias, 

ou como elemento de aporte de sedimento, deposicionais, que pode processar-se 



de forma direta pela migração sobre os promontórios ou de forma indireta, por 

migração através dos leitos fluviais. 

O deslocamento de dunas, em função da dinâmica eólica e da 

sedimentar, é resultado de um processo sazonal climatológico. Isto acontece em 

função da redução de temperatura no hemisfério sul durante os meses do período 

de estiagem. Por conseguinte, ocorre o aumento de pressão e, consequentemente, 

sobrevêm os ventos alísios de direção sudeste que advêm das zonas de alta 

pressão atmosférica no oceano Atlântico, os quais são bastante intensos neste 

período. 

Neste contexto, os processos eólicos também são responsáveis pela 

dinâmica da formação das paisagens locais nos espaços litorâneos. Por 

conseguinte, as alterações induzidas nas dunas pelo uso e ocupação do solo 

passam inicialmente pela degradação da cobertura vegetal, gerando instabilidade 

das dunas antigas e que, sob condições climáticas atuais, passam a migrar sobre as 

casas e equipamentos urbanos. Deve-se ressaltar que os impactos da migração das 

dunas antigas induzidas pelo homem devem aumentar a migração natural do 

sistema de dunas atuais, com resultados calamitosos para algumas comunidades 

costeiras. 

Desta forma, a ponta do Mucuripe, como mencionado anteriormente, 

constitui o marco de divisão do litoral do Estado em duas direções principais, 

coincidindo com a separação dos tipos de fáceis sedimentares que recobrem a 

plataforma sedimentar adjacente.  

Além disso, em relação aos depósitos eólicos locais, esse promontório é o 

limite noroeste de uma duna transversal de grandes proporções (aproximadamente 

8 x 2 km), que se constituiu a partir da fixação por vegetação de pequenas 

dimensões de uma sand sheet que migrava sobre o rio Cocó. Atualmente, uma 

grande parte desta duna está ocupada por residências e casebres. Praticamente 

não existe transporte eólico, o que está restringindo a zona mais próxima da praia, 

numa área que apresenta alto grau de ocupação (MAIA,1998). 

Segundo Meireles et al.(2001), a dinâmica eólica interage atualmente com 

as feições morfológicas (dunas e canais estuarinos do Pacoti e Cocó) e ações e 

intervenções antrópicas na planíce litorânea em apreço. As edificações e essas 

intervenções estão totalmente dispostas sobre os terraços marinhos holocênicos 

localizados entre as avenidas Dioguinho e Zezé Diogo, faixa da planície que 



abrange a praias do Futuro e do Serviluz e sobre o campo de dunas que bordeja a 

praia do Futuro, desde a desembocadura do estuário do rio Cocó, até o Morro de 

Santa Terezinha.  

 

 

 4.4   Dinâmica sedimentar eólica 

 

O movimento dos sedimentos, através do seu by-pass, ocorre quando há 

transferência de ar para cada grão de areia. O volume dessa areia, a ser carreada 

pelos ventos, depende do tipo de relevo da planície costeira, do tamanho de cada 

grão, da velocidade dos ventos, da umidade da terra e da ocorrência ou não de 

vegetação.  

Dependendo do tipo de classificação considerada, o perfil litorâneo está 

dividido em diversas zonas, sendo comum a utilização das características dos 

processos atuantes associado ao tipo de transporte de sedimentos. Estudos de 

engenharia costeira consideram habitual o tipo de fluxo que inicia o transporte de 

sedimentos como fator principal para divisão do perfil litorâneo.   

Não obstante uma nova zona de berma formada após a construção do 

molhe do Titã (Titanzinho); de fato, a expansão progressiva do erguimento de 

residências desde 1974, numa área resultante das mudanças dos processos 

morfogenéticos locais. O assentamento mesmo ilegal e informal, foi crescendo, a 

medida que uma nova zona de berma vinha sendo deposicionada pelos sedimentos 

praiais. Resumidamente, pode-se dizer que essa implantação residencial irregular, é 

bem verdade, vem bloqueando a migração de corpos dunares configurando um 

ambiente contruído e natural dotado de singularidades, no panorama urbano de 

Fortaleza. Detectadas as ocupações em áreas ilegais e as mudanças 

morfogenéticas, observa-se que as repercussões estão associadas tanto ao 

acúmulo de sedimentar quanto ao soterramento de residências.  

Na Figura 4.5, as flechas caracterizam a direção preferencial do fluxo de 

sedimentos, a partir da zona de estirâncio. As areias são retiradas, pela intensidade 

eólica, a partir da zona de estirâncio, levados diretamente para zona de berma. Essa 

dinâmica origina uma zona denominada de planície de aspersão eólica. No período 

de estiagem ocorre o aumento desse volume de areia em transporte eólico. 
 



 
Figura 4.5 – Vista panorâmica evidenciando a presença intensa de residências nas proximidades do 

molhe do Titã, em setembro de 2004. As flechas (   ) caracterizam a direção preferencial 
do fluxo de sedimentos a partir da zona de estirâncio. Organizado por: Ernandy Luis 
Vasconcelos de Lima. Autor-foto: Antonio Jeovah A. Meireles. 
 

A migração das areias para além das casas é caracterizada pela 

sazonalidade entre os períodos chuvoso e de estiagem. Durante o primeiro 

semestre, período chuvoso entre os meses de janeiro e junho, já se torna evidente o 

ciclo em que é menor o acesso dos sedimentos eólicos provenientes da zona de 

bypass. A despeito do segundo semestre, ciclo de estiagem entre os meses de 

agosto e dezembro, a deposição de sedimentos à barlavento das residências vem 

se evoluindo, totalmente, para corpos dunares, resultado da migração sedimentar 

que, aos poucos, vao soterrando as casas, barracas de praia, postes de energia e 

vias de acesso durante este cilclo maior de fluxo de sedimentos. 

O conteúdo da Figura 4.6 ajuda explicitar a dinâmica eólica, apresentando 

os fluxos de sedimentos em direção às residências e outros equipamentos (ruas, 

postes de iluminação pública etc.). Os setores mais claros demonstram as 

acumulações eólicas de sedimentos migrando do setor urbano. Podemos ainda 

verificar expressivamente o aglomerado de casas nesta parte da comunidade. 

Portanto, a disposição das residências e a alta intensidade da velocidade dos ventos 

redirecionam os sedimentos em trânsito eólico na área em apreço. 
 



 
Figura 4.6 – Detalhe da dinâmica eólica com fluxo de sedimentos na direção das residências, em 03 

de setembro de 2004. Verificar os setores (em vermelho) mais claros originados pelos 
ventos, representando acumulações eólicas migrando na direção do setor urbano. 
Organizado por: Ernandy Luis Vasconcelos de Lima. Autor: Antonio Jeovah A. Meireles. 
 

Trabalhos realizados por Maia (1998, p. 48), durante o período de 1993-

1996, na praia do Futuro, indicam uma variação média entre 3,0 e 8,4 m/s. Os 

maiores valores ocorreram entre os meses de agosto e novembro; e os menores, 

entre os meses de fevereiro e maio. Dessa forma, a variação anual apresenta um 

ciclo bem marcado, com velocidades mais baixas durante o período chuvoso e mais 

elevados durante o segundo semestre, no período de estiagem. 

Como já visto, a aportação de sedimentos através da contribuição do 

campo de dunas existente mais ao sul da área de estudo (campos de dunas 

associados aos estuários dos rios Pacoti e Cocó) e o transporte litorâneo de sudeste 

para noroeste, atuaram como os principais agentes morfogenéticos da área de 

estudo. Aliados com as obras de engenharia (porto do Mucuripe e molhe do Titã), 

proporcionaram uma acumulação diferenciada de sedimentos ao longo da zona de 

estirâncio no setor mais à noroeste da praia do Futuro. Com a ação dos ventos, 

durante o período de maré baixa, essa acumulação diferencial de sedimentos 

tornou-se a fonte de material arenoso para a remobilização eólica, originando corpos 

dunares sobre a berma que, durante o período de estiagem, avançam de encontro 

ao setor urbano. 



Portanto, a integração da dinâmica litorânea (ação das ondas, marés, 

ventos e transporte de sedimentos) a partir da compreensão dos processos atuantes 

em cada uma das morfologias, com a ocupação da linha de costa, foi fundamental 

para o entendimento e delimitação dos impactos ambientais verificados na área de 

estudo.  
 
 

4.5  Ensaios de campo 

 
Face à complexidade da posição do lugar Serviluz frente às 

características multifacetadas da configuração do espaço urbano, foi através do 

trabalho de (re)conhecimento da área, objetivando compreender a dinâmica eólica 

local, identificamos que o assentamento populacional está completamente inserido 

no domínio da migragão das dunas.  

O espaço ocupado pelas casas está disposto numa zona inadequada 

para a expansão de núcleos urbanos sobre planícies litorâneas. Desta perspectiva, 

percebe-se claramente a problemática que se repercute no soterramento das 

residências, barracas de praia, vias de acesso e outros equipamentos urbanos. A 

configuração fisico-territorial local mudou intensamente nas últimas décadas, não 

obstante a atual dnâmica da paisagem frente a permânencia da comunidade e 

surgimento progressivo de novas edificações.Tanto a dinâmica eólica quanto a 

dinâmica da migração de sedimentos, localmente, impulsionaram o desenvolvimento 

de uma extensa faixa de berma. A deriva litorânea processou a remobilização dos 

grãos de areia da zona de bypass para a berma. 

Num sentido de adicionar às informações subsidiadas no que diz respeito 

às dinâmicas que circunscreve a área em apreço, realizamos atividades de campo 

em quatro setores durante o mês de agosto, precisamente no período de estiagem 

(em que os ventos são mais intensos), para definição dos dados de velocidade 

média dos ventos, método baseado na pesquisa de Maia (1998). Para tanto, na 

prática, utilizamos uma estação portátil de anemometria em que se obtiveram os 

dados de velocidade (mínima, média e máxima) dos ventos desta área (divididas em 

quatro pontos (estações) de monitoramento). O horário de coleta desses dados 

obedeceu ao período de tempo de 09h00min (manhã) às 17h00min (tarde). Os 



dados foram captados nas alturas de: 0,25 metros; 0,50 metros; 1,0 metros; 1,50 

metros e 2,0 metros (Figura 4.7). 

 

 
Figura 4.7 – Localização das estações da coleta de dados, ensaios de campo. a) Estação portátil de 

anemometria. b) Coleta da velocidade dos ventos nas praias do Serviluz e Futuro, em 
agosto de 2004. Organizado por: Ernandy Luis Vasconcelos de Lima. 
 

A primeira estação (Quadro 4.2) de coleta de dados de velocidade dos 

ventos, situada nas proximidades da travessa Murilo Borges, registrou 

aproximadamente uma velocidade média dos ventos em torno de 4,69 metros por 

segundo (m/s). Neste setor de praia, os dados foram registrados numa área situada 

entre a zona de berma e o estirâncio, totalmente, nas proximidades do 

assentamento populacional do lugar Serviluz. 

Em relação à segunda estação de coleta de dados, situada nas 

proximidades da barraca Opção Futuro, registrou aproximadamente uma velocidade 

média dos ventos em torno de 4,40 m/s, atingindo 8,75 m/s. O segundo setor, 

situado no estirâncio e entre as casas e barracas de praia, vem sendo submetido 

também às influências da migração e deposição de sedimentos.  
 
Quadro 4.2 –  Dados da velocidade dos ventos nas praias do Serviluz e do Futuro – Em 

agosto de 2004 
Estação 1 – Data: 04/08/2004 Direção dos ventos: 305 Az 



Estação 1 – Data: 04/08/2004 Direção dos ventos: 305 Az 

Altura da medição Velocidade dos 

ventos (m/s) 0,25m 0,50m 1,0m 1,50m 2,0m 

mínima 0,76 0,76 0,76 0,76 6,66 

máxima 8,81 8,81 8,81 8,81 9,81 

média 4,87 4,83 4,75 4,66 4,36 

Estação 2 – Data: 05/08/2004 Direção dos ventos: 300 Az 

Altura da medição Velocidade dos 
ventos (m/s) 0,25m 0,50m 1,0m 1,50m 2,0m 

mínima 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 

máxima 6,58 7,35 8,26 8,75 8,75 

média 5,28 5,53 6,03 6,2 3,99 

Estação 3 – Data: 06/08/2004 Direção dos ventos: 295 Az 

Altura da medição Velocidade dos 
ventos (m/s) 0,25m 0,50m 1,0m 1,50m 2,0m 

mínima 3,87 3,87 3,87 3,1 3,87 

máxima 5,48 9,1 9,1 9,1 9,1 

média 4,33 5,6 6,17 6,27 6,31 

Estação 4 – Data: 07/08/2004 Direção dos ventos: 290 Az 

Altura da medição  Velocidade dos 
ventos (m/s) 0,25m 0,50m 1,0m 1,50m 2,0m 

mínima 2,71 2,69 2,69 2,69 2,69 

máxima 4,35 6,99 8,39 9,04 9,57 

média 3,48 4,38 5,12 5,82 6,25 

Fonte: Pesquisa em campo, agosto de 2004. Autor: Ernandy Luis Vasconcelos de Lima. 

 

Consequentemente, a taxa de areias transportada pelos ventos ao longo 

deste setor é semelhante ao da primeira estação. Portanto, o potencial eólico 

caracterizado tambem em função da direção preferencial do fluxo de sedimentos, a 

partir da zona de estirâncio. As areias são retiradas, pela intensidade eólica, a partir 

desta zona e são levados diretamente para zona de berma, onde estão dispostas o 

aglomerado populacional do lugar Serviluz. 

A estação número 3 apresentou velocidade média em torno de 5,36 m/s, 

estando situada nas proximidades da Praça 31 de Março. Observamos que, por 

situar sobre o estirâncio da praia do Futuro, esta estação vem sendo submetida às 

influencias de mantenção de um fluxo contínuo de sedimentos eólicos. Tanto a 

direção quanto a velocidade do fluxo eólico são similares às estações anteriores.  

A última estação, situada nas proximidades da desembocadura do rio 

Cocó, apresentou velocidade média em torno de 3,13 m/s. Em virtude da 



proximidade com esta planície flúvio-marinha, não obstante a presença da fonte de 

bypass de sedimentos, as velocidades dos ventos foram inferiores dasquelas 

dipostas totalmente sobre a planície litorânea ao longo das praias do Futuro e 

Serviluz. 

Conforme, visita em campo e da coleta de dados (estações 1 e 2) nas 

proximidades das residências no Serviluz, a direção, a intesidade e o fluxo dos 

ventos possibilitou, em maior grau, a remobilização de grandes volumes de areias a 

despeito da área denominada de planície de aspersão eólica. Essa dinâmica eólica 

acaba repercutindo sobremaneira nas ocupações (casas, barracas de praia, 

escoadouro de esgoto e vias de acesso) que estão dispostas na planície litorânea 

local.  

Sublinhe-se, adicionalmente, que as coletas dos dados da velocidade dos 

ventos foram efetuadas no início do período em que há quase que, completamente, 

“ausente” ou menor ocorrência de pluviometria. Neste sentido, os ventos são mais 

intensos e a insolação é mais elevada. Ocorre, assim, aumento no volume das 

areias em transporte eólico ao longo do trecho em apreço. Trata-se de uma fase em 

que são evidenciadas com maior intensidade a migração dos corpos dunares em 

função do aumento do transporte de sedimentos eólicos. As condições 

meteorológicas deste segundo semestre, uma vez conjugadas, mostram que neste 

semestre ocorre uma maior remobilização eólica.  

Por fim, as rajadas de ventos numa direção preferencial de leste e 

sudeste interagem com as morfologias presente no ambiente litorâneo local. No que 

diz respeito à direção prevalecente dos ventos, observamos que este é o reflexo do 

potencial eólico do segundo semestre, período de estiagem, aliada à areia seca em 

função de uma menor ocorrencia de chuva, na área praial tanto do Serviluz quanto 

do Futuro. Os moradores estão desesperados e tentando, com poucos recursos, 

conter a invasão que se aproxima das suas casas durante tal período. Os corpos 

dunares começam a invadir o calçadão da rua Ponta Mar no mês de agosto, 

obstruindo ruas adjacentes e soterrando postes de energia elétrica da Companhia 

Energética do Ceará – COELCE. 

4.6  A problemática do soterramento das habitações e de outros equipamentos 
urbanos 

 



Como visto anteriormente, o transporte de sedimentos na zona costeira é 

resultado da ação de um conjunto de agentes impulsionadores que fornecem ao 

sistema costeiro determinado moderado energético, traduzindo-se no movimento de 

sedimentos e na modificação progressiva deposicional da faixa praial do Serviluz e 

do Futuro. 

A desconfiguração ambiental em áreas litorâneas está correlacionado, na 

maioria das vezes, com a ocupação desordenada e desenfreada a partir do 

processo de urbanização. A cidade de Fortaleza vem acompanhando tal “infeliz” 

perspectiva, tendo como conseqüência a alteração sofrida pelos seus ambientes 

costeiros.  

 

4.6.1  A origem das problemáticas: a partir da construção de um porto 

 

Os problemas relacionados ao soterramento de residências e outros 

equipamentos urbanos dizem respeito às modificações efetuadas na dinâmica 

costeira do litoral de Fortaleza a partir da construção do porto do Mucuripe no 

promontório denominado de ponta do Mucuripe. A instalação deste na “enseada do 

Mucuripe” (VASCONCELOS, 1998) revelou os principais efeitos dos impactos 

verificados a partir de interferências no transporte das areias na dinâmica costeira. 

Portanto, as mudanças por parte da construção do porto e do molhes de 

retenção de sedimentos e da fixação de dunas, ora produziram bloqueio destes que 

se destinavam à faixa de praia, ora acarretaram processos erosivos causados. 

Erosão esta, sobremaneira, causada pela diminuição das areias, pelo ataque de 

ondas e pelas oscilações de marés. Pois, as dunas outrora se movimentavam de 

leste para oeste através desse promontório, o qual representava uma indispensável 

zona de bypass de sedimentos. Dessa forma, uma nova dinâmica foi sendo 

estabelecida; por conseguinte, houve o predomínio de processos erosivos à oeste 

do promontório do Mucuripe (setores de praia foram intensamente vítimas da erosão 

lá verificada) e um significativo déficit sedimentar. 

A intensa urbanização dessa parte da Cidade, justamente numa área 

compreendida pela zona de bypass (trânsito sedimentar) de areias, representou um 

adicional às intervenções produzidas pela obra portuária. Em vista disso, em 

referência aos problemas relacionados aos processos eólicos na área do presente 

trabalho,  



 

no que se refere aos processos morfogenéticos, as dunas da Praia do 
Futuro encontram-se completamente descaracterizadas. Há mas de 40 
anos estão sendo submetidas a intervenções que atuaram de modo a 
desordenar a dinâmica natural. Atualmente as areias remobilizadas pelo 
vento migram somente na zona de berma, soterrando barracas de praia e 
interferindo na drenagem pluvial (MEIRELES et al., 2001). 
 

Grandes volumes de areia foram se acumulando ao longo de anos, desde 

a construção de um equipamento portuário até os dias atuais. À medida que isso ia 

acontecendo, uma nova zona de berma ia se constituindo por meio da 

disponibilidade deposicional de sedimentos, sobretudo à montante do molhe do Titã. 

 

 

4.6.2 O lugar invadido: soterramento de casas, ruas e barracas de praia 

 

Nos últimos anos, desde a década de 1980 (AREIA..., 1983), uma 

problemática se repete no lugar em apreço: casas, ruas (vias de acesso), rede de 

esgoto, iluminação pública são soterrados pelo acúmulo de sedimentos.  

Em 1993, a Superintendência Estadual do Meio ambiente (SEMACE) 

desempenhou um projeto de manejo em conjunto com a Universidade Federal do 

Ceará (UFC) no sentido de conter a invasão e obstrução das areias. Esse projeto 

indicava o uso de palhas de coqueiro, salsa e de telas de contenção das areias na 

área afetava. 

Para reforçar esta situação danosa aos moradores, a Figura 4.8 mostra o 

acesso de um corpo dunar em direção às residências situadas na rua Ponta Mar, as 

quais estão totalmente dispostas na zona de aspersão eólica, uma área de intenso 

fluxo eólico. Esse corpo dunar está inviabilizando o trânsito das pessoas, 

automóveis (tanto carros de pequeno porte quanto de grande tamanho). Pode-se 

verificar na mesma figura que os postes da rede elétrica da COELCE não 

agüentarão por muito tempo, sendo mais uma questão a ser discutida e analisada 

porque estará acometendo os moradores e transeuntes. 



 
Figura 4.8 – Disposição das areias sobre a rua Ponta Mar, em 5 de agosto de 2004. Verificar que o 

corpo dunar (em vermelho) alcança aproximadamente uma altura de 1,20 m, obstruindo 
esta rua e o acesso às residências. Autor-foto: Ernandy Luis Vasconcelos de Lima. 
 
Todas as ocupações na rua Ponta Mar, localizadas praticamente dentro 

da zona de bypass, são atingidas pela migração de sedimentos. Isso acontece 

porque as residências e outros equipamentos urbanos estão dispostos numa área 

não “estável” em relação aos processos morfogenéticos. Dessa forma, essa 

urbanização desordenada não interage com a natural dinâmica local.  

Em 22 de setembro de 1999, matéria do jornal Diário do Nordeste 

denunciava a invasão da areia que estava incomodando os moradores do Serviluz 

(INVASÃO..., 1999). Eles tentavam com insistência conter o avanço das areias em 

suas residências. Conforme esta reportagem, essa invasão começava em meados 

do mês de agosto, avançando o calçadão da área, estava denotadamente 

obstruindo a rua Ponta Mar. Nesta insalubre situação, a moradora Marlene Matos, 

na época, não resistindo mencionada problemática colocou sua casa à venda. A 

referida reportagem ainda insere que, através de comentários de Maurílio Banhos, 

gerente de Desenvolvimento Territorial da Regional II, um projeto estava sendo 

analisado e instituído no sentido de solucionar tal evento. 

Casas e comércios são fechados constantemente porque, desesperados, 

os moradores tentam conter a invasão dos sedimentos em seus domicílios. A 

referida rua (Figura 4.9), nesta época, período de estiagem, fica totalmente 

obstruída. Relatos de moradores, dessa rua, indicam que: “[...] durante as chuvas, o 



problema é a inundação; durante o período seco, a areia e a maresia, o tempo 

inteiro, acabando com tudo dentro da casa” (INVASÃO..., 1999). 
 

 
Figura 4.9 – Presença de corpos dunares (em vermelho) dispostos sobre a rua Ponta Mar, em 

dezembro de 2004. Notar que o volume das dunas (com uma altura aproximada de 
1,20m) está obstruindo a entrada das casas. Autor-foto: Ernandy Luis Vasconcelos de 
Lima. 

 

Em outra significativa reportagem de 13 de maio de 2001, os mesmos 

problemas vêm sendo novamente confirmados: todos causados pela invasão, 

obstrução e soterramento do assentamento populacional na rua Ponta Mar em 

função do transporte de sedimentos (DUNA..., 2001). O morador José Milton Pereira, 

em citado noticiário, declara que algumas casas ficam completamente soterradas 

pelas areias; isto já estava acontecendo em meados de abril e maio, mesmo sendo 

no período chuvoso. Os moradores já temiam que a incursão das areias provocasse 

danos no período em que os ventos são mais intensos. 

Tentar com todos os esforços, remover o contínuo acúmulo de areias em 

suas residências, é um estado puramente desagradável e irritante em que passam 

os moradores das áreas mais críticas, isto é, das áreas que estão em contato direto 

com a dinâmica eólica sedimentar. Os moradores buscam mitigar essa problemática 

retirando diariamente as areias por meio de pás e baldes. A condição, como 

descrito, é antiga e se agrava no período entre os meses de agosto e novembro. 

“Para minimizar o problema, os moradores mantêm as portas fechadas, colocam 

plásticos nas portas e janelas e até mesmo no telhado” (AREAL..., 2002). 



“Portas e janelas fechadas, [...] lonas cobrindo telhados” (FORÇA...,  

2002): são exemplos de uma proteção que os habitantes do Serviluz buscam 

enfrentar, sem sucesso, os fluxos eólicos e das areias em suas casas. Nesta época, 

o muro do salão polivalente Francisco Soares de Carvalho foi derrubado em função 

da forte intensidade eólica e do avanço das areias. Portanto, as atividades de 200 

idosos foram afetadas com essa árdua questão da força do vento e das areias, pela 

qual enfrentam os residentes no Serviluz.  

Ainda segundo a reportagem do jornal Diário do Nordeste em 24 de 

agosto de 2002, o morador Antonio Neto reclama que “estamos vivendo como 

mortos vivos sob a areia”. Não é somente a essa invasão a reclamação dos 

habitantes do local: a areia entope esgotos e causa obstáculo à coleta de lixo. Em tal 

noticiário, de acordo com Fátima Canuto (chefe do Distrito de Infra-estrutura da 

Regional II, em agosto de 2002), um especialista foi contratado para analisar, 

diagnosticar essa problemática no Serviluz, pela Prefeitura de Fortaleza.  

Fontes (2002), em 31 de agosto de 2002, numa outra reportagem 

veiculada em um jornal de Fortaleza, protestava afirmando que a problemática do 

“areial” que se acumula e se forma no Serviluz é um “tormento” na vida da 

população local e “conspira” para retirar esse povo de sua terra. Trata-se de um 

drama que vem se repetindo todos os anos.  

Em outubro de 2002, uma nova matéria indicava que vem se repetindo o 

transtorno: “os moradores usam plásticos nas janelas e portas para conter a ação da 

areia” (AREIAS..., 2002). Com a repetição do fenômeno das dunas móveis, a 

população atingida acaba por padecer de problemas respiratórios; e, num 

depoimento, o porteiro do Salão dos Idosos, João Paulo da Costa, diz sofrer 

constantemente desses problemas. 

Consoante reportagem, “[...] quem vai ao local, pode ficar certo que terá 

areia espalhada pelo corpo” (Ibidem). Em virtude de tal problemática, a Escolinha de 

Surf do Titanzinho teve que ser fechada durante o período de maior intensidade 

tanto dos ventos quanto do acúmulo de areias que soterram as habitações. De 

acordo com um dos professores dessa escolinha, João Carlos Fera, 34 alunos 

ficaram sem suas atividades em função do fechamento da mesma. Ele ainda 

assevera que esses alunos participaram de uma atividade denominada SOS 

Titanzinho, cujos objetivos estão relacionados com a poluição da praia e com o 

problema da invasão das areias.  



É notável, através da Figura 4.10, que os moradores desse setor das 

praias do Futuro e do Serviluz, ocupando uma área conhecida como Serviluz e 

Titãzinho, sofrem ação da dinâmica eólica e sedimentar, na qual há o soterramento 

de residências através das areias, em primeira vista, na rua Ponta Mar. De acordo 

com alguns moradores, o acúmulo desses corpos dunares interfere na estrutura das 

habitações, ocasionando rachaduras nas paredes devido ao peso das areias. Assim 

como os ventos que, constantemente, retiram as telhas dessas moradias, as dunas 

abalam as estruturas dos postes de energia elétrica. 
 

Os moradores do Serviluz estão apavorados com o problema, registrado 
geralmente a partir do mês de agosto. No entanto, já faz quase um mês que 
a rua Ponta Mar está fechada. “Por aqui não passa mais o caminhão do lixo, 
ambulância e nem a Polícia”, queixa-se Luiz Carlos de Souza, morador há 
33 anos do bairro. Ele reclama ainda do abandono que a comunidade 
enfrenta por parte do poder público. “Nós pagamos tantos impostos e não 
temos direito à nada”, lastima. A dona de casa Maria José da Costa 
Nascimento, conta que a sua maior dificuldade é na hora de preparar as 
refeições. “É preciso fechar toda a casa e, mesmo assim, quando a gente 
vai comer dá para sentir os grãos de areia”, lamenta. Para agravar a 
realidade dos moradores do Serviluz, os bueiros estão todos entupidos pelo 
acúmulo de areia. Os fios de energia elétrica também ameaçam cair e os 
moradores temem a possibilidade de incêndios (TRANSTORNO..., 2004). 

 

 
Figura 4.10 – Invasão de residências pelas dunas no Serviluz, migrando em direção às ruas, em 6 de 

agosto de 2004. Autor-foto: Ernandy Luis Vasconcelos de Lima. 
 



Em relação ao exposto, como apontado através dessas reportagens que, 

na maioria das vezes, os residentes ficam apavorados, precisamente a partir do mês 

de agosto. Por conseguinte, também não são atendidos pelo poder público. Além 

disso, acontecem por conseqüência do acúmulo de sedimentos, outros problemas 

que impactam esses moradores, visivelmente sentidos pelos residentes e visitantes: 

obstrução das encanações do esgoto em função do entupimento dos bueiros, lixo 

que se acumula em virtude da falta de acesso da coleta; e a ameaça de possíveis 

incêndios que podem ser provocados em função da queda dos fios de energia 

elétrica. 

A Figura 4.11 mostra claramente que além das casas e comércios, outros 

equipamentos estão sendo impactados pelo bypassing das areias (migração 

sedimentar eólica) em direção a essas construções na zona de berma. Nesta foto, já 

nas proximidades do molhe do Titan (ao fundo), nota-se uma construção situada à 

esquerda (Salão dos Idosos do Serviluz) e uma mais à direita (Escolinha de Surf do 

Titanzinho) vitimadas diretamente pela migração eólica dos sedimentos, encontram-

se soterradas. 
 

 
Figura 4.11 – Construções dispostas sobre a zona de berma, em 16 de agosto de 2004. Podemos 

verificar nos setores mais claros (em vermelho) a migração sedimentar eólica, 
bypassing em direção aos equipamentos urbanos. Autor-foto: Ernandy Luis 
Vasconcelos de Lima 

 
Reclamamos mais uma vez, em vista do exposto acima, que essa 

problemática não é assunto recente nesta parte da Cidade, visto que os impactos do 



soterramento ocorrem desde o surgimento das primeiras ocupações, acontecendo 

frequentemente no período de estiagem. 
 

Nestas ocasiões, garante o morador José Milton Pereira, tem casa que fica 
completamente coberta pela areia. “Mesmo quando estava chovendo em 
abril, o deslocamento já havia iniciado”, lamentou ele. Os moradores temem 
que como o deslocamento da duna já esteja começando, os problemas com 
a invasão da areia este ano sejam piores do que nos anos anteriores 
(DUNA..., 2001). 

 

A representação municipal através da Regional II, atuante nesse trecho, 

enfatiza frequentemente que medidas mitigadoras serão utilizadas, tais como a 

retirada das areias por meio de tratores e caminhões. Durante a última gestão do 

prefeito Juraci Magalhães (2000-2004), o número de reclamações, por parte da 

comunidade, aumentou. Não obstante, praticamente nada foi feito no que tange à 

realização de ações mitigadoras. 

Podemos observar através da Figura 4.12 um panorama acerca das 

residências nas proximidades do molhe do Titanzinho. Observamos que todas as 

casas situadas na rua Ponta Mar, em contato direto com a faixa de praia, estão 

sendo soterradas pelos sedimentos. Já as residências que se encontram nas ruas 

perpendiculares a esta rua também são prejudicadas, uma vez que os sedimentos 

vão se estabelecendo nos espaços onde não se têm obstáculos. 
 

 
Figura 4.12 – Dunas que migram em direção às casas, obstruindo também as vias de acesso. Notar a 

presença intensiva de residências e a incursão (migração) das areias, através das 



flechas (  ) em preto, nas proximidades do molhe do Titã (Titanzinho), em setembro de 
2004. Organizado por: Ernandy Luis V. de Lima. Autor-foto: A. Jeovah A. Meireles. 

 
Mas o que se nota é que os moradores atingidos diretamente estão 

sofrendo com forte intensidade dos ventos e o incomodo trazido pela invasão das 

areias, haja a vista a falta de solução por meio da prefeitura o ano inteiro: durante o 

período de chuvas ocorrem as inundações; durante o período de estiagem, acontece 

a intensificação do problema dos ventos e da areia.  

Dessa maneira, de acordo com a dona de casa Marlene Neves, (que não 

resistiu muito tempo à força do vento e da areia e, á colocou a casa à venda em 

1999). “[...] Ela reclama que, durante as chuvas, o problema é a inundação; durante 

o período seco, a areia; e a maresia, o tempo inteiro, acabando com tudo dentro de 

casa” (INVASÃO..., 1999).  

Os comerciantes estão, também, entre aqueles que se sentem 

prejudicados, “desconfortados” e desenganados, uma vez que estas problemáticas 

ocorrem anualmente. Dentre esses comerciantes situados na área mais afetada, 

está a moradora Alzenir Soares que fechou o seu comércio porque são poucas as 

pessoas que se habilitam a enfrentar o bypass das areias. Ela conta que ‘”já 

pendurou placa de venda/aluguel” e reclama que “[...] além do desconforto e da 

perda da clientela, não passa mais carro na rua e que a altura da areia, impedindo a 

visão da praia, facilita a vida dos assaltantes” (Ibidem). 

 
O desempregado Nonato Alves dos Santos vai resistir, por mais difícil que 
seja a situação. Ele conta que, enquanto o pessoal da Secretaria Regional II 
(SER II) não retirar a areia, os moradores vão continuar improvisando como 
podem. O gerente de Desenvolvimento Territorial da SER II, Maurílio 
Banhos, explicou que o setor de Meio Ambiente já está fazendo um estudo 
para realizar a retirada da areia e complementar com um trabalho de 
proteção das moradias. Ele enfatizou que este problema é comum porque 
muita gente constrói casas onde não deve e depois a natureza vem 
reivindicar o seu espaço (INVASÃO..., 1999). 

 

Os jornais (O Povo e Diário do Nordeste) de grande veiculação em 

Fortaleza, no mesmo período (segundo semestre), apresentam anualmente o 

impacto dos sedimentos na vida das pessoas e que de acordo com as matérias, 

retirar areia usando trator e caminhão não resolve este problema. Entendemos, 

assim, que realmente tirar areia durante o período não poderá resolver o problema 

de imediato (já que consta de um período bastante intenso no que se refere ao 



potencial eólico), mas minimiza brevemente esta situação desagradável. “Moradores 

do Bairro Serviluz sofrem com a invasão da areia nas calçadas e dentro de suas 

casas. A situação ainda poderá piorar, já que é no mês de agosto que o vento ficará 

mais forte naquela época” (DIFICULDADES..., 2004). 

Numa matéria, novamente, relacionada ao soterramento que ocorreu 

durante a gestão do prefeito Juraci Magalhães, indica que se trata de um drama 

vivido pelos moradores do Serviluz, numa área considerada, no nosso 

entendimento, como mais uma mancha urbana na valorizada Regional II: 

 
Encravado em área valorizada da cidade - de um lado a Enseada do 
Mucuripe, de outro a decantada Praia do Futuro com seus restaurantes e 
edifícios, o Serviluz é uma nesga de terra de frente para o mar, rodeada de 
riqueza por todos os lados, embora seus habitantes se afundem na mais 
negra miséria. [...] O drama daquele povo repete-se anualmente e sempre 
motiva matérias na imprensa e na televisão, sem que, no entanto, surja uma 
providência reparadora e que ponha fim, de uma vez por todas, àquela via-
crúcis. Não é crível que [...] não haja uma solução para colocar um fim à 
mobilidade das dunas que provavelmente demandam da Praia do Futuro e 
adjacências (FONTES, 2002).  

 

Os ventos e a intensidade do volume sedimentar também podem causar 

outros danos, agora relacionados com os portes da Companhia Energética do Ceará 

(COELCE). Estes acabam ficando instáveis em relação à pressão por meio do 

acúmulo de areias em suas bases. Isto pode acabar gerando uma situação de alto 

risco para os moradores do Serviluz em virtude da proximidade das casas com a 

rede elétrica (CARVALHO, 2003). Nesta área, caminhões sob comando da 

Prefeitura de Fortaleza, vêm atuando na retirada das areias.  

Numa de suas reportagens em 15 de outubro de 2003, Carvalho (Ibidem) 

afirma que os meteorologistas da Funceme discordam da possibilidade de quaisquer 

anormalidades a despeito da forte intensidade eólica. Assim, o período entre os 

meses de agosto e novembro é muito significativo por apresentar as mais intensas 

velocidades dos ventos. Apesar da Funceme não dispor “[...] de estações que 

meçam a velocidade de ventos ao longo do ano” (Ibidem). 

Alguns barraqueiros da Praia do Futuro sofrem também com o avanço 

das dunas que soterram as barracas de praia, obstruindo o acesso aos banhistas e 

turistas. “O avanço das dunas continua atormentando a vida dos barraqueiros da 

parte velha da Praia do Futuro” (SERVILUZ..., 2002),  Figura 4.13. 



 

 
Figura 4.13 – Avanço de corpos dunares (em vermelho) no entorno de algumas barracas situadas 

entre as praias do Futuro e Serviluz, em novembro de 2004. Autor-foto: Ernandy Luis 
Vasconcelos de Lima. 

 
 Em janeiro de 2005, as dunas formadas no período de estiagem em 2004 

foram fixadas pelo acúmulo de lixo, ora depositado pela população, ver Figura 4.14. 

Também, associados à incursão das areias, as tubulações de esgoto são obstruídas 

pelo acúmulo de sedimentos durante o mencionado período, conforme Figura 4.15. 

 

 
Figura 4.14 – Fixação das dunas pelo acumulo de lixo (em vermelho) nas imediações dos moradores 



da rua Ponta Mar no mês de março de 2005. Autor-foto: Ernandy Luis V. de Lima. 

 
Figura 4.15 – Tubulação do esgoto obstruída pelo acúmulo de sedimentos, em fevereiro de 2005. 

Autor-foto: Ernandy Luis Vasconcelos de Lima. 
 

A Figura 4.16 mostra a situação da rua Ponta Mar após a retirada das 

areias pelos caminhões da Prefeitura de Fortaleza em março de 2005, não obstante 

essa remoção ter sido apenas neste trecho.  
 

 
Figura 4.16 – Rua Ponta Mar após a retirada das areias pelos caminhões da Prefeitura de Fortaleza,  



em março de 2005. Autor-foto: Ernandy Luis Vasconcelos de Lima. 
A retirada das dunas que vêm obstruindo as casas, vias de acesso, 

postes de iluminação, escoradouros de esgoto e barracas de praia é uma tarefa 

nada fácil. Visto que isto depende de uma ação atenuante em função da retirada dos 

corpos sedimentares pelo poder público; algo que dificilmente vêm acontecendo na 

área em apreço. 

À luz disso, a remoção dessas dunas pelos trabalhadores da prefeitura 

também acaba obedecendo os ditames da violência presentes no Serviluz, uma vez 

que são muitas as “gangues” (territorializadas) sob acão de “marginais”, agindo 

neste lugar. Adicionalmente, com efeito, trechos (Figura 4.17) da rua ponta Mar e 

outras ruas adjacentes como as ruas Odalisca, Nezita Pereira e Chico Lousado 

acabam ficando intransitáveis porque não foram contempladas ainda pela retirada 

das areias, em março de 2005. 

 

 
Figura 4.17 – Disposição das dunas juntamente com o lixo (em vermelho) que é jogado pelos 

moradores, entre as ruas São Pedro, em 26 de março de 2005. Notemos o 

movimento, através das flechas (  ) em preto,  realizado pelo transporte eólico. Autor-
foto: Ernandy Luis Vasconcelos de Lima. 

 

Por fim, detectada e revelada a problemática da invasão das areias, 

partiremos, brevemente, para as areias da moradia; problemática esta em função 

dos ditames da expansão urbana de Fortaleza.  



 
5 O PROCESSO DE EXPANSÃO URBANA DE FORTALEZA: UMA 

ABORDAGEM HISTÓRICA NO SERVILUZ  
 

 

Neste capítulo, faremos uma concisa análise do histórico do processo de 

urbanização fortalezense e do surgimento populacional na circunvizinhança do porto 

do Mucuripe, hoje, no bairro Cais do Porto. Portanto, o fio condutor do capítulo é a 

identificação das particularidades que envolveram os acontecimentos históricos 

associados ao lugar Serviluz. Dessa maneira, a partir disto, veremos como se deu o 

processo de expansão da população, através de um breve resgate histórico, 

enfatizando a relação das pessoas com o lugar. Visto que essa área vem se 

configurando como um espaço, há bastante tempo, caracterizado como misto de 

ocupações residenciais, industriais e portuárias. 

Os processos socioambientais que se desenrolam nas cidades são 

históricos, sistêmicos e dinâmicos, uma vez que estes vão tentando se adaptar, 

interagindo e se inter-relacionando, juntamente com as modificações que são 

efetuadas no espaço. As atividades industriais, portuárias, comerciais e turísticas, 

aliados aos processos de apropriação, uso e ocupação estiveram sempre lado a 

lado no que diz respeito aos fatores e vetores que facilitaram a expansão urbana 

na/da cidade de Fortaleza.  

Dessa forma, antes de iniciarmos um breve histórico da expansão urbana 

fortalezense, no que se refere à evolução espacial, bastante expressiva quando diz 

respeito às ocupações por meio de uma população procedente do interior, 

concordamos com Santos (1996) quando fala que:  

 
graças à sua configuração geográfica, a cidade, sobretudo a grande, 
aparece como diversidade socioespacial a comparar vantajosamente com a 
biodiversidade hoje tão prezada pelo movimento ecológico. Palco da 
atividade de todos os capitais e de todos os trabalhos, ela pode atrair e 
acolher as multidões de pobres expulsos do campo e das cidades médias 
pela modernização da agricultura e dos serviços. E a presença dos pobres 
aumenta e enriquece a diversidade socioespacial, que tanto se manifesta 
pela produção da materialidade em bairros e sítios tão contrastantes, 
quanto pelas formas de trabalho e de vida (SANTOS, 1996, p.259). 

 

 



5.1  Uma síntese do processo de expansão urbana de Fortaleza e a origem do 
topônimo SERVILUZ 

 

Fortaleza, exercendo apenas o papel de capital administrativa, foi uma 

vila até meados do final século XVIII, virando cidade em 17 de março de 1823. Seus 

diversos traçados urbanos acompanharam também os antigos caminhos: Estrada de 

Jacarecanga, Estrada de Soure (Caucaia), Estrada de Arronches (Messejana), 

Estrada para Aquiraz e Estrada de Mucuripe (Picada de Macoripe).  

A partir do século XIX, a produção da cultura algodoeira expande-se 

consideravelmente. A construção de um porto, nas mediações do lugar Poço das 

Dragas, fez com que Fortaleza competisse com os portos de Aracati e Camocim. 

Nessa época, a serra de Uruburetama foi a grande produtora de algodão no interior 

do Ceará e sua proximidade com Fortaleza impulsionou também a localização do 

antigo porto, favorecendo a escoação da produção de algodão para o mercado 

externo. A Cidade transformou-se, assim, por meio dessa e de outras variáveis 

econômicas e comerciais, em um centro comercial e exportador.  

Com o término da Guerra de Secessão nos Estados Unidos em 1864, a 

exportação da produção algodoeira cearense cai. Então, dá-se a instalação de 

indústrias têxteis em Fortaleza para consumir o excedente dessa produção. Verifica-

se o surgimento da primeira indústria da Cidade, a Fábrica de tecidos Progresso em 

1884. A expansão desse ramo possibilitou o surgimento de outras atividades fabris, 

tendo, por exemplo, o aparecimento de indústrias de óleos vegetais (AMORA, 1989, 

p.118). “A indústria têxtil, do final dos anos 70 do século XIX à primeira década do 

século XX, que foi o período de seu apogeu, limitava-se ao beneficiamento e 

prensagem do algodão” (FERNANDES et al., 1991, p.45). 

É dessa forma, portanto, que o processo de urbanização em Fortaleza, 

ora incipiente, estava intrinsecamente relacionado aos meios de produção vigentes e 

ao caráter da produção capitalista, precisamente ao da industrialização, já no início 

do século XX.  

Por conseguinte, o crescimento do número de favelas acompanhou esse 

processo de industrialização e que, no caso do Serviluz, remota à década de 1930. 

Essas ocupações estavam associadas às constantes migrações devido à severidade 

da estrutura fundiária no interior do Estado, impedindo o acesso desses migrantes à 



terra e outros meios de produção, bem como ao forte poder atrativo e “ilusório” que a 

cidade de Fortaleza oferecia naquela época.  

Tratando disso, “a cidade, à medida que oferece melhores condições e 

dispõe de empregos industriais ou outros, reforça, até certo ponto, estes 

deslocamentos” (SILVA,1992, p.62). Em face de tais problemas, a capital do Ceará, 

já na metade do século XX, era um centro que seduzia as populações procedentes 

do interior e de estados vizinhos, não obstante a falta de empregos.  

Um fraco interesse das classes mais favorecidas pela zona de praia antes 

da década de 1940, no século XX, era, além disso, um aspecto visivelmente 

indicativo que morar em Fortaleza, à época, era nada fácil para os imigrantes 

advindos do sertão. Como a cidade era “construída” para a população pertencente 

às classes mais favorecidas, não restavam opções no que tange à existência de 

simples casas em terrenos de marinha:  

 
as dificuldades impostas, ao morar na cidade construída para as classes 
abastadas, induzem a ocupação das zonas de praias por importante 
contingente de emigrantes pobres do sertão. Eles estabelecem-se nos 
terrenos de marinha, área anteriormente ocupada pelas comunidades de 
pescadores, denotando crescimento dos efetivos demográficos, marcado 
por estado de saturação cujo testemunho, após final do século XIX, são as 
favelas (DANTAS, 2002, p.39-40). 

 

No que diz respeito às classes mais poderosas, antes da década de 1920, 

era um cenário puramente indicador de uma capital, em que a zona litorânea 

oferecia pouco atrativo ao lazer, ao banho de mar e ao vislumbramento da 

paisagem. Assim, o movimento de ocupação e apropriação dos espaços litorâneos 

pelos pobres correspondia à demanda por moradia dos retirantes que não 

conseguiam se estabelecerem na Cidade, veemente “[...] forçados por política 

higienista de ordenamento e controle social a se fixar nos terrenos de marinha, lugar 

privilegiado de concentração deste segmento da população” (DANTAS, 2002, p.53). 

 
Ali, na primeira fase da Praia do Futuro, onde a urbanização planejada 
ainda não deixou raízes, vemos um conjunto de barracas dispostas de 
forma sucessiva; lá, a freqüência humilde prenuncia instantes normais, 
gostos simples, emoções cruas, ao som de velhas canções populares. A 
linguagem é igualmente volátil, multiplicando-se numa melopéia caótica. À 
medida em que o dia avança, o sol esquenta. As famílias se esparramam 
pela areia, as conversas vão dos problemas domésticos [...] (LINHARES, 
1992, p.300). 

 



Uma demasiada parte da população de Fortaleza que, por falta de reais 

condições de acesso à moradia e, até mesmo à cidade, teve como “recurso” final a 

ocupação ilegal de áreas outrora não ocupadas. Preferimos usar, neste trabalho, o 

termo ocupar ao contrário de “invadir” (usado comumente por diversos autores), uma 

vez que essas pessoas tidas como “ilegais”, precisamente no lugar Serviluz, são 

verdadeiramente “vítimas” dos processos e modelos desenvolvimentistas e 

econômicos.  
 

[...] A maior parte da população da cidade não tem acesso aos terrenos, que 
ficam “em pousio” nas áreas da cidade “urbanizada”. Mas como a 
população não pode viver fora do espaço [urbano], ela “invade” terrenos 
públicos e privados, amontoando-se nas favelas ou “afastando-se” paras 
periferias em conjuntos habitacionais distantes, com precária a até mesmo 
ausência de oferta de serviços e infra-estrutura. São verdadeiras cidades 
dentro da cidade. A maioria dessas pessoas de baixo poder aquisitivo 
preferem construir seus barracos amontoados, criando-se verdadeiras 
favelas (COSTA, 1988, p.28).  

 

 

5.1.1  O SERVILUZ e a Usina do Mucuripe 

 

A iluminação pública de Fortaleza era realizada à gás carbônico a partir 

de 17 de setembro, em 1867, substituindo o uso do azeite de peixe. A companhia 

inglesa Ceará Gás Company Limited executava essa iluminação, ora realizada 

parcialmente, não atendia todos os citadinos fortalezenses.  

A Ceará Gás Company Limited ficava encarregada com o serviço de 

iluminação pública de Fortaleza. Essa empresa, deparada com o denodado 

crescimento populacional, tornou-se fraca e ineficaz em conceder iluminação de 

qualidade e permanente a todos os fortalezenses. Tratava-se de uma condição 

caracterizada pelas constantes faltas de energia e pelo precário abastecimento de 

energia. 

Desse modo, as indústrias, o comércio e a população, em geral, eram 

constantemente prejudicados. Desses, os mais desservidos eram as fábricas, cujas 

demandas labutares ficavam reduzidas a um expediente de trabalho devido ao mau 

fornecimento de energia (JUCÁ, 2003, p.75). 



No ano de 1913, constituindo um grande acontecimento na Cidade, as 

residências mais suntuosas substituíram o gás por eletricidade fornecida pela The 

Ceará Tramway, Light and Power Ltda (GIRÃO, 1997). 

Em 1948, a Prefeitura de Fortaleza, por meio do Governo Federal, tomou 

posse da Light depois de rescindir o contrato de fornecimento da iluminação pública. 

Mesmo assim, o fornecimento de energia continuava terminantemente incerto pelas 

baixas na termelétrica do Passeio Público. 

O abastecimento de energia elétrica da cidade de Fortaleza era precário e 

não atendia a todos, já no início do século XX. Situada na Praça dos Mártires, a 

denominada Usina (termoelétrica) do Passeio Público, já não garantia o suprimento 

e a demanda de energia, provocando freqüentes racionamentos. As caldeiras e os 

geradores dessa usina encontravam-se em desgaste, impossibilitando uma 

demanda de cerca de 300 mil habitantes na Capital cearense (JUCÁ, 2003; LEITE, 

1996). Nessa perspectiva, a solução dos problemas de produção de energia exigia a 

construção de uma nova termoelétrica, localizando-se na ponta do Mucuripe. 

Em virtude de tanto das interrupções no fornecimento de energia quanto 

da expansão da demanda populacional; os problemas no abastecimento de energia 

impulsionaram, no ano de 1952, a construção da Usina Municipal de Luz e Força do 

Mucuripe nas imediações do novo porto.  

Somente em 1954, a Prefeitura de Fortaleza assume os serviços de 

iluminação pública, avocando o fornecimento de energia municipal. É neste ano que 

data a criação da Autarquia Municipal Serviço de Luz e Força de Fortaleza 

(SERVILUZ). Então, criada em maio deste ano na gestão do prefeito Paulo Cabral 

de Araújo, essa Autarquia tinha como principal objetivo a produção, transformação e 

distribuição de energia elétrica em Fortaleza. O lugar no entorno da Usina do 

Mucuripe foi denominado de Serviluz por causa desta instituição, pela qual tinha o 

controle administrativo das usinas do Mucuripe, Meireles e a do Passeio Público. 

De acordo com Leite (1996), o planejamento, a construção e a montagem 

da Usina Termoelétrica do Mucuripe se deram por intermédio das negociações com 

a Westinghouse Electric International Company e também com a Companhia 

Brasileira de Material Elétrico. De acordo com o autor, essas negociações resultaram 

num “[...] Contrato com a Westinghouse, autorizado pela Lei Municipal n. 357, de 12 

de outubro de 1951, é assinado em 30 de junho de 1952, com aval do Banco do 

Brasil S.A.” (LEITE, op. cit., p.169).  



A nova usina foi intitulada de Usina termelétrica do Mucuripe e estava 

situada nas proximidades do antigo Farol. Tinha como objetivo fornecer energia aos 

fortalezenses, ora sacrificados pelo racionamento de energia, ora pela ausência por 

completa desta. Ela é inaugurada finalmente em 23 de março de 1955 pelo prefeito 

Moreira da Rocha. Localizava-se nas imediações do antigo Farol numa área de 

terrenos de marinha que foi cedida pela União. 

Podemos notar através da Figura 5.1, por volta do ano de 1955, a 

existência de pequenos grupos habitacionais (já denominados de comunidade do 

Serviluz) nas proximidades da área onde estava estabelecida a Usina Termoelétrica 

do Mucuripe, vizinho ao antigo Farol.  

 

 
Figura 5.1 – Vista Aérea da Usina do Mucuripe (SERVILUZ), na antiga praia Mansa, próximo ao 

Farol, em 1955. Verificar a presença de algumas casas nas proximidades. Fonte: Leite 
(1996). 

 

Apesar da construção e dos improváveis esforços de garantir e atingir 

toda a cidade, a iluminação de Fortaleza era instável. Assim, isto constituiu numa 

série de racionamentos e interrupções de energia, permitindo que o fornecimento de 

energia fosse alternado em muitos bairros da Cidade, em face às falhas no 

abastecimento tanto da Usina do Meireles quanto na Usina do Mucuripe. 

Com uma nova designação, Serviço de Luz e força do Município de 

Fortaleza, essa autarquia, por mais útil que tenha sido, não conseguiu assegurar a 



provisão de energia por meio das usinas situadas no Passeio Público, no Mucuripe e 

no Meireles. As áreas mais afastadas sentiam-se totalmente prejudicadas com a 

falta de atendimento no que tange ao fornecimento de energia, coincidentemente, 

para os mais pobres da Cidade. 

Em meados de 1960, é assinado pelo prefeito General Manuel Cordeiro 

Neto a Lei número 1.489, em 11 de fevereiro de 1960, transformando a autarquia 

Serviluz numa sociedade de economia mista (LEITE, 1996, p.176).  

 

 

5.2  Do porto de Fortaleza ao porto do Mucuripe: um breve histórico 

 

Os primeiros ensaios da construção de um porto na cidade de Fortaleza 

são verificados desde 1807, em que se imaginava instalar um equipamento portuário 

nas feições geomorfológicas existentes que oferecessem as melhores condições às 

embarcações.  

Os projetos pesquisados pelos requisitados engenheiros e especialistas, 

até o ano de 1866, indicavam a linha de arenitos ferruginosos, constituindo 

parcialmente abrigo, lugar favorável a um porto, no local do atual Poço da Draga 

(MORAIS, 1981). 

No ano de 1875 foi proposta a construção de um quebra-mar de 

aproximadamente 670 m de comprimento, através de um relatório do engenheiro 

inglês Sir John Hawkshaw, este seguindo opiniões do engenheiro Zózimo Bráulio 

Barroso.  

Por conseguinte, inicia-se, em 10 de agosto de 1886, a construção do 

porto de Fortaleza pela companhia Ceará Corporation Limited. Um quebra-mar 

servindo como embarque e desembarque foi construído no ano de 1887, mas seu 

desempenho foi prejudicado devido à intensidade de sedimentos acumulados no 

entorno deste empreendimento. “Quanto aos 610 m de quebra-mar, que constituem 

a ponte de embarque e desembarque o que se tem construído tem sido submergido 

pelas areias” (MENESES, 1992, p.40). 

Como a área do antigo porto não permitia condições de segurança, 

tornado as atividades portuárias perigosas e difíceis, pesquisas foram realizadas em 



outras áreas que oferecessem a instalação de um novo porto. Neste sentido, o 

engenheiro Manoel Carneiro de Souza Bandeira executou estudos no Mucuripe a 

fim de coletar dados da dinâmica eólica, marinha e sedimentar, em 1908. O 

engenheiro publicou informações da pesquisa no ano de 1910, as quais tinham 

como resultado apenas o melhoramento do antigo porto.  

As condições de embarque e desembarque estavam ficando tão 

perigosas no porto que foi necessário o ministro da viação e obras públicas solicitar 

a execução de obras que melhorassem esse equipamento portuário, em 1918. Essa 

execução tinha como objetivo seguir o projeto do engenheiro Souza Bandeira, mas 

foi inviabilizada por motivos econômicos e logísticos. Entretanto, o diretor da 

Inspetoria de Portos, o engenheiro Lucas Bicalho, planejou um plano semelhante ao 

projeto do engenheiro John Hawkshaw, no qual viabilizava o melhoramento do porto. 

Porém, um decreto de 1920 aprovava o projeto organizado pelo 

engenheiro Lucas Bicalho. A empresa Norton Griffths foi contratada para executar as 

obras de melhoramento do porto em 1922 e 1923.  

As obras de melhoramento do antigo porto foram suspensas em 1923. 

Até então, a idéia da instalação de um porto na ponta do Mucuripe foi considerada 

decisiva no ano de 1929, por terem sido realizados importantes estudos locais de 

condições oceanográficas e sedimentológicas (MORAIS, 1972).  

Em 20 de dezembro de 1933, através de um decreto de n. 3.606, 

substituindo o decreto de n. 14.555; foi outorgada ao governo do Estado do Ceara a 

concessão de 60 anos, contados a partir da data de registro do contrato de 

concessão no Tribunal de Contas da União.  

Finalmente, em meados de 1939, foi dado inicio à construção do novo 

porto, aproveitando a geomorfologia de um promontório (ponta) na enseada do Mucuripe, 

que se apresentava como melhor local para sua instalação de acordo com o Decreto de 

número 504, de 7 de julho de 1938. Então, dava-se início à construção de um trecho de cais 

em torno de 426 metros no Mucuripe, obra executada pela CIVILHIDRO (Companhia 

Nacional de Construções Civis e Hidráulicas).  
As obras continuaram por muito tempo, estendendo-se por quase duas 

décadas. O ano de 1952 foi também o ano da conclusão do porto, entretanto as 

operações portuárias só tiveram realmente seu início em 1953. Em 1952, deu-se, 

ainda, a construção de um cais de aproximadamente 06 metros e dos armazéns do 

Porto do Mucuripe. 



No entanto, ocorreram modificações nas instalações do Complexo 

Portuário do Mucuripe que, já no decorrer do ano de 1964, dava-se a construção do 

armazém A-3 e o início da construção de uma estação de passageiros, do muro de 

fechamento e de mais um cais com 8 metros de profundidade. Por conseguinte, em 

1968, o porto sofre mais uma expansão e são inaugurados o armazém A-4, o 

prolongamento de um cais com 10 metros de profundidade e a estação de 

passageiros do Porto do Mucuripe (DOCAS DO CEARÁ, 2002). 

A Figura 5.2 mostra tanto as construções do porto em 1952, quanto as 

construções da estação de passageiros em meados do ano de 1964. 

 

 
Figura 5.2 - Construção das instalações do novo porto em Fortaleza, entre 1952 – 1964. a) Construção 

do Porto do Mucuripe, 1952. b) Construção da Estação de Passageiros, 1964. Fonte: 
Modificada de Docas do Ceará (2002). 

 

Todavia, as “naturais” condições consideradas apropriadas (a nosso ver, 

tais considerações eram equivocadas) para construção de um porto, não permitiram 

que a enseada do Mucuripe obtivesse calmaria no tocante à ocorrência de 

movimentos ondulatórios. Dessa forma, evitando a entrada de ondulações e o 

transporte litorâneo sedimentar (provocando o assoreamento da bacia portuária), foi 

construído um molhe de proteção no porto do Mucuripe. No entanto, esse molhe 

provocou deformação considerável nas ondas incidentes, ocasionando “ondas 

difratadas” na bacia de evolução portuária (PITOMBEIRA, 1976). 

 



 

5.3  A ocupação no entorno do Farol e do porto do Mucuripe 

 

O Farol do Mucuripe foi construído pelos escravos por volta do ano de 

1846, ele servia inicialmente para proteger a área do mucuripe, antes visada por 

piratas e navegadores. Essa construção, exigida pelo governador Bernardo Manoel 

de Vasconcelos, constava de uma construção de concreto, ferro e madeira.  

Este primeiro prédio, já precário, foi substituído em meados de 1872 por 

um novo farol com almeias no topo, imitando uma coroa. Desativado em 1957, foi 

tombado e restaurado pelo patrimônio histórico no ano de 1982, passando a abrigar 

o então museu de Fortaleza (Figura 5.3).  

Por volta do ano de 1947, foi realizado um levantamento topográfico do 

trecho situado entre a Igreja São Pedro e o porto do Mucuripe, objetivando, 

posteriormente, a construção de uma avenida ligando a Praia de Iracema ao 

Mucuripe (JUCÁ, 2000, p.36-37). Nesse trecho havia residências, tanto de casebres 

como de casas valorizadas pelo mercado mobiliário. As primeiras tiveram de ser 

desapropriadas. A remoção dessas casas promoveu nessa época a transferência de 

muitos dos moradores para a área em volta do Farol velho. 

 

 



Figura 5.3 - Museu de Fortaleza, antigo farol do Mucuripe, em março de 2005. Autor-foto: Ernandy 
Luis Vasconcelos de Lima 
Em relação ao início do núcleo de povoamento do antigo Mucuripe, 

podemos enfatizar que populações nas proximidades do Farol Antigo e do porto 

foram constituindo residências, bem antes do inicio das construções tanto do porto 

quanto da Usina do Mucuripe. Em vista do exposto acima, Linhares (1992) deduz, 

certamente acerca do posicionamento de obras portuárias, ao criticar severamente  

a funcionalidade do porto do Mucuripe na cidade de Fortaleza. Posição esta, de 

acordo com o autor (op. cit.), serviu apenas para atrair todos aqueles excluídos pela 

sociedade: desconhecidos, marginais e prostitutas. 

 

Fortaleza, como se pode perceber, é uma cidade costeira, jamais uma 
cidade portuária. Seu porto se transformou gradativamente num apêndice. 
Sendo assim, ela a entregou àqueles que para ela são desconhecidos, os 
que, mesmo sendo dela, ela não aceita prostitutas, seus marginais 
(LINHARES, 1992, p.296). 

 

Entre as décadas de 1950 e 1960, a área nas proximidades do porto do 

Mucuripe recebeu um incremento de indústrias associadas aos usos portuários. São 

equipamentos que ocuparam intensamente esta área, aliando-se à ocupação nos 

terrenos de marinha por antigos pescadores, migrantes do sertão e de áreas 

adversas: 

 

[...] para ali foram as indústrias que estão na maior dependência do 
transporte marítimo com relação às matérias-primas, como os moinhos de 
trigo e a Fabrica de Asfalto de Fortaleza, subsidiária da PETROBRAS, além 
dos estabelecimentos de frigorificação da pesca. Os incentivos concedidos 
pela SUDENE à indústria do beneficiamento da pesca contribuíram para o 
surgimento de indústrias do ramo, favorecendo assim uma maior ocupação 
do Mucuripe pelo setor secundário (SOUZA, 1978, p.80). 

 

Linhares (1992) também aponta que a praia nos arredores do Mucuripe, 

então conclamada de praia de Vicente Pinzón, recebeu diversos depósitos de 

armazenamento de companhias subsidiárias do petróleo. Discorrendo sobre as 

ocupações efetuadas, o autor afirma que esta praia:  

 

[...] encontra-se no limite das faixas litorâneas norte e leste. Lá se encontra 
o Porto do Mucuripe, a Companhia Docas do Ceará, o Moinho Fortaleza e 
diversos depósitos de armazenamento de companhias distribuidoras de 
petróleo. Na parte norte, seu acesso foi privatizado pelo Iate Clube. Na zona 



leste, temos o chamado farol, uma pequena cidade, onde se misturam a 
favela e uma zona de meretrício (LINHARES, op. cit., p.293). 

Podemos dizer que os equipamentos relacionados ao Complexo Portuário 

do Mucuripe foram de certa forma, um atrativo adicional ao aumento populacional no 

Serviluz, hoje dividido entre os bairros Cais do Porto e Vicente Pinzón. Além disso, o 

porto foi um local de refúgio para as populações de pescadores expulsos de suas 

primeiras ocupações. Esses dignos trabalhadores moravam na antiga Rua da 

Frente, hoje avenida Beira-Mar (GIRÃO, 1998). Eles foram removidos para outras 

áreas da cidade, dentre elas para o Mucuripe e para o lugar conhecido como 

Serviluz. De acordo com Jucá (2000), isto aconteceu no final da década de 1930. 

As terras do antigo Sítio Cocó, pertencentes a Antonio Diogo, ocupavam 

uma área que iniciava logo após um ramal ferroviário do porto do Mucuripe, 

seguindo a margem direita do rio Cocó até a foz deste. 

A linha férrea que ligava o porto à Parangaba exercia um limite físico, ou 

seja, uma barreira à expansão urbana de Fortaleza. Após essa barreira existia o o 

lugar conhecido como Sítio Cocó. No ano de 1954, a prefeitura autoriza o 

parcelamento desse lugar, loteando a praia do Futuro, a antiga praia Antonio Diogo. 

Esse sítio foi dividido em três bairros: Vicente Pinzón, Papicu e Cocó. Foi a partir de 

então que, de acordo com Costa (1988), inicia-se a transposição dos limites da via 

férrea e, por conseguinte a incorporação dos terrenos de praias, dunas, seguindo 

um trajeto até o limite dos mangues do Cocó. 

 

Com os trabalhos do porto do mucuripe em andamento, mesmo em rítmo 
lento, os terrenos situados nas suas proximidades foram sendo valorizados. 
A imobiliária Antônio Diogo, em 1950, loteou uma área, que se estendia do 
Farol do Mucuripe até a barra do rio Cocó. Compreendia 7 km de 
comprimento por 600 metros de largura, cada uma das quadras divididas 
em 12 lotes, tiinha 20 metros de frente por 40 de fundo. (JUCÁ, 2003, 
p.134). 

 

Prevista também pelo plano de Sabóia Ribeiro em 1947, a avenida 

Perimetral foi proposta pelo plano Hélio Modesto, a qual ligaria o Mucuripe à Barra 

do Ceará. Essa avenida foi construída entre os anos de 1962 e 1965, viabilizando 

também o aumento das ocupações após o ramal ferroviário do Mucuripe. 

O antigo limite político administrativo do bairro Vicente Pinzón 

compreendia, aproximadamente, todo o espaço abrangido pela ponta do Mucuripe, 

excluindo-se uma pequena área pertencente ao bairro Mucuripe, a qual está 



localizada ao norte do ramal da estrada de ferro que liga a Parangaba ao bairro 

Mucuripe (COSTA, 1988, p.137). 

Até os anos 1980, de acordo com Ramos (2003), a instalação do porto do 

Mucuripe induziu o crescimento populacional do Grande Mucuripe por moradores de 

renda extremamente baixa. Depois de então, verifica-se, precisamente no bairro 

Mucuripe, o aparecimento de uma classe média, de uma expressiva rede hoteleira e 

o aumento de equipamentos urbanos referentes às atividades tanto do complexo 

petroquímico (conhecido também como parque de tancagem), como do complexo 

portuário. 

Por volta da década de 1980, era visível que os usos e ocupações do solo 

na área do antigo Sítio Cocó ocorriam de forma distinta: uso industrial, agrícola 

(dado pelos posseiros) e residencial (favelas, conjunto habitacionais, edifícios de 

apartamentos e mansões) (COSTA, 1988, p.135). 

 

Após a urbanização das praias de Iracema e do Meireles, a Cidade volta-se 
para o mar. As políticas públicas adotadas entre (1980 e 1990), referendam 
as ações privadas – com a construção de hotéis, pousadas, restaurantes, 
barracas e estações aquáticas, bem como os loteamentos e arranha-céus 
que suscitam a verticalização da zona leste de Fortaleza (principalmente 
Aldeota e Meireles) – constroem uma cidade litorânea, capaz de responder 
à demanda crescente por espaços de lazer e turístico. A primeira, relativa 
ao lazer, resulta de demanda interna de uma classe privilegiada que se 
amplia gradativamente em face das classes menos abastadas. A segunda, 
referente ao turismo, origina-se de demanda externa, que aumenta no 
transcorrer dos anos (DANTAS, 2002, p.65). 

 

Considerada por alguns como sendo a última zona de praia incorporada à 

expansão urbana da cidade de Fortaleza, a praia do Futuro recebeu, à época, 

investimentos municipais no que tange à implantação de uma infra-estrutura voltada 

aos usos do lazer, ao entretenimento e ao turismo.  

Acreditamos que seria equivocado crer que tal área foi a última a ser 

agregada ao circuito evolutivo urbano de Fortaleza, uma vez que os arredores da 

praia do Futuro se confundem com o trecho de praia denominado de praia do 

Serviluz. Ora, o segmento litorâneo, contínuo, entre essas praias, outrora era 

conhecido como praia Antonio Diogo e recebeu uma nova denominação de praia do 

Futuro na década de 1980.  



Como sabemos que ocupações nas proximidades do porto, do Farol e da 

Usina do Mucuripe já eram notáveis entre as décadas de 1940 e 1950 (LEITE, 1996; 

JUCÁ, 2000; JUCÁ, 2003; CEARAH..., 2002). Então, não podemos falar em uma 

expansão urbana de incorporação do espaço litorâneo referente à praia do Futuro 

que aconteceu em meados do início da década de 1980. Podemos afirmar, sim, que 

houve um investimento em infra-estrutura na construção de um calçadão, da 

iluminação pública e de áreas de lazer. Uma estrutura visando atender as demandas 

de novos usuários, tanto turistas quanto fortalezenses. 

Ainda nesse contexto, o prolongamento tanto da avenida Santos Dumont, 

como o da avenida Zezé Diogo permitiram uma ampliação urbana no que diz 

respeito à apropriação, ao uso e ocupação e à geração de novos fluxos na antiga 

área do Sítio Cocó. Todos visando, tanto como atrativo de lazer e turismo quanto de 

ocupação e apropriação, a praia do Futuro e a foz do rio Cocó.  

 

 

 5.3.1  O meretrício no Farol do Mucuripe e no lugar Serviluz 

 

A “zona” ou o meretrício, na maioria das vezes, está associado, nas 

grandes cidades, à presença de um equipamento portuário. Tratando de assunto 

semelhante, Corrêa (2001) nos diz que a presença de um porto e o consequente 

cotidiano gerado tanto pelos trabalhos de carga e descarga de mercadorias, durante 

o dia, quanto pela vida noturna criada; “[...] cria-se, em realidade, uma zona de 

diversões mal-afamada, freqüentada por um determinado contingente social” 

(CORRÊA, op. cit., p.160). 

As atividades portuárias de carga e descarga, bem como “[...] a 

necessidade de armazéns e trapiches ocasionava a constante presença de 

trabalhadores braçais naquela área” (SILVA, 1992, p.61). Ora, com feito, o entorno 

do antigo Porto de Fortaleza amparou durante seu funcionamento, a chamada zona 

de meretrício num lugar conhecido hoje como Poço da Draga, considerada uma das 

primeiras zonas de prostituição “oficializadas” na cidade de Fortaleza. Essa “zona” 



também acompanhou a transferência das atividades realizadas no antigo porto para 

o do Mucuripe, já por volta da década de 1940. 

 

A localização da "Zona de Meretrício" nas redondezas do porto, na antiga 
Praia Formosa e a ocupação das dunas que margeiam o litoral em direção 
norte/noroeste por favelados foram, sem dúvida, fatores que levaram 
durante algum tempo ao desinteresse dos fortalezenses pelo litoral, com a 
finalidade de aí se fixar. A construção do porto novo na ponta do Mucuripe 
(iniciada na década de 40) transferiu para aquela área da cidade alguns 
armazéns. Posteriormente foram construídos os moinhos de trigo e o 
terminal petroleiro para atender às necessidades do Estado quanto ao 
fornecimento de combustível, asfalto e outros derivados de petróleo” 
(SILVA, 1992, p.62). 

 

De acordo com Silva (op. cit.), a posição de uma zona de meretrício nas 

proximidades do antigo porto favoreceu a desvalorização deste lugar pelos 

fortalezenses (acreditamos, aqui, serem os mais abastados) em residir num espaço 

litorâneo. Presumimos, em conseqüência disso, que o desinteresse por parte dos 

fortalezenses pelo Serviluz acompanhou tal ponderação. 

Linhares (1992) ressalta, referindo-se ao porto do Mucuripe, que “[...] em 

grande parte das cidades litorâneas do mundo, o porto é uma zona limite entre o 

local e o estrangeiro, zona de trocas. Aos marinheiros, aos recém-chegados, a 

cidade lhes oferece o que ela rejeita: prostituta e festas” (LINHARES, op. cit., p.293). 

O autor, conforme mencionado anteriormente, enfoca (sem muita clareza acerca da 

atividade turística) que este porto também foi um atrativo para os marinhheiros em 

função do meretrício, deixando uma “mancha” na reputação da Cidade e aos 

moradores nas imediações do Farol Velho. 

Em meio à década de 1950, a prostituição na Cidade se expandia 

excessivamente e como muitos dos prostíbulos que se localizam na Praça do 

Ferreira, a opinião pública fez com que estes fossem empurrados para a zona 

portuária do Mucuripe, no atual Serviluz (JUCÁ, 2000, p.151). Nas proximidades do 

novo porto, esse reduto da prostituição, já no ano de 1952, provocava indignação na 

própria comunidade fixada de uma parte dessa população. Isto acabou repercutindo 

numa ameaça de despejo de aproximadamente 600 mulheres pela Secretaria de 

Polícia. As residências “familiares” (não associadas a essa atividade) no entorno do 



Farol exigiam esse despejo, transferindo as prostitutas para outras áreas bem 

distantes de Fortaleza (JUCÁ, op. cit., p.144). 

 

 

5.3.2  Os pescadores: a Colônia Z - 8 

 

A paisagem do Mucuripe e de suas áreas circunvizinhas tinham como 

primeiros sujeitos atuantes em atividades ora de subsistência, ora econômicas, os 

pescadores das primeiras comunidades tradicionais no litoral fortalezense. Essa 

paisagem “era marcada inicialmente por jangadas, coqueiros e casas de 

pescadores, os quais viviam uma vida tranqüila longe dos adensamentos urbanos e 

livres da intensa competição pela terra” (RAMOS, 2003, p.60). Nas primeiras 

colônias, em alguns agrupamentos distribuídos pelo litoral de Fortaleza, suas antigas 

habitações eram feitas por materiais compostas de palhas de coqueiro. 

No entorno do grande Mucuripe, precisamente no trecho litorâneo entre 

os bairros Mucuripe e Vicente Pinzón (Serviluz), as primeiras ocupações foram 

sobrevindas pelos pescadores e suas famílias a partir da década de 1940.  

As antigas comunidades de pescadores tinham uma representatividade 

por meio da colônia de pescadores (localizada no Mucuripe), cuja fundação pelo 

Almirante Frederico Vilar aconteceu em meados de 1920 (RAMOS, 2003). 

O governo federal incentivou a criação das colônias de pescadores no 

litoral brasileiro. Como propósito de vigiar o litoral de Fortaleza, a Colônia de 

Pescadores foi criada no inicio da década de 1940 na antiga rua Ponta Mar no 

Mucuripe, sob a denominação de Z – 2.  

Essas entidades são formadas, em termos de organização hierárquica, 

por um presidente e por capatazes nas praias. Estes exercem a função de mediar a 

relação entre pescadores e presidente (LIMA, 2002). Competem, ainda, cadastrar na 

Capitania dos Portos os pescadores e as embarcações, bem como encaminhar os 

benefícios sociais e pedidos de aposentadoria. 

Ameaçados em 1979, com a Lei de Uso e Ocupação, os pescadores 

foram ameaçados de serem retirados. Muitos começaram a erigir novas casas no 



Serviluz, bem como em outras áreas: Morro (Conjunto) Santa Terezinha, Varjota, 

Castelo Encantado e no Morro do Teixeira. 

A partir de 1980, com a retirada de boa parte dos agrupamentos de 

pescadores na Beira-mar, esta colônia foi construída no Serviluz precisamente na 

avenida Cesar Cals, conhecida como Colônia Z– 8. Atualmente, além de representar 

e dar assistência aos pescadores, integra a Cooperativa dos Pescadores Artesanais 

de Fortaleza - COPEAFOR (Figura 5.4). 
 

 
Figura 5.4 - Prédio sede da Colônia de Pescadores de Fortaleza Z-8 (Palácio da Pesca) e da 

COPEAFOR, localizado no Serviluz, em março de 2005. Autor-foto: Ernandy Luis 
Vasconcelos de Lima. 

 

A situação desses pescadores nunca foi tão fácil, uma vez que estes vêm 

sendo pressionados pelo crescimento urbano de Fortaleza e das atividades 

econômicas: a pesca industrial, o turismo e a especulação imobiliária. Afastados 

progressivamente da atividade pesqueira e sem ter seus direitos garantidos, eles 

acabam por encontrar em outras atividades uma nova forma de prover sustento. 
 

 

5.4  O projeto Fortaleza Atlântica 

 



A capacidade insaciável do sistema capitalista em modificar tudo em 

mercadoria é manifestada em projetos que estão associados à produção turística na 

zona costeira cearense. Como o fenômeno do turismo em Fortaleza vem crescendo 

e fazendo uso do espaço litorâneo, de forma bastante intensiva, ele se utiliza da 

paisagem, comercializando-a. 

Neste contexto, uma fundação denominada Fortaleza Atlântica foi criada 

por um grupo da sociedade civil com a finalidade de projetar uma reurbanização da 

orla marítima da cidade, construindo também um ícone que poderá representar a 

capital cearense.   

O projeto oriundo da Fundação Fortaleza Atlântica fez parte de uma 

política em conjunto por entidades de classe, órgãos do governo estadual e 

municipal. Esse projeto teve equivocadamente o objetivo de “voltar a cidade para o 

mar”. Neste caso, o projeto fazendo uso “espetacularizado” do oceano atlântico, 

apregoava que estava concatenando mais ainda as relações entre continente e mar 

(já “existentes” na cidade) e retornando cidade de Fortaleza para o mar. 

Como argumentado por Bruno et al. (2002, p.171), citando Debord, 

conclama que “o espetáculo constitui um modelo atual da vida dominante na 

sociedade [..] [e] é o discurso ininterrupto que a ordem atual faz a respeito de si 

mesma, seu monólogo laudatório”. Ao utilizar esse discurso, este projeto é mais um 

que vai de encontro com a espetacularização da cidade (inicializada a partir da 

construção da imagem do Governo das Mudanças1), no que tange à edificação do 

ícone, que poderia vim a ser o principal espelho do governo. Assim, publicidade, 

propaganda e política estiveram juntas na idealização de uma sociedade do 

espetáculo por parte de uma elite que vem comandando o Estado.  

Portanto, constava de um projeto que reforçaria a cidade de Fortaleza 

como centro receptivo e de distribuição de fluxos turísticos. Seria mais uma ação no 

sentido de transformar, mais ainda, a zona litorânea da capital cearense, reforçando 

a lógica capitalista de apreensão e comercialização. Dessa forma, seguindo essa 

lógica, a Fundação Fortaleza Atlântica efetuaria mudanças estruturais na orla de 

Fortaleza. 

Nesse projeto, dividia-se o litoral da Cidade em três grandes zonas, as 

quais seriam requalificadas, denominadas de clusters distribuídos ao longo da orla 
                                                 
1 Fase na política cearense gerenciada pelo governo de Tasso Jereissati, entre os anos de 1987 e 

2002. 



marinha. O primeiro cluster corresponde à área que vai do Complexo Portuário do 

Mucuripe até a praia do Futuro, englobando o Serviluz; o segundo cluster segue a 

zona que percorre a Beira Mar até a praia da Leste-Oeste; o terceiro e último 

corresponde a área situada entre o Pirambu e a foz do rio Ceará (DANTAS, 2002).  

Portanto, o projeto Fortaleza Atlântica compreenderia três grandes áreas 

classificadas como zonas e ou clusters: o cluster 01 ficaria situado na praia Mansa, 

abrangendo o Serviluz; o cluster 02 estaria situado no atual Poço da Draga e o 

cluster 03, compreenderia a Barra do Ceará/Pirambu. 

 

5.4.1 O Ícone de Fortaleza 

 

Em relação ao que foi exposto, o Projeto Fortaleza Atlântica também 

organizou e patrocinou um concurso público em 1997, em que se objetivava 

escolher um símbolo representativo da incorporação de Fortaleza como grande 

centro receptor turístico no cenário mundial. O grupo vencedor desse concurso 

projetou uma torre de 190 metros, denominada de Ícone de Fortaleza, na qual 

representava um mastro futurista de uma jangada cearense, o qual seria erguido no 

cluster 01. Este, denominado de Portal do Mucuripe, seria a contemplação inicial do 

referido projeto, na tentativa de “requalificar” o entorno da ponta do Mucuripe de 

novos usos destinados aos fluxos turísticos (ver Figura 5.5). 

Ainda acerca dos objetivos do primeiro cluster, ocorreria uma aglutinação 

da iniciativa privada junto ao Governo do Estado, sendo que a zona portuária do 

Mucuripe receberia uma nova conotação que abrange a recepção de transatlânticos; 

a urbanização da praia Mansa, incorporando a construção de um aquário, um 

museu, um centro de reabilitação da vida marinha e um centro de serviços e 

negócios; e o reordenamento da área que contempla a comunidade do Serviluz. 

 



 
Figura 5.5 – Ícone de Fortaleza (Projeto Fortaleza Atlântica). Organizado por Ernandy Luis 

Vasconcelos de Lima. Fonte: Nasser Hissa Arquitetos Associados. 
 

Vale ressaltar que, apropriado pelo imaginário dos que compõem a 

Fundação Fortaleza Atlântica, “o projeto de construção do ícone é apenas a ponta 

de um iceberg. Ao derredor, será construída uma marina, inspirada no projeto 

urbanístico de Barcelona, com pitadas de Bayside, em Miami” (TURISMO..., 1998). 

Não obstante, conforme afirmações do presidente da Fundação Fortaleza 

Atlântica, Pio Rodrigues Neto, e do arquitetos José Nasser Hissa e Antonio Campelo 

(equipe que elaborou o projeto vencedor do concurso), foram realizadas diversos 

encontros e reuniões com ambientalistas e alguns moradores da comunidade do 

Serviluz. A reunião, que contou com a presença das lideranças da comunidade, 

objetivou “[...] ouvir as preocupações delas e seus anseios” (PACTO..., 1999); ou 

seja, ouvir as opiniões dos habitantes do Serviluz, os quais, na sua grande maioria, 

possivelmente, teriam suas casas removidas. 

No nosso ver, tratar-se-ia de uma requalificação espacial na ponta do 

Mucuripe em que se usaria, mais uma vez, a mercadoria-paisagem na apreensão da 

natureza em Fortaleza, transformando o Cais do Porto/ Vicente Pinzón/ Serviluz em 

um cenário para o turismo na era da “sociedade do espetáculo”, como colocado por 

Debord (1997).  

Na verdade, com a futura possibilidade de ser implementado o projeto 

Fortaleza Atlântica; se torna realidade mais uma comercialização do espaço 

litorâneo e de sua paisagem, no que hoje conhecemos como o porto do Mucuripe, 

praia Mansa e Serviluz. Isso pode acontecer porque “a mercadoria-paisagem é 

socialmente produzida como a matéria-prima do turismo. O que o turismo faz, 



portanto, é promover a ‘venda’ da natureza, das construções históricas, das 

manifestações folclóricas” (OURIQUES, 2005, p.49). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 A CIDADE ILEGAL: A SEGREGAÇÃO TERRITORIAL NO SERVILUZ 

 

 

Ao considerarmos a urbanização de Fortaleza um processo social e 

fundamentado espacialmente ao longo do tempo (HARVEY, 2005); nesta fase, 

colocamos um levantamento de dados sobre as condições em que vive uma parte 

da população do lugar Serviluz, inserida nos bairros Cais do Porto, Vicente Pinzón, 

em relação à moradia, à ocupação e uso do solo.  

A problemática do soterramento de residências e outros equipamentos, 

vista nos capítulos anteriores, não é o único “espinho” na vida das pessoas que 

compõem o quadro populacional desses bairros. Seus moradores resistem às 

doenças respiratórias, de pele e às relacionadas à falta de um saneamento 

adequado; ou seja, aos diversos problemas socioeconômicos e ambientais 

encontrados nas áreas segregadas das cidades brasileiras. A presença de um 

complexo petroquímico também representa, possivelmente, um fator de “desespero” 

na vida desses moradores, pois sua posição indica riscos à população e sobrecarga 

ao ambiente. 

Neste sentido, qual a condição de ilegalidade a despeito da segregação 

territorial nesta parte da cidade de Fortaleza? Respondendo esta pergunta, 

trataremos brevemente dessa situação ao longo deste capítulo. 
 



 

6.1  O meio ambiente urbano: um processo social 
 

Meio ambiente urbano, termo sui generis, entendido assim, é o conjunto 

das atividades exercidas na cidade, abarcando a sociedade lá inserida. São 

edificações, equipamentos, regidos pela memória, símbolos, história, pelos espaços 

segregados (RODRIGUES, 1997b). Polidimensionado, está norteado pelo viver, 

produzir e consumir, esse ambiente é regido pelos agentes que compõe 

verdadeiramente a cidade: citadino comum (pobre ou rico), o Estado (a máquina 

pública), os movimentos sociais e pelos estudiosos do processo urbano.  

De acordo com Rodrigues (op. cit.), tratar das questões que permeiam a 

questão do meio ambiente urbano é imperativo debater a atuação e a inação das 

políticas públicas, revendo a cidade do passado e pensando a do presente e a 

futuro. A partir desse entendimento, na busca pela compreensão dos limites 

citadinos, faz-se necessário identificar o ocultismo e as “sombras” que emergem e 

afiguram-se dentro do plano socioespacial, o qual está designado e eivado pelos 

modelos desenvolvimentistas e econômicos associados, sobremaneira, ao 

fetichismo capitalista expansionista presentes nas cidades (GIDDENS, 1994; 

ACSELRAD, 2001). 

O conteúdo da prática sócio-espacial evidenciada nas cidades brasileiras 

que desvenda a realidade urbana, dando-lhe forma e conteúdo, vem sendo ocultado 

pela naturalização destas, pela qual se faz uma associação, via de regra, grotesca 

entre as noções de meio ambiente urbano e espaço físico (CARLOS, 2004). Essa 

prática se desenrola na vida cotidiana, construída pela sociedade, está baseada no 

processo das relações sociais numa relação também espaço-temporal. As relações 

sociais produzem um espaço, ou seja, um lugar, o qual estar determinado também 

pelo tempo.  

Coelho (2001), analisando o espaço como uma dimensão (reprodução 

social) da relação entre sociedade e natureza, indica que “[...] o ambiente ou meio 

ambiente é social e historicamente construído. Sua construção se faz no processo 

da interação contínua entre uma sociedade em movimento e um espaço físico 

particular que se movimenta permanentemente” (idem, p. 23). Assim, Coelho adere 

à tese de que esse ambiente pode ser considerado ativo e passivo, em constante 



correlação com a sociedade; ele é condicionado e condicionante, ao mesmo tempo, 

das mudanças que se realizam nesse meio. 

 

 

6.1.1 A (re)produção das cidades: o uso e ocupação do solo 

 
A forma e o processo de como as cidades da América Latina, sobretudo, 

as brasileiras, face à condição urbana, vêm demonstrando territorialmente sua 

produção e reprodução evidencia um processo de espacialização baseado na 

instituição de valor ao solo (CARLOS, 2004). Isto acontece em função dos 

panoramas de diferenciação socioespacial, extremamente, associados à segregação 

territorial ou socioespacial que ocorrem no urbano. O espaço, assim, é desigual e 

mostra que, em alguns pontos, o empobrecimento das camadas menos favorecidas 

as levam erigir habitações informais em áreas consideradas ilegais para o mercado 

formal imobiliário.  

De acordo Dollfus (1991, p.13), indubitavelmente, “a análise de uma 

paisagem urbana é igualmente denunciadora de sua história e de suas condições de 

desenvolvimento, revelando o peso do passado na organização do espaço urbano 

da época contemporânea”.  

 Com efeito, no que se refere ao uso e ocupação do solo urbano, “[...] 

qualquer teoria geral da cidade deve relacionar de algum modo os processos sociais 

à forma espacial que ela assume” (HARVEY, 1980, p.14). O autor ressalta que é 

necessário trabalhar com conceitos que orientem todas as estratégias possíveis 

“capazes de lidar com as complexidades do processo social e os elementos da 

forma espacial” (ibidem, p.17).  

Conforme Harvey (1980), a estrutura conceitual possível para o 

entendimento do que seja a cidade é aquela que “inclui e se edifica ao mesmo 

tempo sobre as imaginações sociológica e geográfica” (Ibidem, p.17), visto que uma 

compreensão adequada acerca da complexidade do espaço depende da apreciação 

do que sejam, realmente, os processos sociais. Tal apreciação é nada fácil, uma vez 

que a identificação e análise sociológica e geográfica dependem de “[...] um conjunto 

de conceitos e técnicas que possam ser usados para unir os dois campos” (ibidem, 

p. 26) e que sejam tratados dentro de uma estrutura analítica adequada ao se 



enfrentar os problemas na intersecção entre o social e o espacial (físico – natural ou 

construído, entendido aqui). 

 
Fragmentada, articulada, reflexo e condicionante social, a cidade é também 
o lugar onde as diversas classes sociais vivem e se reproduzem. Isto 
envolve o quotidiano e o futuro próximo, bem como as crenças, valores e 
mitos criados no bojo da sociedade de classes e, em parte, projetados nas 
formas espaciais: monumentos lugares sagrados, uma rua especial etc. 
(CORRÊA, 1995, p.09). 

 

Leff (2001) afirma que a maneira indiscriminada da (re)produção da 

cidade revela um sistema urbano imbricado de formas e processos que estimulam 

as desigualdades, na sua complexa organização espacial e nos impactos 

socioespaciais a ela associados. Isto pode ser resumido no fato de que não há nada 

mais insustentável do que a urbanização. De acordo com o autor: 

 
nada mais insustentável do que o fato urbano. A cidade converteu-se, pelo 
capital, em lugar onde se aglomera a produção, se congestiona o consumo, 
se amontoa a população e se degrada a energia. Os processos urbanos se 
alimentam da superexploração dos recursos naturais, da desestruturação 
do entorno ecológico, do dessecamento dos lençóis freáticos, da sucção 
dos recursos hídricos, da saturação do ar e da acumulação de lixo. A 
urbanização que acompanhou a acumulação de capital e a globalização da 
economia converteu-se na expressão mais clara do contra-censo da 
ideologia do progresso (ibidem, p. 287).  

 

Consoante David Harvey (1980), além do exposto, acrescenta-se o fato 

de que “a cidade é visivelmente [também] uma coisa complicada. Parte da 

dificuldade que experimentamos em lidar com ela pode ser atribuída à sua 

complexidade inerente” (ibidem, p. 13). Isto posto, pode-se asseverar que os 

impactos ambientais, a contaminação urbana e a incapacidade de assistir o 

crescente exército de pobres são os verdadeiros sintomas das “desenconomias da 

congestão”, as quais subvalorizam o ambiente e a qualidade de vida dos habitantes 

das cidades (LEFF, 2001, p.289). 

 
 
6.1.2 A produção da moradia 

 
Não pretendemos, apesar de necessário em estudos relacionados à 

questão da moradia nas cidades, realizar uma discussão acerca da falta de 



consenso no que concerne aos conceitos de bairro, bairro-popular, favela, favela-

bairro e comunidade. A rudimentar, a nosso ver, divisão político-admistrativa em 

bairros mostra claramente os “usos” e “abusos” de um planejamento urbano 

praticamente ausente e inadequado que vem sendo verificado em Fortaleza nas 

últimas gestões municipais e estaduais. 

Fazemos uso do Serviluz como um lugar engendrado por sua população 

residente ao longo do tempo desde as primeiras ocupações. E neste aspecto, 

usamos uma classificação efetuada por Souza, Marcelo (2003, p.308), apresentando 

uma divisão socioespacial do que seja a noção de bairros em apenas três 

categorias, distingue-os uns dos outros, a saber: 

i) conteúdo composicional – é o bairro que apresenta características 

objetivas marcantes de uma paisagem espacial, apresentando - se em classes e 

estratos de renda predominantemente homogênea entre os ocupantes, bem como o 

estado e estilo das construções, tipo de ocupação, uso do solo etc.; 

ii) conteúdo interacional – tido também como “grau de coesão e as formas 

de relações sociais”, trata-se do bairro em que seus ocupantes mantêm profundas 

interações socioespaciais; 

iii) conteúdo simbólico – categoria que apresenta uma “imagem” 

intimamente associada ao bairro e os sentimentos de lugar de pertença de seus 

habitantes, os quais contribuem para reconhecê-lo com um bairro específico, distinto 

de outros. 

De certa forma, no entendimento de Marcelo Souza (2003), dessas 

categorias, numa divisão da cidade em bairros, consideramos o Serviluz, dando-o 

ênfase maior para o conteúdo simbólico, visto que tal divisão reflete a 

intersubjetividade gerada pelos habitantes citadinos, reais moradores da cidade. 

Neste sentido, recorremos para reafirmar, dentro de um parâmetro simbólico, que o 

lugar Serviluz pode sim ser considerado um bairro popular, não obstante apresentar 

favelas e casas ilegais para o mercado formal da produção da cidade e de moradias.  

A conjugação de moradias pobres é conhecida como assentamentos 

“subnormais no Terceiro Mundo” e recebe outros nomes, entre eles: bidonvilles na 

Argélia, bandas de miséria na Argentina, gececondu na Turquia e favelas no Brasil. 

Todos possuem e “refletem o mesmo jogo de forças sociais” (PERLMAN, 1981, 

p.39). As favelas são encontradas facilmente nas grandes cidades brasileiras, 

caracterizam-se de várias formas: algumas são esparsas, outras são densamente 



povoadas, algumas possuem infra-estrutura e outras não. “O que, afinal, distingue a 

favela de muitas outras comunidades pobres que lhe são semelhantes é a ocupação 

ilegal da terra” (Ibidem, p. 40). 

Ainda, assim, considerando como similar aos considerados bairros-

favelas, ocupações irregulares, favelas e comunidades, faz-se necessário indicar 

que: 
 
para as camadas pobres, a favela não se define tampouco como mera 
questão habitacional, se bem que constitui uma alternativa de moradia 
dotada de uma característica altamente vantajosa: estar fora de parâmetros 
institucionais e dentro das possibilidades concretas de cada um. Porém, 
mais do que local de moradia, esse tipo de aglomerado tem outras funções 
importantes: por sua localização, facilita o acesso aos mercados de trabalho 
e reduz os gastos com transporte; por sua natureza (área de invasão 
construída com recursos precários), permite que os gastos com a habitação 
sejam reduzidos. Constitui assim, para muitos, uma verdadeira “solução 
orçamentária”, cujo papel é fundamental na luta diária pela sobrevivência na 
cidade (VALLADARES, 1980, p. 44-45). 

 

Muitos são os fatores que norteiam o problema de acesso de moradia em 

Fortaleza, especialmente no Serviluz. Mesmo assim, as pessoas que sofrem com 

essa problemática, face aos usos do território já ocupado por gerações e décadas, 

criam “[...] um espaço próprio no qual os símbolos, as normas, os valores, as 

experiências, as vivências, permitem reconhecer as pessoas, estabelecer laços de 

convivência e de solidariedade, recriar uma identidade que não depende daquela 

produzida pela sociedade mais ampla” (CHAUÍ, 1987, p. 70). 

A ocupação ilegal de terras por parte da população está totalmente 

associada, em Fortaleza, ao processo de expansão urbana, imbuídos de uma 

segregação socioespacial e ambiental. 

 

 

6.1.3  A luta pela moradia: os programas habitacionais 

 
Na década de 1960, verifica-se no Brasil, o estabelecimento do Banco 

Nacional de Habitação – BNH foi criado em 1964 durante o governo do presidente 

Castello Branco (1964-1967), juntamente com o Sistema Financeiro da Habitação – 

SFH, em função da Lei n. 4.380 de 21 de agosto de 1964. 



O presidente Garrastazu Médici (1969-1974) cria o Plano Nacional de 

Habitação - PLANHAP em janeiro de 1973, objetivando a criação de cerca de dois 

milhões de moradias, reduzindo o déficit habitacional vigente no Brasil. Em 1974, o 

Sistema Financeiro da Habitação e o Banco Nacional da Habitação enfrentam uma 

forte crise em virtude do aumento das prestações, crise econômica, péssima 

qualidade das habitações, todos coincidiram com a crise do “milagre brasileiro”. Por 

conseguinte isso, as COHABs assumiram o controle do pagamento das prestações 

das unidades habitacionais, seleção das inscrições por famílias com rendas entre 

três e cinco salários mínimos, redução do tamanho das casas, utilização de matérias 

com péssima qualidade e o processo de localização dos conjuntos habitacionais em 

terrenos mais distantes do centro (BRAGA, 1995). 

De modo geral, as ocupações ilegais em áreas conhecidas como favelas, 

no final da década de 1970, eram crescentes pelos setores de baixa renda 

(subempregados e desempregados) que achavam neste tipo de ocupação uma 

provisão de moradia na cidade, face à procrastinação pelos programas 

governamentais em relação à construção de casas (BRAGA, 1995, p. 85). Nesta 

mesma época, o BNH chegou a reconhecer que populações com renda de até três 

salários mínimos não foram contemplados pelos programas de moradia. Diante de 

tal fato, a Igreja Católica, partidos de esquerda, movimentos sociais organizados de 

bairros e ONGs foram importantes na execução de propostas alternativas de 

habitação popular. 

Criado em 1979, o Programa de Erradicação de Favelas (PROMORAR) 

foi objetivamente destinado aos moradores de áreas ilegais, tendo como função 

principal a erradicação dos habitantes de favelas, transformando-os em moradores 

de conjuntos habitacionais. 

Conforme Braga (1995, p.157), o programa PROMORAR foi executado 

em Fortaleza entre os anos de 1979 e 1986, no decurso dos governos de Virgílio 

Távora e Gonzaga Mota. Objetivando implementar esse programa, foi criado 

também em 1979 a Fundação de Assistência às Favelas da Área Metropolitana de 

Fortaleza – PROAFA. O programa estadual PROAFA tinha como objetivos: criar 

mecanismos de inclusão da população residentes em habitações consideradas 

inadequadas, proporcionar mudança do padrão de vida aos favelados e a realização 

de atividades de desenvolvimento comunitário.  



De fato, a intensificação das ocupações de favelas ocorreu a partir da 

dácada de 1950, acarretada pelo aumento do numero de migrações do interior do 

Estado para Fortaleza. O aumento populacional das favelas como Pirambu, Verdes 

Mares e Lagamar foi impulsionado por esse aumento de migrações e de locais, 

posteriormente, por exemplo no lugar Serviluz (FERNADES  et al., 1991, p.60). 

Fortaleza apresenta, a partir das décadas de 1960 e 1970, um 

crescimento migratório elevado. Quando a Cidade atinge oficialmente o estágio de 

região metropolitana pela Lei Complementar n. 14 do ano de 1973,  revela-se uma 

inclinação macrocéfala ascendente em relação à expansão urbana do Estado; a 

Cidade quando concentrava 1/3 da população total, demonstrava uma problemática 

da falta de meios de assegurar os moradores em suas cidades de procedência 

(BRAGA, 1995, p.121).  

Durante a década de 1980, precisamente durante a Nova República, 

governo do presidente José Sarney (1985-1990), programas de cunho social foram 

instituídos sob o slogan “Tudo pelo Social”. 

 
 

Isto está relacionado ao, entre outros fatores, com o inexpressivo 
dinamismo industrial de outros centros urbanos existentes no Estado do 
Ceará, que não foram capazes de atuar como uma espécie de freio ao 
crescimento demográfico de origem migratória. O Centro Industrial de Aratu 
(CIA), no município de Camaçari, Estado da Bahia, e o complexo industrial 
dos municípios de Cabo, Jaboatão e Paulista, localizados na zona 
metropolitana de Recife, têm contribuído para reter parte do fluxo da 
população em direção às respectivas cidades-capitais, o que não ocorreu 
com o mesmo dinamismo, no caso de Fortaleza (BRAGA, 1995, p.122-123). 

 
 

Braga reclama que nessa época as atividades industriais nos ramos 

têxteis, alimentos e de calçados representava cerca de 60% da concentração 

industrial total; portanto, retinha as indústrias, somente 2% da população advinda do 

interior para Fortaleza. Tal panorama é um indicativo adicional e representativo que 

os fluxos de migração não ocorriam somente por um dinamismo através da atividade 

industrial presentes na década de 1980, na capital cearense (BRAGA, 1995, p.123).  

Foi o setor terciário que apareceu como aquele que promoveu as 

possibilidades de um possível dinamismo, algo que não significou a promoção 

efetiva de empregos; ocultando, sim, uma parcela da população com baixos salários 

e poder aquisitivo, alto índice de desemprego e uma população expressivamente 

pobre. 



Vincular os espaços ora conhecidos como favela em 1980, reforçava a 

associação desta à segregação, uma vez que muitos deste estavam localizados e 

misturados em áreas nobres, bem como sujeitar os moradores aos estigmas da 

marginalização e à projeção de verdadeiros lugares tidos com problema para as 

classes médias e altas (BARREIRA, 1992).  

Neste sentido, o BNH cria no ano de 1983 o Projeto João de Barro com o 

objetivo de melhorar, isto é, reparar as ocupações ilegais, financiando material de 

construção, a aquisição de novas áreas para moradia e a regularização de terrenos 

ilegais. Ficando, dessa forma, para a população o uso próprio da mão-de-obra, 

(mutirões) pelos futuros beneficiários da moradia.  

O BNH foi extinto em 1986 durante o governo do presidente José Sarney 

(1985-1990). Por conseguinte, foi criado outro programa advindo de uma política 

habitacional destinada aos setores de renda baixa.  

Adicionalmente, em novembro do ano de 1987 foi implementado no 

Estado do Ceará, sobretudo em Fortaleza, o Programa de Mutirões Habitacionais 

pela Superintendência regional da SEAC. Esse programa, executado pela Secretaria 

de Desenvolvimento Urbano (SDU), Companhia de Habitação do Estado do Ceará 

(COHAB-CE) e pela Fundação do Serviço Social de Fortaleza (FSSF), passou a ter 

sérios problemas devido aos impasses políticos e técnicos operativos entre 

Prefeitura e Estado, os quais interferiram na gestão do Mutirão Habitacional 

(BRAGA, 1995).  

O programa de Mutirão Habitacional, realizado no período entre os anos 

de 1987 e 1989, construiu cerca de 2.224 casas, embora objetivasse construir um 

total de 4121 casas. Pelo governo estadual do Tasso Jereissati, foram previstas as 

construções de 400 casas no Serviluz; deste número, só foram realmente 

construídas 104 habitações (BRAGA, 1995, p.205). tratava-se de um número 

bastante reduzido no que toca à herança das ocupações simples e populares deste 

lugar. 
 

 

6.2  A cidade ilegal: periodização da produção de moradias no Serviluz 

 



O modelo capitalista de sociedade que vem minando nas cidades 

brasileiras alimenta as desigualdades sociais e, inegavelmente, dilata a presença de 

áreas segregadas territorialmente. Assim, a cidade ilegal é ocultada pela cidade 

formal, oficial, sem espaços que sejam genuinamente generosos a todos os 

habitantes. 

A considerada cidade legal torna-se, paulatinamente, lugar da minoria, 

uma vez que na cidade oficial a produção mercantil se faz de forma hegemônica e 

puramente capitalista (MARICATO, 2001, p.39). Neste pautado processo de 

produção e reprodução do capital, cuja essência é inegavelmente desigual, o direito 

à invasão acaba sendo admitido pelos ditames da legislação e controle urbanísticos. 

Em contra concepção, o direto à cidade é negado aos mesmos que invadem áreas. 

Estes não foram incluídos no bojo do processo privado mercantil de produção de 

moradias, considerado legítimo pelo mercado imobiliário e pelo Estado. 

O verdadeiro entendimento da concepção de cidade ilegal, via de regra, 

acontece e diz respeito à flagrante inaplicabilidade da condição fundiária urbana. 

Portanto, concepção que está vinculada à presença de ilegalidade dos domicílios em 

solo urbano em áreas informais, ora toldados pela posição da cidade oficial, ora 

segregados pelo acesso à produção de moradias pelo mercado residencial formal. 

Nesse contexto, fazemos uso de uma concisa periodização acerca das 

ocupações que vêm sendo realizadas no Serviluz por seus sitiantes. Novamente, a 

título de localização do lugar e de sua sub-divisão, trazemos o que seja o Serviluz 

numa colocação espaço-territorial. Em vista disso, ele está distribuído entre os 

bairros Cais do Porto e Vicente Pinzón e contém os seguintes lugares: Estivas 

(moradores do Cais do Porto), Favela do Farol, Titanzinho e Vizinho.  

 

 

6.2.1   Décadas de 1940 – 1960 

 

Não há um consenso entre o surgimento dos primeiros assentamentos 

informais, em Fortaleza, denominados de favelas, a saber: Pirambu, Cinzas, Poço 

da Draga, Lagamar. Alguns autores (BRAGA,1995) nos falam que eles datam a 

partir das décadas de 1950 e 1960. Outros (SOUZA, 1978; SILVA, 1992; RAMOS, 

2003) afirmam que as primeiras ocupações irregulares nesses lugares datam da 

década de 1930. 



De acordo com depoimentos dos moradores, os primeiros assentamentos 

no Serviluz datam tanto do fim da década de 1940, quanto do início da década de 

1950. Não obstante às considerações de Jucá (2000) a despeito da década de 1930, 

período das primeiras ocupações no Serviluz. Com efeito, tais assentamentos eram 

formados basicamente por pescadores e imigrantes procedentes do interior do 

Estado. Dessa ocupação, houve um aumento populacional de pescadores que 

residiam na rua da frente, ora removidos em função da contrução da avenida 

Presidente Kennedy, atual avenida Beira-mar. 

Cabe lembrar que a prefeitura de Fortaleza querendo efetivar a 

construção da avenida Perimetral até o bairro Mucuripe, em relação ao antigo Sítio 

Cocó que, no último ano do governo do presidente Getúlio Vargas (1951-1954), teve 

liberou seu parcelamento (COSTA, 1988; RAMOS, 2003). Em função desse quadro, 

ampliaram-se as ocupações entre o Mucuripe e o loteamento da praia Antonio Diogo 

(atual praia do Futuro).  

Entretanto, a cidade de Fortaleza recebia grandes contigentes 

populacionais que fugiam das secas dos anos de 1951 e 1958. Neste período, 

avolumava-se as ocupações informais na circunvizinhança da capital cearense. 

Particularmente, durante o governo de Jucelino Kubitscheck (1956-1961), a 

expansão urbana através do processo eminente de industrialização que, a partir da 

década de 1950, ajudava na atração da população migrante.  

Em meados do ano de 1963, o plano do urbanista Hélio Modesto adotava 

um parcelamento da cidade em função de uma orientação segregante 

socioeconômica em zonas. O plano ainda previa a construção de novas vias de 

acesso, expansão de bairros e a instalação de equipamento urbanos, todos 

favorecendo uma população abastada: a “elite” fortalezense. 

 

 

6.2.2  Décadas de 1970 e 1980 

 

Não encontramos todos os registros populacionais do lugar Serviluz. 

Porém, de acordo com os dados disponibilizados, estamos associando, quase que 

sempre, tal lugar ao bairro Vicente Pinzón. 



Maria Salete Souza ao falar das áreas, as quais eram consideradas à 

epoca como áreas faveladas de Fortaleza, no final da década de 1970, indica que 

estas “[...] encontra[va]m-se dispersas por todo o espaço urbano. Entretanto, as 

áreas de maiores concentrações apresenta[va]m densidades elevadas, como no 

caso da favela do Mucuripe (mais de 240 hab/ha) e no Pirambu (90 a 140 hab/ha)” 

(SOUZA, 1978, p. 68). 

Novamente Souza (1978), falando sobre a área do Pirambu, uma das 

primeiras áreas em que populações de baixa renda e advindas, sobremaneira, do 

interior apropriaram-se dos terrenos de marinha; diz que “a zona litorânea foi sendo 

ocupada por uma população de baixa renda, que parece ter acrescido em função da 

atividade pesqueira” (Ibidem, p. 79). A autora também, referindo-se às vilas 

marginais:  
 

trata[m]-se de abrigos precários construídos espontaneamente em terrenos 
da União (terrenos da marinha), da Prefeitura, da rede Ferroviária e do 
INPS, além de terrenos de particulares ainda não aproveitados, terrenos 
baldios e até de leito de ruas. É grande o número de favelados localizados 
ao longo dos trilhos da Rede Ferroviária, especialmente na parte Leste da 
cidade, tendo em vista a menor procura e valorização dos terrenos nas 
proximidades da ferrovia (Ibidem, p.88). 

 
A constituição do lugar Serviluz aconteceu como vem ocorrendo nessas 

áreas, em que seu crescimento populacional foi espontâneo e os seus primeiros 

habitantes ocuparam “ilegalmente”, construindo suas moradias com recursos 

precários e desprovidos de infra-estrutura. Tratava-se de uma alternativa de 

habitação frente à falta de acesso ao mercado legal da produção de moradias. 

Neste contexto de ocupações não formais, as ocupações na atual 

chamada praia Mansa datam do início da década de 1970. Antes, tal praia era 

denominada de praia do Titã e intitulava também a máquina que deslocava as 

rochas que constituíram os espigões do Mucuripe e o do Titã (Titanzinho). Grande 

parte dos moradores dessas ocupações nessa praia era formada por migrantes 

provenientes de diversas cidades do interior do Ceará. Dentro destas cidades, pelas 

quais originaram muitos dos migrantes para Fortaleza, temos por exemplo a cidade 

de Acaraú: 
 

teve muita gente que saiu de lá [Acaraú] e veio para Praia Mansa aqui em 
Fortaleza [...] Depois conseguimos comprar uma barraca na Praia Mansa e 
fomos construir nossa vida lá. A primeira pessoa que chegou neste lugar foi 



a Raimudinha, mas quando nós chegamos, havia três ou quatro famílias. 
Construímos uma casa grande, toda de tábua, todos nós, com nossos filhos 
[...] Vivíamos do comércio e meu marido trabalhava com pesca no porto, na 
IPECEA. A ilha era boa para se viver e a pesca dava muita fartura 
(CEARAH ..., 2002, p.100). 

 

Nesta década, Os movimento sociais já se articulavam no lugar em busca 

de melhores condições frente às mazelas e aos impactos sentidos pelo moradores 

do Serviluz. Movimentos que possibilitam amenizar as dificuldades e reduzir os 

problemas socioeconômicos dos habitantes deste lugar. 
 

Existia a Colônia de Pescadores e através dela haviam assistentes sociais 
com as quais começamos pouco a pouco um trabalho como o povo. Foi 
criado um Grupo de mães e começamos a ter aquela comunicação, se 
reunindo e recebendo aulas que ensinavam como proceder como mãe [...] 
Havia também um pastor americano, o pastor Bill da Igreja Presbiteriana, 
que trabalhava com crianças e com pessoas necessitadas [...] Havia o 
padre José Nilson, da Igreja Nossa Senhora da Saúde [...] ele ajudava muito 
os pescadores  (CEARAH ..., 2002, p. 102). 

 

A Marinha em conjunto com a Companhia Docas do Ceará conclamaram 

os habitantes da praia Mansa, removendo-os para além do molhe do Titã, no 

Serviluz em meados do ano de 1974. O motivo alegado pela Marinha dizia respeito 

aos problemas naturais (relacionados com a subida da maré) que circundavam a 

praia Mansa e provocavam impactos nos residentes. 

 
A mudança para esse lado do Serviluz aconteceu em 1974. muita gente não 
queria sair [...] Chegou a um ponto em que o pessoal das Docas botava 
obstáculos no caminho da praia Mansa para não deixar entrar alimentos [...] 
depois tinha que ter uma carteira para entrar na área e virou uma praia 
privada [...] escolheram os terrenos aqui e nós ficamos com lotes de seis 
metros de frente com doze de comprimento. Nós fazíamos a casa de cinco 
metros para deixar meio metro de cada lado. Tivemos que construir nossas 
próprias casas, todas de taipa. A rua onde fica hoje a associação era 
chamada de ‘rua da merda’ porque toda imundice do bairro era joga aqui 
(Ibidem, p. 102-3). 

 

Conforme Dantas (2000), o trecho conhecido hoje como praia do Futuro 

foi a última zona litorânea incorporada ao espaço urbano de Fortaleza, “[...] ora 

como periferia de zona portuária (o Porto do Mucuripe), ora como lugar ocupado 

para responder à demanda das classes abastadas que freqüentavam a praia do 

Meireles” (Ibidem, p. 69). Logo após os anos 1970, novos fluxos para o trecho da 

praia do Futuro são gerados por meio da construção das avenidas Zezé Diogo e 

Santos Dumont. 



Tanto o prolongamento da avenida Santos Dumont quanto o da avenida 

Zezé Diogo permitiram uma ampliação urbana no que diz respeito à apropriação, ao 

uso e ocupação e à geração de novos fluxos entre as décadas de 1970 e 1980. 

Todos visando, tanto como atrativo de lazer e turismo quanto de ocupação e 

apropriação, a praia do Futuro e a foz do rio Cocó. Esta área da cidade era 

considerada (COSTA, 1988; DANTAS, 2002) como sendo a última zona de praia 

incorporada à expansão urbana. Neste intuito, a praia do Futuro recebe 

investimentos à implantação de uma infra-estrutura voltada aos usos do lazer, 

entretenimento e turístico.  

Acreditamos que seria equivocado acreditar que tal área foi a última a ser 

agregada ao circuito evolutivo urbano de Fortaleza, uma vez que os arredores da 

praia do Futuro se confundem com o trecho de praia denominado de praia do 

Serviluz (ora bairro Cais do Porto, ora bairro Vivente Pinzón). Este segmento 

litorâneo, outrora era conhecido como praia Antonio Diogo, passa a ser denominado 

de praia do Futuro na década de 1980.  

Todavia, em função da construção de novas vias de acesso, podemos 

afirmar que houve, sobretudo, a expansão do sistema viário orientado ao antigo Sítio 

Cocó. Aliado à população estabelecida desde meados da década de 1950, apliam-

se as ocupações tanto de pescadores advindos do interior e de outras colônias,  

quanto de pessoas de baixo poder aquisitivo. 

Em função das políticas habitacionais vigentes, a implantação do 

Conjunto Habitacional Cidade 2000 no ano de 1972 (COSTA, 1988) permitiu o 

prolongamento da avenida Santos Dumont em direção à praia do Futuro. Tal 

processo, sobremaneira, ampliou tanto a especulação imobiliária quanto o aumento 

das ocupações informais nesta área de Fortaleza. 

Neste contexto, de acordo com Ramos (2003, p.80-81), a área no entorno 

do Cais do Porto participou da expansão do espaço urbano de Fortaleza para o 

setor leste, ora iniciado por ocupações de famílias de baixa renda, ora através da 

situação fundiária do Mucuripe. A última situação, travava-se da posse de terras no 

Mucuripe a alguns proprietários, entre eles, José Macedo, Edson Queiroz e Emílio 

Hinko. 

O lugar Vicente Pinzón pertencia à localidade denominada de Sítio Cocó 

na cidade de Fortaleza. Portanto, podemos ver, de acordo com a Tabela 6.1, que na 



década de 1970, Vicente Pinzón apresentava cerca de 16.705 habitantes, 

representando 63,79 % da população total do Sítio Cocó.   
 

Tabela 6.1 - Crescimento populacional nos bairros do antigo Sítio Cocó em 1970 -1980 

População 

1970 1980 Bairros 

Número de habitantes % * Número de habitantes % 
*
 

Incremento de 

habitantes 

Vicente Pinzón 16.705 63,79 30.627 53,17 13.922 

Papicu 7.221 27,57 14.506 25,18 7.285 

Cocó 2.263 8,64 12.470 21,65 10.207 

Sitio Cocó 26.189 100 57.603 100 31.414 

* percentual referente ao antigo Sítio Cocó 
Fonte: Dados dos censos de 1970 e 1980, IBGE. Modificada de COSTA (1988) 

 

De modo geral, houve um crescimento de 13.922 habitantes no bairro 

Vicente Pinzón entre as décadas de 1970 e 1980, sua população total passou a ser 

de 30.627 habitantes em 1980, correspondendo a 53, 17 % do Sítio Cocó. À época, 

a população do Vicente Pinzón correspondia mais de 50 % da população total do 

Sítio Cocó; não obstante, foi o bairro que menos cresceu, quando comparado com 

crescimento populacional entre as duas décadas (1970-1980) dos bairros Papicu e 

Cocó. Isto aconteceu em virtude do parcelamento do solo, efetuado nestes bairros. 

Em virtude das políticas habitacionais, os mutirões acontecem na década 

de 1980 por volta dos anos de 1986 e 1987. O Serviluz é contemplado com esses 

mutirões e tem, como resultado um aumento em seu contigente populacional. “[...] 

Havia um mutirão no Serviluz e começaram a chegar pessoas procurando por casa 

própria. Vinham da vizinhança, do Castelo Encantado e de outros bairros também” 

(CEARAH ..., 2002, p. 109). 

 
Em 1987, quase toda a área do Serviluz ainda pertencia à Marinha e 
ninguém podia botar nem sequer um pau no chão. Entre a Associação do 
Titanzinho e a da Associação do Serviluz, já era uma guerra mesmo. Eles 
queriam trabalhar com a comunidade, mas nós também. Eu fui na Marinha 
falei com capitão e ele cedeu um terreno para nós. Comecei as inscrições 



no Domínio da União da Receita Federal e cadastrei o povo para fazer um 
grande projeto de mutirão no Serviluz (Ibidem, p. 106). 

 

Não obstante condição fundiária da “irregularidade”; em função do mutirão 

do ano de 1987, parte do assentamento do lugar Serviluz recebe alguns tijolos e 

telhas. 
 

 

6.2.3  O quadro atual: décadas de 1990 e 2000 

 

De fato, como descrito anteriormente, podemos dizer que o aglomerado 

populacional distribuído entre os bairros Cais do Porto e Vicente Pinzón pode ser 

chamado de Serviluz. A delimitação territorial e político-administrativa desses bairros 

é recente; data de 1997. 

Na verdade, trata-se de uma denominação que sempre representou a 

comunidade lá inserida e de mais um lugar em Fortaleza (tendo boa parte de sua 

área ocupada por residências em terrenos da União) em que se encontra 

sobremaneira ameaçada pela ocupação habitacional pobre e ilegal, convivendo com 

a problemática da invasão das areias nas residências daqueles que vivem na rua 

Ponta Mar e adjacências. Não obstante, essa forma de apropriação do espaço é 

mais uma alternativa para a sua população, precisamente para os grupos mais 

pobres. Seus problemas não acabam nisto, uma vez que esses habitantes sofrem 

discriminação social e segregação ambiental.  

Inserida num ambiente bastante privilegiado no “corredor turístico“ da 

capital cearense, em que seus moradores ocupam no sentido de residir dignamente 

como qualquer outro habitante, seria um ato infeliz liberar os terrenos ocupados 

apenas para resguardar e “[...] dispor de áreas em que se poderia construir, que se 

poderiam urbanizar ou valorizar para utilização futura” (VALLADARES, 1980, p.31-

32). 

Neste sentido, surge particularmente expressivo, que essa comunidade 

ainda convive com a problemática da regularização fundiária, isso porque uma 

grande parte desses moradores “se instalou ilegalmente já que não teve acesso ao 

mercado imobiliário privado e nem foram atendidos pelas políticas públicas de 

habitação” (MARICATO, 1996. p.62). 



Neste lugar em apreço, a saber: 

 
São milhares de pessoas vivendo ao deus-dará, esquecidas do poder 
público e dos políticos que talvez agora por lá cheguem à cata de votos com 
suas promessas de campanha. O desemprego e a droga, de mãos dadas 
com a prostituição, são uma presença constante ali, onde falta de tudo: 
creche, praça, área de lazer e campo de esporte para os jovens. O posto de 
saúde tem horário burocrático, não funciona à noite, e escola é força de 
expressão, tão rudimentar ela é, pelo menos a que vimos (FONTES, 2002).  

 

Moradores, planejadores, incorporadores e outros agentes da cidade 

(estado, locatários, corretores etc.) vêem com outros olhos a comunidade do 

Serviluz, considerando-a apenas como mais uma favela. Isto posto, pode-se 

asseverar, de acordo com estes agentes, que é mais uma das “áreas de ocupação 

ilegal, de crescimento espontâneo e carentes de uma infra-estrutura básica logo, 

fora das normas de urbanização, as favelas sempre representaram um entrave 

diante dos programas de planejamento urbano projetados ou realizados” 

(VALLADARES, 1980, p.31). 

 “Os habitantes da periferia não inventam apenas a casa. Inventam o 

espaço. Criam o pedaço” (CHAUÍ, 1987, p.67). Os moradores de áreas similares ao 

lugar Serviluz representam também indivíduos que são “importantes” no sentido de 

que possuem história de vida, pertencimento, contextualizadas nesta parte da 

cidade de Fortaleza. Enfim, são brasileiros e fazem parte de uma nação que dia a 

pós dia, sofrem, sobrevivem e resistem a todas as mazelas evidenciadas. Com uma 

visão preconceituosa, poderiam ser apenas representado como estatísticas 

daqueles que estão na periferia. Mesmo assim, reportando-se aos dizeres de Chauí, 

eles inventam, constroem e criam seu “pedaço”. 

Conforme depoimento de Dona Mariazinha, líder da Associação 

Comunitária do Serviluz: “[...] de 1998 para cá, a urbanização do Serviluz avançou 

muito e o bairro viveu um grande salto ao nível de moradia, embora esse último 

mandato de Tasso não considere mais as comunidades como antes” (CEARAH p. 

115). 

A Tabela 6.2 mostra que, atualmente, consoante dados do Censo 2000, 

são 21.529 pessoas morando no Cais do Porto (incluindo Estivas), distribuídos entre 

homens e mulheres. O bairro Vicente Pinzón, englobando também populações do 

Morro do Teixeira (não utilizado no presente trabalho a efeito de pesquisa), 

apresenta 39.551 moradores. Grande parte desses moradores, adicionado ao total 



do primeiro denotam o quantitativo populacional da comunidade do Serviluz, 

somando-se as populações dos dois bairros, apresentando o total de 61.080 

habitantes. 

 
Tabela 6.2 - População residente total nos Bairros Cais Porto, Vicente Pinzón e Praia do 

Futuro I e II – 2000 

População Residente 
Bairros 

Total de habitantes Homens (habitantes) Mulheres (habitantes) 

Cais do Porto 21529 10512 11017 

Vicente Pinzón 39551 19143 20408 

Praia do Futuro I * 2917 1419 1498 

Praia do Futuro II 7651 3756 3895 

Total 71648 34830 36818 

* corresponde à Praia do Futuro Velha 
Fonte: IBGE, Indicadores Municipais, ano de 2001. 
 

 
Os bairros da área de estudo estão inseridos numa categoria de 

classificação do solo urbano tido como industrial, uma vez que o zoneamento 

realizado pelos planos diretores indicou essa categoria. O lugar Serviluz, nesta área 

da cidade, sem ter prestigiado as ocupações, compartilha o uso e ocupação do solo 

com as residências, comércio, escolas, barracas de praia e outros equipamentos 

urbanos.  

A Tabela 6.3 nos indica que, em relação à condição de aquisição de 

domicílios e à de ocupação do terreno, do total de 3.673 moradias no bairro do Cais 

do Porto, apenas 1.361 são próprias, 1.405 são cedidas e 907 estão sob outra 

condição. No caso do bairro Vicente Pinzón, 4.515 são domicílios próprios. A 

quantidade total de residências que os dois bairros apresentam é de 11.371 

domicílios, variando de acordo com a condição de ocupação do terreno (domicílio 

próprio, cedido ou em outra condição). Já a população da Praia do Futuro I conta 

557 domicílios particulares (destes, 241 são próprios, 300 são cedidos e 16 

domicílios têm outra condição) e a Praia do Futuro II apresenta 1.571 domicílios (510 

domicílios próprios, 560 cedidos e 501 estão em outra condição de aquisição). 

 



Tabela 6.3 – Domicílios particulares permanentes, por condição de aquisição do domicílio e 
condição de ocupação do terreno, segundo os Bairros Cais Porto, Vicente 
Pinzón e Praia do Futuro – 2000 

Domicílios particulares permanentes 

Condição de Aquisição – imóveis já quitados e em aquisição 

Condição de ocupação do terreno 

Bairros 

total Próprio Cedido Outra condição 

Cais do Porto 3673 1361 1405 907 

Vicente Pinzón 7698 4515 1374 1809 

Praia do futuro I 557 241 300 16 

Praia do futuroII 1571 510 560 501 

Total 13499 6627 3639 3233 

Fonte: Censo Demográfico, IBGE, 2000. 

 

Portanto podemos observar no Figura 6.1, novamente, em função da 

problemática no que concerne às divisões e aos limites territoriais dos bairros Cais 

do Porto e Vicente Pinzón, os dados da quantidade total de domicílios nos mesmos 

em relação aos bairros Praia do Futuro I, Praia do Futuro II e Mucuripe. O Vicente 

Pinzón é o que apresenta o maior contigente populacional: são 39416 pessoas 

morando em 9.174 domicílios. O bairro Cais do Porto vem apresentando 21.474 

moradores em 5.073 domicílios (Figura 6.1). 
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Figura 6.1 - Domicílios e moradores em domicílios no Cais do Porto, Vicente Pinzón, Praia do Futuro 
(I e II) e Mucuripe, em 2000. Fonte: IBGE, Indicadores sociais municipais, ano 2000. 

 

 
6.3  A segregação e as áreas sociais em Fortaleza 
 

A segregação socioespacial ou territorial verificada na cidade de Fortaleza 

está agregada ao processo de ilegalidade do solo urbano constituído por sua 

população instalada, bem como imbricada de valores que remetem às 

desigualdades sociais. As ocupações ilegais não são representadas na cidade legal, 

oficial. Isto acontece em virtude da falta de consenso entre os dados e informações 

que revelam as tramas desse processo desigual no uso e ocupação do solo urbano 

fortalezense. Essa ilegalidade territorial é um grande exemplo de como acontecem 

os preceitos da segregação socioespacial nas cidades brasileiras. 

A segregação resultante do processo de urbanização tende crescer cada 

vez mais, como pode ser facilmente percebido nas mazelas das cidades brasileiras. 

Nessas cidades, “as áreas residenciais segregadas representam papel ponderável 

no processo de reprodução, no bojo do qual se reproduzem as diversas classes 

sociais e suas frações; os bairros são locais de reprodução dos diversos grupos 

sociais” (CORRÊA, 1995, p.09). Com efeito, pode-se afirmar, também, que a área do 



presente estudo é uma dessas áreas residenciais em que há reprodução, 

certamente, de todos os grupos sociais, lá verificados.  

Na tentativa de se encontrar a causa de um efeito tão expressivo no 

processo urbano brasileiro, precisamente no que concerne ao avanço de ocupações 

em qualquer área de uma cidade, faz-se necessário compreender os reais motivos 

que promovem a segregação. Dessa forma, reportando-se em relação à segregação 

territorial evidenciada na maioria das cidades brasileiras, é deveras importante 

enfatizar que: 
 
uma análise das diversas formas de provisão da moradia pode fornecer um 
diagnóstico amplo dos agentes produtores e promotores, dos diversos 
segmentos do mercado, e do caráter da legislação urbanística (sem 
esquecer o caráter da gestão) que favorece a uns e não a outros. Dessa 
forma encontraremos as causas de muitas das características do ambiente 
construído, dentre as quais a exclusão ou segregação territorial. Por esse 
motivo, o ambiente construído deve ser tomado em seu todo (MARICATO, 
2001, p.130-131). 

 

 

 6.3.1  O caso do lugar Serviluz 

 

Em Fortaleza o processo de tendência à segregação por parte das 

classes mais abastadas (alta renda) é crescente entre os bairros praia de Iracema, 

Meireles, Mucuripe e praia do Futuro. São áreas localizadas em espaços litorâneos 

(tendo como principal atrativo à localização: a paisagem) valorizados em função de 

um mercado imobiliário. Esses bairros situados na SER II reúnem um alto percentual 

das famílias com renda média superior a 30 salários mínimos (RAMOS, 2003). 

Esse sistema de produção e reprodução, presente no urbano da Cidade, 

seguiu a lógica de padrões socioeconômicos de ocupação do solo, uma vez que a 

segregação é uma determinação geográfica “[...] produzida pela classe dominante, e 

com a qual essa classe exerce sua dominação através do espaço urbano” 

(VILLAÇA, 1998, p.360). O mesmo não se pode dizer de alguns pontos lugares em 

que não se faz visível a presença de ricos: áreas “convenientes” (para as classes 

ricas) e “inconvenientes” (para as classes mais abastadas). Não obstante, são 

lugares tanto de classes com renda alta quanto de classes populares.  



Em vista do exposto, as classes menos poderosas acabam erigindo 

moradias nos lugares consideráveis suscetíveis a inundações que ainda não 

obtiveram mudanças de engenharia e infra-estrutura com vistas à melhoria e 

adequação do espaço para moradia, e nas proximidades de indústrias, complexo 

portuário e petroquímico. Isto acontece, inteligivelmente, devido em tais lugares: ter 

tendência à distribuição dos serviços espaciais e de equipamentos urbanos tanto 

privados quanto públicos. O lugar Serviluz é um forte exemplo, em que as classes 

mais abastadas desprezaram um trecho de orla marítima (ora usado pelo mercado 

imobiliário como atrativo em outras áreas de Fortaleza: Praia de Iracema, Meireles, 

Mucuripe etc.). 

São estas classes abastadas que escolhem que áreas são consideradas 

ideais para a localização e o crescimento de seus bairros (VILLAÇA, 1998, p.320). 

Na maioria das vezes, essas classes escolhem tais áreas em função dos atrativos 

naturais. É o que vem acontecendo em Fortaleza.  

No caso da área em apreço, por deter uma zona industrial e um complexo 

portuário, serviu de orientação à ocupação por classes de renda mais baixa 

(populações pobre) e numa área até, então, despreza pela especulação imobiliária. 

Assim, as classes mais ricas se recusaram a ocupar esse espaço para fins de 

apropriação, uso, ocupação e moradia. Note-se que este lugar está encravado entre 

os supervalorizados bairros do Mucuripe e Praia do Futuro I e II. 

Sob as sombras do Parque de Tancagem, o lugar Serviluz vem crescendo 

em Fortaleza, logo durante e após a construção do porto, da usina e do parque de 

tancagem. Em princípio, seu contingente populacional não obedeceu à lógica do 

mercado e do capital. Trata-se de uma mancha encrava e localizada em meio à 

presença na e da classe “nobre”. Classe essa que rege os ditames da apropriação, 

produção e reprodução do espaço urbano no que concerne às localizações, em 

consonância tanto com o Estado quanto com a “ideologia” presente neste processo. 

Isto acontece a partir da construção e controle do espaço, precisamente no que se 

referem aos desejos, usos e abusos de uma classe mais abastada e mergulhada na 

lógica do capital. 

 

Subliminarmente, a ideologia inculca nas mentes da maioria a idéia de que 
a cidade é aquela parte construída por onde estão os dominantes. Essa 
ideologia facilita a ação do Estado, que privilegia essa parte. Ao investir 
nela, o Estado está investindo na cidade; ao protegê-la através da 



legislação urbanística, o Estado está protegendo a cidade. Quando 
transfere seus aparelhos para o centro novo criado pelas e para as 
burguesias, está transferindo-os para o centro novo da cidade (VILLAÇA, 
1998, p. 350) (grifos do autor). 
 
 

Em fortaleza, ocorreu uma supervalorização e, por conseguinte, ocupação 

intensiva das populações de alta renda nos terrenos valorizados e considerados 

“privilegiados” em espaços litorâneos, precisamente nos bairros da Regional II. Por 

ser uma metrópole com uma oferta limitada de terrenos de frente para o mar 

(VILLAÇA,1998, p.353), essas áreas obtiveram um intenso processo de 

verticalização em que o uso de edifícios mostra a mais viável condição econômica e 

lucrativa para o mercado imobiliário. A despeito disso, a orla marítima do Serviluz é 

inegavelmente um poderoso espaço atrativo a uma futura apropriação do setor 

imobiliário (demanda por uma localização litorânea), não obstante a problemática do 

soterramento e a circunvizinhança de uma zona industrial e portuária. 

 

 

6.4  A luta pela moradia e o direito à cidade: a legislação a favor ou contra? 

 

Na América Latina, precisamente no Brasil, a urbanização é totalmente 

indissociável de processos tidos como favelização e periferização. Souza (2003) 

reclama que as áreas que são consideradas favelas não deixam de ser mais um 

bairro, mesmo que invisível num sentido estético, presente no bojo da organização 

espaço territorial no processo urbano: “sob vários aspectos, as favelas, ou pelo 

menos as favelas grandes e consolidadas, não são menos, e sim ‘mais bairros’ do 

que muitos bairros da cidade formal/legal, pois alimentam forte identidade sócio-

espacial [...]” (ibidem, p.309). 

Conforme Maricato (2001, p. 110), no que concerne aos bairros populares 

irregulares, favelas, favelas-bairros e áreas ilegais, uma verdadeira regularização 

jurídica deve ser acompanhada de uma regularização urbanística que assegure, por 

meio de investimentos públicos, padrões básicos de urbanização, ou seja, condições 

viáveis de moradia, garantindo o direito à cidade para essa população.  



No caso dessa parte da Cidade, em referência à especulação imobiliária, 

Harvey (1980, p. 140) chama a atenção para o fato que “moradias deterioradas 

estão tipicamente sujeitas à pressão especulativa – pressão que pode levar à 

renovação urbana sob diferentes espécies de moradias ou a transformação no uso 

do solo”. 

Em vista disso, é necessário por em execução “[...] soluções factíveis e 

efetivas para melhorar a qualidade de vida dos moradores de favelas e loteamentos 

irregulares” (SOUZA, 2003, p. 293). Existem diversos instrumentos de regularização 

fundiária que, usados adequadamente, podem regulamentar e dotar de infra-

estrutura favelas e áreas ilegais. Isso resgataria a dignidade e a auto-estima dos 

pobres urbanos, no que se refere aos instrumentos (ibidem, p. 294). Entre eles: o 

Plano Diretor da cidade, o Estatuto da Cidade e a Constituição Federal. 

Pode-se dizer, então, que ”a ocupação ilegal como as favelas são 

largamente toleradas quando não interferem nos circuitos centrais da realização do 

lucro imobiliário privado” (MARICATO, 1996, p.65). 

Ao falar da identificação dos “espaços residenciais dos pobres urbanos”, 

decretando esses espaços como Zonas especiais de Interesse Social – ZEIS, o 

geógrafo Souza recorda que: 

 

[...] ao serem as favelas decretadas como ZEIS, deve-se articular isso com 
um tratamento urbanístico particularizado, que corresponda à especificidade 
jurídica e material das áreas de ocupação: concretamente, parâmetros 
urbanísticos e diversas exigências devem ser ajustados de maneira a 
facilitar, e não a dificultar a regularização fundiária, sem que se perca de 
vista o necessário para se garantir bem-estar aos moradores (SOUZA, 
2003, p.263-264). 

 

Todos os processos de uso e ocupação intensiva do solo devem ser 

acompanhados de um elenco de ações sejam elas reais, verdadeiras, efetivas e 

factíveis. Todas essas visando à verdadeira eqüidade social baseada em princípios 

éticos, vislumbrando prioridade à melhoria de condição de vida, aumento da justiça 

social, redução da precariedade das condições de vida da ampla maioria das áreas 

ilegais, bem como o reordenamento do uso e ocupação do solo destas. 

No dito lugar Serviluz, as iniciais ocupações surgiram ilegalmente numa 

terra, até então, desprezada pelo mercado imobiliário. Esse quadro que vem sendo 

agravado nas décadas de 1980 e 1990. Não obstante este lugar não ser 



considerado integralmente uma favela, contem favelas (Farol, Estivas) que também 

necessitam tanto da regularização urbanística quanto da fundiária.  

Os moradores de áreas na cidade que ainda não foram regulamentadas 

podem-se utilizar, por iniciativa própria, da usucapião, para regularização fundiária 

de suas ocupações. E também, neste sentido, de acordo com o geógrafo Souza 

(2003, p.294), o Poder Público pode assessorar juridicamente esses moradores 

desde que o processo da regularização fundiária não seja extremamente lento e 

desfavorável àqueles que podem ser declarados legitimamente donos das áreas que 

ocupam. 

Ocorre que o texto constitucional, em seu Título VII - Da ordem 

econômica e financeira, Capítulo II - Da Política Urbana, prevê no artigo 183 que 

“aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinqüenta metros 

quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua 

moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário 

de outro imóvel urbano ou rural”. O mencionado artigo segue, indicando que através 

do § 1o que o “título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem 

ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil”; no § 2o  o “direito não 

será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez” e no § 3o Os imóveis 

públicos não serão adquiridos por usucapião.  

Tratando da política urbana e de regras que regulamenta a atividade 

urbanística, o Estatuto da Cidade (um das mais recentes normas jurídicas), Lei n. 

10.257 de 10 de julho de 2001, no que se refere da usucapião especial de imóvel 

urbano, indica no seu 9o artigo que, aquele que possui em sua área ou edificação 

urbana “até duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco anos, 

ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, 

adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou 

rural”: 

 
§ 1o O título de domínio será conferido ao homem ou à mulher, ou a ambos, 
independentemente do estado civil.  
§ 2o O direito de que trata este artigo não será reconhecido ao mesmo 
possuidor mais de uma vez. 
§ 3o Para os efeitos deste artigo, o herdeiro legítimo continua, de pleno 
direito, a posse de seu antecessor, desde que já resida no imóvel por 
ocasião da abertura da sucessão. 
 



Ainda em relação ao texto do Estatuto da Cidade, o artigo décimo prevê 

que ocupações por populações de baixa renda, também por cinco anos, podem 

receber a usucapião de forma coletiva desde que os possuidores não tenham outro 

imóvel. Porém, cada possuidor terá a mesma fração de terreno e de acordo com 

esse artigo as áreas urbanas que se apresentam com mais de duzentos e cinqüenta 

metros quadrados, estando ocupadas (ininterruptamente e sem oposição) cerca de 

cinco anos por uma população de baixa renda, “onde não for possível identificar os 

terrenos ocupados por cada possuidor, são susceptíveis de serem usucapidas 

coletivamente, desde que os possuidores não sejam proprietários de outro imóvel 

urbano ou rural”.  

De acordo com o § 1o do mencionado Estatuto, o possuidor pode 

acrescentar sua posse à de seu antecessor, contanto que ambas sejam contínuas, 

“para o fim de contar o prazo exigido por este artigo”. O juiz, segundo o § 2o, 

mediante sentença, pode declarar a usucapião especial coletiva de imóvel urbano, 

“a qual servirá de título para registro no cartório de registro de imóveis”. O § 3o indica 

que nessa sentença, o juiz atribuirá igual fração ideal de terreno para cada 

“possuidor, independentemente da dimensão do terreno que cada um ocupe, salvo 

hipótese de acordo escrito entre os condôminos, estabelecendo frações ideais 

diferenciadas”.  

No que se refere ao condomínio especial constituído, pelo § 4o, ele será 

“indivisível, não sendo passível de extinção, salvo deliberação favorável tomada por, 

no mínimo, dois terços dos condôminos, no caso de execução de urbanização 

posterior à constituição do condomínio”. Por conseguinte, o § 5o indica que as 

deliberações relativas à administração desse condomínio “serão tomadas por 

maioria de votos dos condôminos presentes, obrigando também os demais, 

discordantes ou ausentes”. 

O Estatuto da Cidade, a respeito do texto constitucional, preserva “[...] a 

possibilidade de emprego de outro instrumento, a concessão de direito real de uso, 

para legalizar a posse de ocupantes de terrenos públicos” (SOUZA, Marcelo, 2003, 

p.295). Tal concessão é nada mais que um contrato estabelecido entre o poder 

público e os moradores das áreas ocupadas ilegalmente, podendo ser ilimitado e 

limitado (que pode ser renovável). 

6.4.1 A questão da regularização fundiária no Serviluz 

 



Além dos diversos problemas, até aqui verificados, a população do 

Serviluz convive com a falta da regularização fundiária. Isto posto, pode-se 

asseverar que as construções ilegais, da situação da questão fundiária não resolvida 

são também responsáveis pela fragilização social e urbana a que está 

cotidianamente sujeitada a população desta área da Cidade.  

Reportando-se, novamente ao discurso de Souza, Marcelo, ”no caso de 

favelas, está se lidando com áreas de ocupação ilegal, que demandam 

regularização fundiária” (Ibidem, p.263). Uma parte da população, inserida nos 

bairros Vicente Pinzón e Cais do Porto, convive com a falta da regularização 

fundiária. Portanto, essas as ocupações ilegais e a situação fundiária não resolvida, 

são mais uma problemática a ser enfrentada pelos moradores destes bairros. 

Neste sentido, na possibilidade de se tentar resolver, minimizar e atenuar 

seus problemas relacionados à questão da moradia, a Central das Associações de 

Moradores e Populares do Estado do Ceará convocou, no dia 22 de fevereiro de 

2003, a comunidade do Serviluz com o objetivo de discutir a regularização de posse 

de casas no tocante às escrituras de casas situadas em terras da União. “Cerca de 6 

mil moradores residem na área há vários anos, alguns com até 50 anos de moradia, 

mas não possuem nenhum documentação do imóvel” (ASSEMBLÉIA..., 2003).  

Ainda de acordo com o mencionado texto, esses moradores têm o 

sentimento de ameaça pela possibilidade de uma futura especulação imobiliária no 

entorno da área da comunidade. Antigos moradores, pescadores e portuário 

compõem a maioria, os quais pagam anualmente uma taxa de permanência para a 

União. 

Em reportagem de janeiro, o jornal O Povo (PERIFERIA..., 2004) parte 

dos moradores das areas informais ou ilegais situadas no Serviluz, Barra do Ceará, 

Pirambu, Planalto Pici, Praia do Futuro e Poço da Draga realizatram uma 

“manifestação, em frente ao prédio da Receita Federal, na Aldeota, reivindicando a 

posse de terras pertencentes à União. No prédio funciona a Secretaria do Patrimônio 

da União (SPU), responsável pela fiscalização e legalização dessas áreas” (Ibidem).  

Consoante depoimento desses manifestantes, são aproximandamente “58 

mil famílias que moram nessas regiões há mais de cinco anos e que, por esse 

motivo, teriam direito ao título de posse dos terrenos, de acordo com uma 

determinação do Governo Federal” (Ibidem).  



Dentro essas áreas, a que apresenta o maior número de representantes 

por domicílios que pleiteiam pelos documentos de concessão é o bairro do Pirambu 

(18 mil famílias). O segundo que apresenta a mesma perspectiva é o lugar Serviluz 

(6 mil famílias) e em seguida o Planalto do Pici (5 mil famílias). 

 

O maior entrave apontado foi o fato de que a SPU tem apenas a localização 
dos lotes requeridos - faltaria, portanto, uma relação completa dos 
moradores dessas regiões. As associações comunitárias de alguns desses 
bairros já providenciaram a identificação das famílias, o que pode ser útil 
para agilizar o processo. Outro problema seria a regularização dos terrenos: 
alguns deles pertencem a terceiros e é necessário conceder primeiro a 
posse deles para a União, para que ela repasse os lotes aos moradores 
(Ibidem).  

 

Trata-se de um processo demorado e, que no “caso do Pirambu, por 

exemplo, a União cedeu ao Governo do Estado a posse das terras, e a função dele, 

por sua vez, seria enviar para a SPU a documentação”. A função da SPU é enviar “a 

papelada para o Ministério das Cidades, em Brasília, para que ele finalmente 

autorize os títulos de posse dos moradores” (Ibidem). Conforme posição da SPU, em 

janeiro de 2004, “as escrituras dos terrenos do Pici e do Pirambu já foram enviados 

a Brasília. A diretoria da CAC estima que 11 mil títulos de posse referentes ao 

Pirambu já estejam prontos para ser liberados pelo ministério” (Ibidem).  

De acordo com Filomeno Abreu (entrevista), técnico do Habitafor, a 

prefeitura de Fortaleza enviou um ofício pedido à SPU acerca da concessão da 

regularização fundiária. A SPU-CE ficou de fazer o cadastramento das 6 mil famílias. 

Até o mês de abril ainda não foram realizadas nenhuma reunião e nem a SPU 

respondeu tal pedido. Junto ao ofício foi encaminhado um memorial descritivo das 

residências que estão presentes em áreas da União e um mapa poligonal. 

Ainda conforme Filomeno, o governo do Estado enviou pedido de 

concessão à regularização fundiária no ano de 1996. portanto, o Estado e a 

Prefeitura pediram o aforamento das áreas que estão dispostas em terrenos de 

marinha: Pirambu, Serviluz e Caça e Pesca. 

De acordo com reportagem em 2003, estimativas do Ministério das 

Cidades indicam que 60% dos imóveis (em áreas públicas e particulares que foram 

invadidas) em Fortaleza estão com situação irregular. Das 6 mil famílias, 5 mil 



esperam obter o título de posse de suas residências. Para entregar o título de posse 

é necessário qualificar a área provendo infra-estrutura. 

Consoante referida reportagem em 2003, o titular da SPU-CE, Marcelo 

Mendes afirmava que o governo federal estava delimitando tanto as áreas do 

Pirambu Serviluz e Caça e Pesca que serão cedidas quanto o npúmero de famílias a 

serem contempladas com o título de posse. 

 

 

6.5  Riscos e contaminação aos moradores e ao ambiente no Cais do Porto e 
Vicente Pinzón 

 

Existem duas Fortalezas, a dos ricos com belos edifícios, hotéis de luxo, 
ruas asfaltadas, água tratada, esgotos e policiamento, que é frequentada 
pelos turistas; e uma outra Fortaleza periférica onde a pobreza, e até 
mesmo a miséria, é predominante. Nessa última os serviços públicos 
essenciais são precários (VASCONCELOS, 1998). 

 

Como citado no início deste capítulo, a presença de um complexo 

petroquímico e do Complexo Portuário do Mucuripe denotam riscos e efeitos à 

saúde dos moradores. O porto do Mucuripe representa grande importância 

socioeconômica na Região Metropolitana de Fortaleza, todavia ainda provoca 

impactos no entorno da área que foi destinada às instalações portuárias. Nesse 

contexto, as cargas e descargas estão entre as atividades mais impactantes de um 

complexo portuário que interfere, sobretudo, na paisagem natural e nos 

ecossistemas pesqueiros.  

Por ser esta área ainda considerada como uma zona industrial, os bairros 

Cais do Porto e Vicente Pinzón contêm indústrias (na maioria, indústrias 

petroquímicas que possuem risco de incêndio) que estão totalmente relacionadas ao 

Porto (Quadro 6.1). Seu entorno, inserido numa zona industrial, apresenta um 

segmento composto de indústrias de produtos e reagentes químicos que são 

inflamáveis, explosivos e tóxicos. Indústrias petroquímicas geram efluentes líquidos 

e sólidos que exigem tratamento especial.  

 



Quadro 6.1 - Histórico da ocorrência de acidentes nas empresas do parque de tancagem do 

Mucuripe, 1980 - 1999 

Ocorrência de acidentes nas empresas do parque de tancagem do Mucuripe 
entre os anos de 1980 e 1999 

Data 

Sete tanques da empresa Shell explodiram no Mucuripe, queimando cerca de quatro 

milhões de litros de matéria inflamável, durante dois dias. Sem vítimas graves, houve 

pânico e a população no entorno teve que ser retirada.  

28 de julho de 1980 

Um caminhão tanque ao ser carregado de gasolina na empresa Atlantic, em função de 

uma falha técnica, causou a morte de dois funcionários. 
09 de julho de 1985 

Um incêndio sem registro de vítimas, no momento da instalação de guinchos para o 

bombeamento de derivados do petróleo no píer do porto do Mucuripe, surpreendeu os 

técnicos e funcionários da empresa Thequinte S.A.  

12 de maio de 1989 

A explosão em um dos galpões da empresa Nacional Gás Butano não causou vítimas. 

Além do pânico na população das adjacências, o fogo provocou uma série de 

explosões de botijões e de oito caminhões. 

03 de fevereiro de 1992 

A unidade de lubrificantes da Petrobrás foi atingida por um incêndio. Sem vítimas, o 

fogo iniciado no forno da matéria prima dos lubrificantes se alastrou nos equipamentos 

desta empresa. 

04 de fevereiro de 1999 

Organizado por: Ernandy Luis Vasconcelos de Lima. Fonte: Cronemberger, 2004. 

 

Dentre as empresas que compõem o Parque de Tancagem do Mucuripe: 

Agip do Brasil, Shell do Brasil S/A Petróleo, Petrobrás Distribuidora S.A., Lubnor 

Refinaria da Petrobrás, Tefor Distribuidora da Petrobrás, Companhia Brasileira de 

Petróleo Ipiranga, SP Indústria e Distribuidora de Petróleo, Texaco Brasil S/A 

Produtos Petróleo, Esso Brasileira de Petróleo Ltda., Satélite Distribuidora de 

Petróleo Ltda. e Nacional Gás Butano. Existe a possibilidade de transferência das 

empresas do parque de tancagem (Figura 6.2) para o porto do Pecém até o ano de 

2005. 

 



 
Figura 6.2 – Tanques da Shell – uma das empresas que compõem o Parque de Tancagem do 

Mucuripe, em março de 2005. Autor-foto: Ernandy Luis Vasconcelos de Lima. 
 

A forte intensidade dos ventos carreando sedimentos, igualmente, 

provoca nos moradores problemas no que concerne às infecções pulmonares e 

respiratórias, visto pelas condições precárias de infra-estrutura dos domicílios. Como 

grande parte do Serviluz é caracterizado pelo alto índice de ocupação informal e 

irregular, sua população está sem as mínimas condições de salubridade e higiene 

adequados. 

Anualmente, durante os meses de agosto a outubro, portas janelas 

fechadas e lonas e sacos plásticos cobrem os telhados. Esse é o cenário verificado 

em quase todas as casas na rua Ponta Mar e nas proximidades. Segundo os 

moradores: “[...] a areia das dunas móveis entope esgotos e impede até mesmo a 

chegada do carro de lixo” (FORÇA..., 2002).  

 

O areial que se forma à porta das pobres casas, na frente, dentro e em cima 
dos telhados; que invade todos os espaços, inclusive os corpos (nariz, boca, 
olhos) conspira para retirar aquela gente do seu chão (FONTES, 2002). 

 

As tubulações dos esgotos morrem na zona de berma nas proximidades 

da casas da rua Ponta Mar, na faixa de praia, e contaminam in natura o solo, as 

águas superficiais e subterrâneas, por conseguinte o homem através da transmissão 



de doenças (infecção parasitária, hepatite, cólera, febre tifóide e doenças 

gastrointerstinais). Pois, o esgoto sanitário apresenta em sua composição 

microorganismos patogênicos, matéria orgânica e inorgânica e tóxicas substâncias 

químicas que podem causar doenças da pele e infecções gastrointerstinais. Desse 

modo, existe a possibilidade de contaminação de doenças infecto-contagiosas na 

população que convive também com essa situação (Figura 6.3).  

 

 
Figura 6.3 - Escoadouro aberto pelos moradores de um dos esgotos que estava obstruído pelo aporte 

sedimentar (acúmulo de areias). Notar também lixo e entulho jogados em janeiro de 
2005. Autor-foto: Ernandy Luis Vasconcelos de Lima. 

 

As praias do Farol, Serviluz e Titanzinho são consideradas impróprias 

para o banho, as quais apresentam um intenso número de coliformes fecais. O 

acúmulo de lixo e tubulação danificada nas praias do Futuro e Serviluz agravam a 

situação. 

Nem todas as casas são servidas pelo esgotamento sanitário, tanto no 

bairro Vicente Pinzón quanto no bairro Cais do Porto. Mas, de acordo com dados do 

IBGE (Indicadores municipais em 2000), em relação ao domicílios permanentes por 

existência de banheiro ou de sanitário e ao tipo de esgotamento sanitário da área de 

estudo, são verificados 6935 domicilios permanentes atendidos pela rede geral de 

esgoto, consoante dados da Tabela 6.4. 



Dessa forma, conforme podemos ainda observar na Tabela 6.4, em 

relação ao indicador social de esgotamento sanitário, ora crítico verificado na área, o 

bairro Cais do Porto apresentava 5.073 domicílios, dentre os quais 4.911 tinham 

banheiro ou sanitário. Destes, no que diz respeito ao tipo de esgotamento sanitário: 

2.503 domicílios permanentes estão ligados a rede geral de esgoto ou pluvial, 461 

têm fossa séptica, 1.706 têm fossa rudimentar, 49 fazem uso de vala, 155 jogam no 

mar e 37 usam outro escoadouro. Em relação ao Vicente Pinzón, 4.432 domicílios 

permanentes estão ligados à rede geral de esgoto, 2.343 domicílios estão fazendo 

uso de fossa rudimentar, 1.727 usam fossa séptica e 529 não possuem banheiro ou 

sanitário. 

 

Tabela 6.4 - Domicílios permanentes servidos pelo esgotamento sanitário, por existência de banheiro 
ou sanitário, nos bairros Cais do Porto e Vicente Pinzón – 2000 

Domicilios Permanentes 

Tinham banheiro ou sanitário 
Bairros 

Rede geral 

de esgoto 

ou pluvial 

Fossa 

séptica 

Fossa 

rudimentar 
Vala 

Rio, lago 

ou mar 

Outro 

escoadouro 

Não tinham 

banheiro 

nem 

sanitário 

Cais do Porto 2 503 461 1 706 49 155 37 162 

Vicente Pinzón 4 432 1 727 2 343 37 14 92 529 

Total 6935 2188 4049 86 169 129 691 

Fonte: IBGE (2001), Censo Demográfico. 
 
 

Com efeito, a fraca ou a inexistência de um eficaz esgotamento sanitário 

numa maior abrangência do Serviluz tem como efeito a predominância de um 

escoamento sanitário realizado de formas precária. Assim, a exemplo do uso da 

rede geral de esgoto sanitário, sendo esta utilizada por apenas 6.935 domicilios 

permanentes (Vicente Pinzón e Cais do Porto). Totalmente precário é o uso da fossa 

rudimentar por cerca de 4.049 domicílios permantes no lugar. 

A disposição desordenada das residências, precisamente àquelas 

próximas ou situadas na rua Ponta Mar, realça a promoção de doenças que estão 

correlacionadas aos problemas respiratórios. 



De acordo com os enfermeiros e agentes de saúde da família da Unidade 

Básica de Saúde da Família (UBASF) Dr. Célio Brasil Girão (Figura 6.4), são cerca 

de seis mil famílias que residem no lugar Serviluz, isto de acordo com a quantidade 

de famílias estabelecidas, aproximadamente 1200 famílias por cada grupo (numa 

forma de tentativa de territorialização, eram cinco grupos até meados do ano de 

2004). Um dos grupos, o situado no lugar Estivas que corresponde ao bairro Cais do 

Porto, foi desligado desta unidade de saúde. Hoje a equipe do Programa de Saúde 

da Família – PSF trabalha na área (bairro Vicente Pinzón) em apreço com quatro 

grupos de agentes de saúde.  

 

 
Figura 6.4 - Prédio da Unidade Básica de Saúde da Família – UBASF Dr. Célio Brasil Girão, em 

janeiro de 2005. Autor: Ernandy Luis Vasconcelos de Lima. 
 

 

 Conforme a enfermeira Socorrinha (Maria do Socorro da Silva Carneiro) 

do PSF existe uma divergência socioeconômica, visto que 30% (trinta por cento) do 

total de famílias no Vicente Pinzón não freqüentam o posto e nem gostam desta 

unidade. Ainda segundo a enfermeira, as doenças prevalecentes são: a diarréia e as 

infecções respiratórias. Destas, a doença mais preocupante é a tuberculose tb (extra 

pulmonar).  



Apesar da quantidade insuficiente de médicos, enfemeiras e dentistas 

(SEM ATENDIMENTO..., 2002); a equipe da UBASF incentiva os moradores a 

abrirem as portas e janelas de suas casas, numa forma de sensibilização e proteção 

à disseminação das doenças respiratórias. Não obstante, há moradores que não 

acreditam na prevenção. Outra grande incidência é a ocorrência da hepatite viral. 

“Além de conviver com a falta da ventilação, tem o agravante da invasão das areias. 

É um problema [...]” (entrevista enfermeira Socorrinha). São doenças causadas pelo 

fator socioeconômico e ambiental, acrescenta. Alta incidência de furúnculos 

(perebas), os quais começam com a escabiose, depois inflamam e viram furúnculos. 

Além dos aspectos relacionados à expansão do plano físico territorial e 

social, a convivência à violência (algo bastante comum e de fácil percepção em 

outras áreas da Cidade) é outro indicador social aliado às áreas segregadas, dentre 

elas o Serviluz. No relato dos moradores, há sempre os “indícios” da existência das 

“gangues” e do tráfico de drogas inerentes aos índices agregados à violência, 

ineficiente segurança pública e problemas sociais revelados no plano deste lugar. 

Assim, trata-se de mais um desafio aos moradores de “boa fé” do mencionado lugar, 

produto do processo desigual de reprodução socioespacial urbano (retrato cada vez 

mais comum na dinâmica da paisagem urbana). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 PENSANDO AS FORMAS DE APROPRIAÇÃO DO ESPAÇO EM UMA ÁREA 
COSTEIRA: UMA EVOLUÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL E SOCIOAMBIENTAL  

 

 

Às considerações feitas nos capítulos anteriores, cabe agora neste, 

tentarmos fazer uma retrospectiva da evolução tanto do processo espaço-temporal 

quanto socioambiental da área em apreço; ou seja, uma compilação dos resultados 

apresentados nos capítulos precedentes. Para tanto, delimitamos, a título de 

verificação sistemática, uma organização em um período temporal que se estende 

entre os anos de 1958 – 2001 (fotos aéreas) a 2004 – 2005 (outras fotos); tanto em 

virtude da disponibilização de fotografias aéreas quanto em virtude dos primeiros 

índices de ocupação da área.  

Dessa forma, trata-se de uma tentativa de integrar a evolução morfológica 

da linha de costa com os processos de expansão da comunidade do Serviluz. Para 

isso, foram utilizados diferentes recobrimentos aerofotogramétricos, através do 

confronto temporal; constituindo instrumentos importantes para a compreensão das 

formas de operacionalização de medidas de planejamento, monitoramento e gestão 

de uso e ocupação do solo (com a caracterização da vulnerabilidade e das 

potencialidades da área de estudo). Adicionalmente, durante as etapas de campo 

foram realizadas as correlações relacionadas à definição das unidades 

geomorfológicas e procedida a coleta de dados referentes aos aspectos 

morfológicos e aos processos geoambientais associados. 
 

 

7.1  Aspectos Gerais 

 

De acordo com pesquisas anteriores (MAIA, 1998; MEIRELES et al., 

2001; MORAIS, 1972; PITOMBEIRA, 1969), a presente área (Figura 7.1), fisicamente, 

é resultado de uma interconexão de dinâmicas que, conjugadas, proporcionaram e 

vêm trabalhando (com ou sem influência antrópica) a atual configuração territorial. 

Configuração relacionada de forma intensa aos processos resultantes da construção 

do porto do Mucuripe. E de forma menos profunda, ao uso e ocupação 



socioespacial; também fruto de um processo desenfreado de expansão urbana em 

Fortaleza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Não obstante, trata-se de uma pesquisa não tão fácil em virtude do 

escasso material bibliográfico acerca dos bairros Cais do porto, Vicente Pinzón e 

praia do futuro (lugares em que se faz presente o Serviluz). Mesmo assim, o uso de 

entrevistas e questionários, jornais e do acessível acervo histórico foram uma rica 

contribuição tanto para uma tentativa de se documentar esse local quanto de se 

analisar, mesmo que parcialmente, as facetas do fenômeno urbano fortalezense. 

Afora essas contribuições, “[...] as oscilações do nível do mar e a sua 

atuação integrada com as variações climáticas foram determinantes na gênese da 

paisagem litorânea do Estado do Ceará” (SILVA, 2001, p.178). Assim, as praias 

encontradas na cidade de Fortaleza, antes da urbanização veemente verificada, não 

estavam totalmente desconfiguradas. A urbanização e a ocupação dos campos de 

dunas (responsáveis pela manutenção do aporte regulador de sedimentos para os 

processos litorâneos) originaram erosão na praia de Iracema e deposição nas praias 

do Futuro e Serviluz, como já mencionado em capítulos anteriores. 

A fixação das dunas associadas ao promontório do Mucuripe, já a partir 

da década de 40 (século XX), proporcionou interferências consideráveis na migração 

de sedimentos eólicos. Antes desse período, os campos de dunas contornavam a 

ponta do Mucuripe (Figura 7.2), representando essencial aporte sedimentar para as 

praias à jusante do porto. Essas praias, sem a devida manutenção regular de 

sedimentos, passaram por um acelerado processo de erosão. Na zona costeira do 

lugar Serviluz, a deriva litorânea sedimentar aliada à ação predominante dos ventos 

proporcionam a retirada das areias da zona de estirâncio, área fonte dos 

sedimentos, lançando-as para a zona de berma, onde está localizado o setor 

urbano.  

 

 

7.2  Evolução da área de estudo 

 

As mudanças de paisagem da área em apreço mostram que as invasões 

na faixa praial, assinalando a expansão dos bairros Cais do Porto, Vicente Pinzón e 



Praia do Futuro, suscitam grande preocupação no que se refere aos impactos 

sociais e na degradação dos recursos naturais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.2.1  Evolução espaço-temporal da linha de costa 
 

Em virtude da construção do porto do Mucuripe ter originado boa parte 

dos sucessíveis impactos verificados na costa litorânea de Fortaleza; de acordo com 

Maia et al. (1998), tanto a escolha do atual local deste equipamento portuário quanto 

a distribuição das instalações não se basearam nos efetivos processos que norteiam 

a dinâmica litorânea ou costeira desta área. O porto, ora instalado numa localização 

inadequada, promoveu a deflagração das modificações na dinâmica costeira e no 

balanço sedimentar do litoral fortalezense (VASCONCELOS, 1998). 

Para análise e definição da evolução morfológica e espaço-temporal da 

linha de costa e da zona de berma, fez-se necessário assinalar a utilização de 

diferentes recobrimentos aerofotogramétricos num período que vai de 1958 até o 

ano de 2001. Uma vez que a construção do molhe do Titã, na década de 1960, 

provocando retenção de areias, interferiu e ainda intervém na dinâmica 

morfogenética das praias do Futuro e Serviluz.  

A evolução espaço temporal (Figura 7.3) foi determinada a partir da 

disponibilidade das fotos aéreas (escala 1:25.000, aproximada) de 1958, 1968, 

1972, 1998 e 2001. Estas fotos, obtidas em diferentes épocas, possibilitam 

essenciais estudos a respeito da evolução da morfologia litorânea. Assim, 

constituindo um elenco de informações acerca de um modelo evolutivo 

fundamentado na vulnerabilidade do sistema costeiro local. Tal perspectiva 

possibilita ao Poder Público um diagnóstico de como vem ocorrendo as principais 

transformações. Trata-se de uma melhor orientação do sentido de prover devidas 

medidas que atenuem os impactos tanto na população residente quanto no meio 

estabelecido. O diagnóstico a partir deste material juntamente com a compreensão 

das características fisiográficas da área em apreço possibilitará a definição de 

propostas e medidas adequadas para a melhoria tanto da qualidade de vida quanto 

do ambiente físico deste setor da cidade de Fortaleza. 

A utilização destes recobrimentos aerofotogramétricos de diferentes 

épocas (obtidos nos anos de 1958, 1968, 1972, 1998 e 2001) e monitoramento da 

linha de praia, possibilitaram a realização de estudos que envolveram a 

determinação dos indicadores morfológicos da dinâmica litorânea, ao longo da 



planície costeira das praias do Serviluz e do Futuro, no litoral da cidade de 

Fortaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A ponta do Mucuripe, a partir dos anos de 1930 e 1940, vem sendo 

subordinada a um vasto encadeamento de interferências antrópicas, cujas 

conseqüências estão diretamente focalizadas na dinâmica costeira (morfológica, 

sedimentar etc.) do litoral fortalezense, precisamente em áreas de bypass de 

sedimentos eólicos para o sistema costeiro. 

Desta forma, a dinâmica morfológica da linha de costa foi intensamente 

alterada devido às intervenções sistematicamente localizadas nas dunas e nas 

zonas de berma e estirâncio. A urbanização da duna frontal à linha de preamar no 

promontório do Mucuripe, justamente a que se dirigia para alimentar a praia, 

impossibilitou o acesso de grandes volumes de areia no envolvimento da dinâmica, 

ora presente neste prisma praial. Com efeito, as ondas remobilizaram grandes 

volumes de sedimentos existentes à jusante, isto é, à oeste da ponta do Mucuripe, 

os quais estavam posicionados na berma localizada diante do núcleo urbano.  

A partir de então foi originado um déficit de areia, evidenciado pelo 

deslocamento da duna para o interior do continente e consumo do depósito de 

sedimentos vinculado à zona de berma. Portanto, a erosão foi gradativamente sendo 

acelerada nas praias de Iracema e Mucuripe, provocando impactos ambientais 

relacionados com a supressão de uma larga faixa de berma. Atingiu valores críticos 

quando foi bloqueado por completo o bypass de sedimentos das dunas e a migração 

dos bancos de areia, com a implantação dos equipamentos portuários do Mucuripe, 

a construção dos molhe do Mucuripe e do Titã (perpendicular à orientação da deriva 

litorânea) e a ocupação nos arredores da área de estudo; por exemplo, o Morro 

Santa Terezinha e vizinhança. 

Com o recobrimento do ano de 1958 (ver Figura 7.3),  podemos notar o 

campo de dunas móveis durante a construção do porto e logo após a construção da 

Usina do Mucuripe, no promontório do Mucuripe. Essas dunas quando atingiam a 

faixa de praia possibilitavam um importante e considerável volume de areia para a 

deriva litorânea. Após a construção destes equipamentos urbanos e a ocupação 

desordenada nesta área, o conseqüente bloqueio do aporte sedimentar para a praia 

de Iracema foi procedido pela instalação de um processo contínuo de erosão à 

jusante do porto. Desta forma, essa nova dinâmica proporcionou um recuo de 170 m 



da linha de praia, em uma extensão de aproximadamente 4.000 m entre as praias do 

Mucuripe e Iracema, entre o período de 1938 e 1959. Foi, assim, erosionado um 

grande trecho na mencionada praia. 

O recobrimento áereo do ano de 1968 (ver Figura 7.3), ao ser comparado 

com o de 1958, nos fornece uma evolução da faixa de praia no Serviluz e praia 

Mansa, após o bloqueio do bypass de sedimentos pela expansão do número de 

moradias e a ampliação do Complexo Portuário do Mucuripe.  

As dunas e a nova zona de berma que se formava foram intensamente 

ocupadas, isto aconteceu de acordo a foto obtida no ano de 1972. Outras áreas na 

circunvizinhança do porto foram completamente urbanizadas pela expansão dos 

loteamentos e implantação de obras de infra-estrutura da Petrobrás.  

Ainda consoante Figura 7.3, no que se refere ao ano de 1998, as 

residências e as vias de acesso construídas sobre as dunas foram gradativamente 

sendo soterradas, principalmente no que tange ao segundo semestre do ano 

(período entre os meses de agosto e dezembro) em que os ventos são mais 

intensos. Esses considerados impactos ambientais também interferiram diretamente 

no aspecto paisagístico e nas atividades socioeconômicas da região (barracas de 

praias e comércios próximos à zona de estirâncio). 

A fonte de suprimento dos sedimentos advém do material em suspenção 

dos rios Pacoti e Cocó, precisamente durante o período chuvoso (MORAIS, 1972). 

Os ventos de direção sudeste promovem o movimento das dunas que percorrem as 

desembocaduras desses rios. Por conseguinte, ocorre tanto o transporte litorâneo 

quanto o transporte eólico dos sedimentos que, carreados de sua fonte (origem 

suprimentar), vão para uma área de deposição. Assim, o potencial eólico e a fonte 

suprimentar do rios Coco e Pacoti são os verdadeiros aportes das areias que vêm se 

acumulam progressivamente no Serviluz. 

Depois da construção do molhe do Titanzinho (Titã), a praia do Serviluz 

passou a acumular cerca de 400 metros de sedimentos, os quais engordaram tanto 

a mesma quanto parte da praia do Futuro. as dunas, ora acumuladas, vêm invadindo 

casas, barracas de praia (ao longo das praias do Serviluz e Futuro), ruas (vias de 

acesso) e ameaçando postes de eletricidade e escouradouro de esgoto. 

Em vista disso, alguns estudos acerca da deposição de sedimentos por 

parte deste molhe e sua conseqüente acumulação de areias e seus impactos 

associados calcularam esse  volume sedimentar. Neste sentido, Pitombeira (1969) 



realizando pesquisas sobre o assoreamento do porto reclama um volume de 

aproximadamente 800.000 m3. Por sua vez, Maia (1998), trabalhando com os 

aspectos relacionados aos impactos ambientais verificados na costa litorânea 

cearense, assegura que esse aporte sedimentar foi acumulado em torno de de 

860.000 m3.  

Afora as contribuições dessas analises, de acordo com estudos 

realizados por Meireles et al. (2001), esta estrutura de engenharia acumulou um 

volume sedimentar, durante um longo período de, aproximadamente, 29.920.000m3, 

distribuído entre as praias do Serviluz, do Futuro e Mansa, bacia de evolução 

portuária e plataforma interna do porto do Mucuripe. Consequentemente, a medida 

que essa acumulação evoluía por meio de uma progradação sedimentar, formava-se 

uma nova zona de berma nas praias do Serviluz e Futuro. 

Temos, hoje, a construção de uma ponte sobre a desembocadura do rio 

Cocó, ligando o Caça e Pesca à Sabiaguaba, na chamada avenida Sabiaguaba. 

Trata-se de mais um equipamento urbano (já previsto no PLANDIRF de 1978) que 

se evidencia numa descompassada expansão urbana em Fortaleza, que estará 

produzindo mudanças consideráveis nos processos morfogenéticos na faixa de praia 

à oeste da foz do rio Cocó. 

Sublinhe-se, adicionalmente, que essa ponte sobre o rio Cocó poderá 

causar, de acordo com Meireles (2003), um verdadeiro obstáculo ao transporte de 

sedimentos através do canal estuarino, provocando assim um déficit gradual 

sedimentar no provimento de areias para erosão nas praias do Serviluz e Futuro. 

Ainda insere o autor que a construção dessa ponte representará um impacto na 

principal fonte fornecedora de areia, a qual, entre outros fatores, mantém a praia em 

constante dinâmica através de uma regulação sedimentar. 

Num outro estudo, tratando da análise geomorfológica entre as 

desembocaduras dos rios Cocó e Ceará, Meireles et al. (2001), fizeram um 

prognóstico de que a construção de molhes nas proximidades da desembocadura do 

rio Pacoti irá conduzir um processo erosivo na faixa praial entre a foz do rio Cocó e o 

molhe do Titanzinho fixado no Serviluz. 

Segundo Fabio Perdigão de Vasconcelos, em decorrência da construção 

do porto, a praia de Iracema perdeu cerca de sete metros de praia anualmente, num 



período entre os anos de 1939 (ano do início da construção do equipamento 

portuário do Mucuripe) até meados de 1959 (OBRA..., 2004).   

No ano de 1957, logo após o aparecimento dos primeiros impactos 

advindos da construção do novo porto, o laboratório francês Dauphinois 

D'hydraulique (Ibidem), por meio de estudos acerca da dinâmica litorânea, sugeria 

ao governo federal, uma solução para o processo erosivo na praia de Iracema e 

enseada do Mucuripe: o transporte de sedimentos entre a praia do Serviluz e as 

praias à jusante do porto do Mucuripe. Entre os resultados do relatório, estavam a 

proposição da construção de um molhe perpendicular (espigão do Titãzinho) à praia 

do Serviluz no ano de 1966. Como visto anteriormente, este molhe passou a impedir 

que os sedimentos fossem transportados para a bacia portuária, os quais estavam 

causando assoreamento para a mesma. 

 De acordo com a mencionada reportagem, o estudo francês propunha 

cerca de três recomendações: a construção do molhe do Titãzinho, o qual 

funcionaria como um depósito para a areias, evitando o assoreamento no entorno do 

porto; uma dragagem dos sedimentos que se acumulavam na bacia portuária do 

Mucuripe, a qual facilitaria o acesso de navios com elevado cavado; e o 

deslocamento da areias que estavam se acumulando na praia do Serviluz para a 

praia do Mucuripe e praia de Iracema (antiga praia dos Amores). 

Ocorre que, de preferência, os 33 metros (15 braças) estabelecidos pela 

LPM de 1831, no que diz respeito ao não uso e ocupação, não representam 

significativa proteção aos eventos por meio de tanto de atividades antrópicas quanto 

de processos naturais que vêm se sucedendo nos ambientes litorâneos.  

Muehe (2001, p.36) corrobora para um efetivo estabelicimento de 

aproximadamente 200 metros, ou mais, de um limite que garantisse proteção à faixa 

costeira tanto no que concerne às futuras ocupações e edificações de equipamentos 

urbanos. Para isto, existem alguns critérios morfodinâmicos que correspondem à 

delimitação de orlas e à instituição de faixas de proteção costeiras, isto no que tange 

ao gerenciamento para fins costeiros. Por conseguinte, propor definindo uma faixa 

em que não seja permitida construções de equipamentos urbanos ou de uso restrito. 
 

 

7.2.2  Evolução socioambiental e as vulnerabilidades à migração das areias 



 

Também não foi nada fácil encontrar as fontes históricas acerca dos 

primeiros habitantes desta área da cidade de Fortaleza. Seus históricos de 

ocupação (JUCÁ, 2000), na maioria das vezes, confundem-se com o legado 

histórico do bairro Mucuripe e dos antigos pescadores fortalezenses. A ajuda do 

relato de moradores através de entrevistas foi extremamente indispensável no que 

diz respeito ao tratamento evolutivo espaço-temporal e social (uso e ocupação) 

deste trecho da cidade. Corroborando, assim, para a identificação dos processos 

que promoveram a expansão da comunidade do Serviluz. 

O local de estudo está inserido numa área que evidencia uma intensa 

modificação na dinâmica morfogenética. Os bairros da área de estudo estão 

inseridos numa categoria de classificação do solo urbano tido como industrial, uma 

vez que o zoneamento realizado pelos planos diretores indicou essa categoria. Tal 

categoria, nesta área da Cidade, sem ter prestigiado as ocupações, compartilha o 

uso e ocupação do solo com as residências, comércio, escolas, barracas de praia e 

outros equipamentos urbanos.  

Além dos aspectos relacionados à expansão do plano físico territorial e 

social, a convivência à violência (algo bastante comum e de fácil percepção em 

outras áreas da cidade) é outro indicador aliado às áreas segregadas, trata-se de 

mais um desafio aos moradores de “boa fé” das áreas, produto do processo desigual 

de reprodução socioespacial urbano (retrato cada vez mais comum na dinâmica da 

paisagem urbana). No relato dos moradores há sempre os “indícios” da existência 

das gangues, do tráfico de drogas, inerentes aos índices agregados à violência, à 

ineficiente segurança pública e aos problemas sociais revelados no plano deste 

lugar. 

Afora as contribuições acerca da problemática do soterramento, fez-se 

necessário buscar os processos que norteiam e permeiam a estrutura fundiária de 

Fortaleza, desde aqueles que influenciam as ocupações de terrenos (terrenos de 

marinha ou da União) até a (des)valorização fundiária. Esta, sobretudo, no que diz 

respeito às tendências de ocupação, inexoráveis ao uso, ocupação e à luta pelo 

acesso à moradia. 

Sublinhe-se, adicionalmente, que é bastante notável que concentração de 

renda e exclusão social permeiam o processo de urbanização fortalezense. 



Indicadores esses que acompanham essencialmente o desenvolvimento das 

atividades econômicas presentes à dinâmica capitalista inerente às cidades 

brasileiras. Consideramos também que essa localidade trata-se de mais uma 

mancha urbana presente no considerado corredor turístico de Fortaleza (trecho 

entre a praia do Futuro e 10a Região Militar). 

No que diz respeito aos trechos mais vulneráveis, optamos por 

caracterizar, brevemente, num mapa (Figura 7.4) os setores de riscos de 

soterramento (alto, médio e pequeno) das casas e vias de acesso por sedimentos, 

detectando as áreas submetidas ao processo vulnerável à migração das areias. 

O setor de risco alto (1) foi identificado em função da vulnerabilidade 

intensa à migração de dunas, precisamente no período de estiagem (meses entre 

agosto e dezembro). Esse setor está totalmente distribuído ao longo da planície 

litorânea, no que tange ao trecho correspondente à rua Ponta Mar e à zona de 

estirâncio: são casas, barracas de praias, postes e escoadouros/tubulações de 

esgoto que estão sobre a zona de berma e estirâncio. Também há um grande risco 

da queda dos postes de energia elétrica. Os setores de impacto intensamente alto 

podem ser encontrados na confluência da rua Ponta Mar com as ruas São José, São 

Pedro, São Sebatião, São Francisco, São Raimundo, São Gerardo e entre as ruas 

Santo Antonio e Ismael Pordeus (limite entre as praias do Futuro e Serviluz). 

O setor de risco alto (2) que corresponde ao soterramento de casas de 

padrão baixo e vias de acesso está, logo, após ao setor alto de vulnerabilidade 

intensa. Encontra-se inserido nas proximidades da rua Ponta Mar e no início da ruas 

mencionadas. Neste setor, as casas e essas vias de acesso ficam totalmente 

obstruídas pelas areias e pelo lixo jogado pela população. Os moradores tentam 

conter o soterramento retirando, com pás e baldes, grandes volumes de areia. As 

ruas mais impactadas são: rua Ismael Pordeus, rua Henrique Firmeza, rua Odalisca, 

rua Nezita Pereira, rua Chico Lousado, rua General Murilo Borges, travessa Sto. 

Amaro, vila Sta. Rita, rua Sto. Antonio, rua São Gerardo, rua São Raimundo, rua 

São Francisco, rua São Sebastião, rua São Pedro e rua São José. 

O setor de risco médio está relacionado à vulnerabilidade moderada no 

que diz respeito à intesidade dos ventos e à migração dos sedimentos numa 

consolidada população do lugar Serviluz. Trata-se de um setor que está localizado 

nas ruas supracitadas e evidencia que as casas de padrão baixo, ora situadas 

nessas ruas, também são impactadas pela incursão das areias e pelo incômodo 



gerado por tal problemática. As dunas chegam a obstruir totalmente o acesso dos 

moradores à rua Ponta Mar. As tubulações (bueiros) de esgosto, “entupidas”, 

“estouram“ frequentemente em função da obstrução dos escoadouros dispostos na 

praia do Serviluz e do Futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

O setor de pequeno risco à vulnerabilidade (ou de soterramento) está 

associado às residências que não estão diretamente sendo afetadas com a 

migração das areias. Não obstante isto, os moradores presentes neste setor são 

impactados também com a obstrução das ruas mencionadas pelas dunas 

“invasoras”. São casas que estão à retaguarda das habitações que sofrem 

diretamente, moderada e intensamente com a incursão dos sedimentos e pelo 

impacto da velocidade dos ventos, precisamente entre os meses de agosto e 

dezembro (estiagem). 

 

 

7.3   Para não concluir: redução dos impactos do soterramento 
 

Os impactos vêm aumentando progressivamente, já que houve a 

formação de uma nova zona de berma nessas últimas décadas, aliada a ocupação 

desta, a zona de fluxo eólico foi tentando se adaptar às intervenções antrópicas 

numa área designada pelo trânsito eólico das areias. O lixo também vem se 

acumulando, precisamente na rua Ponta Mar, em consonância com o soterramento 

efetivado pelo volume sedimentar que se forma na área (Figura 7.5). 
 



 
Figura 7.5 – O acúmulo de lixo jogado pelos moradores acaba favorecendo a fixação do aporte 

sedimentar, rua Ponta Mar, em 26 de fevereiro de 2005. Autor-foto: Ernandy Luis 
Vasconcelos de Lima. 

De maneira alguma, os moradores do Serviluz não são os responsáveis 

pelas modificações sobre os dinâmicos processos reguladores e delineadores das 

paisagens em sistemas costeiros. São vítimas de um modelo de urbanização 

segregador que impulsiona os mais pobres a ocuparem áreas informais, obrigando-

os a conviver com a problemática entre a questão ambiental e social, já instaurada. 

O atraso nas resoluções dessa problemática acaba prorrogando as 

possibilidades de mitigação e minimização dos impactos na comunidade. Para uma 

proposta de manejo em áreas que são acometidas pelos processos de acumulação 

decorrentes da dinamica éolica, faz-se inteligível um tratamento técnico aprimorado 

relacionado com o redirecionamento dos sedimentos (areias) a partir de estruturas e 

armações para contenção dos mesmos. Essas estrututuras podem direcionar o fluxo 

éolico e atenuar os efeitos do transporte e, por conseguinte da invasão das areias 

nas residências no lugar Serviluz. Para tanto, é necessário compreendermos as 

sazonalidades das condições meteorológicas locais e regionais.  

No ano de 1993, foi realizado um estudo sob orientação da SEMACE 

acerca do barramento e conteção das areias em direção ao assentamento 

populacional no Serviluz. Neste estudo foi proposto o uso de palhas de coqueiro, 

salsa (Ipomoea asarifolia), fava de boi (Canavalia rosea) e telas de linha (nylon) 

foram utilizados para realizar essa contenção (Figura 7.6).  



 

 
Figura 7.6 – Uso das telas de contenção e das palhas de coqueiro no Serviluz, em meados do 

ano de 1993. Fonte: Brandão (1996). 
Com efeito, o objetivo maior do uso desse material era redirecionar o 

bypass do transporte eólico. Tratava-se de uma técnica de manejo com o intuito de 

prover o controle das migrações das areias em direção às residências, uma vez que 

as vegetações e as telas de contenção consolidam as dunas, fixando-as. 

Neste sentido, no mesmo ano de 1993, houve a implementação dessas 

medidas de contenção e atenuação, aliada a uma “melhoria” urbanística do traçado 

das ruas. Adicionalmente, houve a nomeação de logradouros e a construção parcial 

de tubulações da Companhia de Água e Esgoto de Ceará (CAGECE) e de postes de 

eletricidade da Companhia Energética do Ceará (COELCE). 

Sem a manutenção dessas medidas, ocorreu a depreciação das telas e 

da vegetação. Parte da população também contribuiu, roubando as telas e 

extraviando as vegetações e as palhas de coqueiro. Mesmo assim, é necessário 

compor um estudo que oriente à instalação dessas medidas de contenção, aliado 

aos programas de retirada contínua no que concerne à sazonalidade do 

soterramento pela incursão das dunas. 

O soterramento pode ser evitado, precisamente no setor de intenso 

impacto (alto), pela instalação de obstáculos, mencionadas telas de contenção, isto 

aliado também em função de um sistemático manejo da remoção das areias no que 

se refere ao perído de estiagem. Tanto a contenção quanto a deposição podem ser 



efetivadas através de técnicas usadas para minimizar a problemática da incursão 

dos sedimentos em direção ao setor urbano (aglomerado populacional do Serviluz e 

barracas nas praias do Futuro e Serviluz). Tais técnicas podem ser viabilizadas em 

virtude do uso de vegetação apropriada e de cercas de nylon, na qual seja orientado 

pelas condições morfológicas locais e sazonais. 

 
Estas técnicas estão relacionadas com o redirecionamento das areias, 
através de guias de corrente eólica (estruturas confeccionadas com telas de 
nylon que atuam como direcionadoras do fluxo eólico, quando instaladas ao 
longo de planícies de aspersão eólica e corpos dunares, em ângulos 
oblíquos à direção dos ventos), posicionadas logo nas proximidades dos 
setores de remobilização e consorciadas com etapas de fixação, utilizando 
palhas de coqueiro e vegetação nativa. É importante salientar que estas 
atividades só apresentarão resultados satisfatórios quando realizadas de 
acordo com a sazonalidade climática [...] A manutenção dos equipamentos 
de manejo deverá ocorrer associada às variações climáticas anuais (em 
períodos de estiagem prolongada, deverão ser empregadas técnicas de 
irrigação para a manutenção da vegetação fixadora) (MEIRELES; MORAIS, 
1994, p. 79). 

 

Deve-se notar que as estruturas que promovam a redução ou 

minimização dos impactos na área em apreço devem estar situadas em locais no 

que tange às planícies de aspersão eólica em função da migração das dunas. No 

Serviluz, o retorno das estruturas de contenção (confeccionadas com nylon) nas 

zonas de aspersão eólicas e instaladas em ângulos oblíquos à direção dos ventos 

podem redirecionar tanto o fluxo eólico quanto o fluxo sedimentar. Aliado ao 

provimento dessas estruturas, faz - se necessário também a fixação de vegetações 

e de palhas de coqueiro que facilitem ou reduzam o redirecionamento do fluxo de 

areias. Bem como, é inteligível a retirada continua dos corpos dunares e provisão do 

espalhamento das areias.  

Como a população está no caminho natural (bypassing) das dunas, 

retirada de areia deve ser regida por um gerenciamento adequado, uma vez que 

esteja dimensionada de forma a orientar uma ação de manejo adequada. Isto deve 

ser associado ao controle da deposição do lixo na praia tanto por parte dos 

moradores quanto pelo poder público. 

As areias que vêm soterrando o setor urbano do lugar Serviluz podem ser 

também transferidas paras as praias “degradadas” de Iracema e adjacências, 

engordando-as artificialmente, igualmente, consoante o projeto francês da década 

de 1950, desde que isto não cause novos impactos ambientais:  



 
esta transferência de areias de zonas de empréstimo para o local 
degradado pode ser feito por processos hidráulicos usando o sistema de 
dragas fixas ou móveis e dutos de descarga. Pode também ser feito por 
processos mecânicos [...] As praias adjacentes ao local degradado também 
[...] [devem] ficar protegidas em virtude da deriva litorânea. Entretanto este 
processo tem de ser periódico, repetitivo. Para estabilização da praia no 
entanto o material emprestado tem de ter o mesmo diâmetro médio do 
material pré-existente na área (MORAIS, 1996, p. 232-233). 

 

Por fim, é imperioso também realizar junto à comunidade uma educação 

socioambiental efetiva, juntamente com sua participação nos possíveis programas 

de atenuação e manejo das areias que vêm impactando as vias de acesso, casas, 

barracas de praia, postes de eletricidade e escoadouro de esgoto. Uma educação 

inter-relacionada aos estudos e prognósticos de tendência ao acréscimo sedimentar 

eólico no Serviluz. 

 
 

8 CONCLUSÃO 

 

 

Um processo de urbanização alicerçado em colunas falsas e frágeis tem 

como resultado um panorama segregante em que observamos, de um lado áreas 

totalmente valorizadas e atendidas pelo poder público; de outro, locais na cidade, 

intensamente desprovidos dos serviços públicos, coabitando com as mazelas 

urbanas de um espaço imbuído de segregação socioespacial ou ambiental em que 

os pobres urbanos vêm sendo submetidos. 

Essa urbanização rápida, descomedida e desenfreada que vem 

ocorrendo nas cidades brasileiras, aliada aos modelos capitalistas de crescimento 

econômico, impactam perversamente o meio ambiente, precisamente nos espaços 

litorâneos. Nesse contexto, tal urbanização promove um processo de artificialização 

da paisagem e, ao mesmo tempo, de descaracterização e devastação ambiental na 

zona costeira do Estado do Ceará, sobretudo na de Fortaleza.  

Aliado a isto, Fortaleza é também uma cidade que apresenta contrastes 

sociais berrantes e iníquos, em que segregação socioespacial, degradação dos 

recursos naturais, urbanização descomedida e pobreza urbana suscitam análises 



fidedignas, tratando de orientar melhores soluções. Soluções estas que não estejam 

somente no discurso e nas teorias de diversas teses, dissertações e projetos; todos 

empoeirados, cheios de “teia de aranha” e “hibernando” nas prateleiras das 

universidades, ONGs e órgãos públicos. Ora, essas ações constituem medidas num 

esforço de facilitar um planejamento efetivo e participativo, sem a pretensão de 

colaborar e concordar com as concepções para um estilo e qualidade de vida mais 

generosa a todos.  

Neste sentido, situada entre a enseada do Mucuripe e a valorizada Praia 

do Futuro, uma grande parte da área de estudo não foi ainda contemplada para o 

usofruto do turismo que vem sendo evidenciado em Fortaleza. Ocorre no lugar 

Serviluz, entravado nos bairros Cais do Porto e Vicente Pinzón, o predomínio de 

moradias de tipo simples, às vezes muito popular e de baixo padrão construído. Tal 

fato também evidencia as precárias condições sociais de uma expressiva parcela 

populacional num setor urbano fortalezense que está aliado aos impactos de uma 

área em intenso fluxo éolico, um verdadeiro embate entre as questões sociais e 

ambientais. 

O “capital” ainda não comprou o direito do turismo de usufruir a paisagem 

deste trecho acerca da área de ocupação da comunidade, apesar da “existência” do 

projeto e o Ícone do Fortaleza Atlântica. Não obstante a “natural” problemática da 

incursão das areias às moradias, trata-se também de um ambiente em que, a 

qualquer momento, poder-se-á ser ameaçado pela especulação imobiliária frente ao 

seu cenário paisagístico principal, a praia. 

As relações entre prática social, espaço e poder mostram que no Serviluz, 

as iniciais ocupações surgiram ilegalmente numa terra, até então, desprezada pelo 

mercado imobiliário. O problema encontrado nesse espaço diz respeito à 

urbanização descomedida da zona costeira em terrenos de marinha, uma vez que 

consistem no avanço das construções de moradias na zona de berma, as quais são 

consideradas ocupações ilegais e impróprias. A constituição do lugar Serviluz 

aconteceu através de um crescimento populacional espontâneo, em que os 

primeiros habitantes ocuparam ilegalmente, construindo suas moradias com 

recursos precários e desprovidos de infra-estrutura. Tratava-se de uma alternativa 

de habitação frente à falta de acesso ao mercado legal e excludente da produção de 

moradias. 



De maneira alguma, tais moradores não são os responsáveis pelas 

modificações sobre os dinâmicas, processos reguladores e delineadores das 

paisagens costeiras. Isto posto, são vítimas de um modelo de urbanização 

totalmente segregante que impulsiona os mais pobres a ocuparem áreas informais, 

obrigando essa população a conviver com a emblemática questão entre o ambiental 

e o social, um verdadeiro embate socioambiental. 

Também, verificamos que o presente complexo petroquímico, a falta de 

um adequado saneamento e o despejo dos esgotos na faixa praial denotam riscos e 

efeitos à saúde dos moradores dessa área. Portanto, existe a possibilidade de 

contaminação de doenças infecto-contagiosas, infecção parasitária, hepatite, cólera, 

febre tifóide e doenças gastrointerstinais.  
Por fim, o Estado através da esfera municipal deve incorporar a cidade 

real, ainda mascarada e escondida, dessa forma visando o bem coletivo e o direito à 

cidade (entendidos, aqui, como comunidade do Serviluz). Pois, as responsabilidades 

do uso e ocupação do solo urbano são atribuições municipais e federais, como 

também a gestão e o uso adequado da zona costeira implicam num conhecimento 

dos agentes que atuam sobre esta e determinam os processos dinâmicos que 

controlam sua evolução ao longo do tempo, tanto em condições naturais como sob a 

influência humana, através das atuações antrópicas neste ambiente. 

De fato, faz-se necessário a efetivação de um ambiente, ora planejado, 

em que se faça presente todos os sujeitos envolvidos na problemática do Serviluz. 

Tratar-se-á de uma possibilidade e envolvimento destes no transcorrer de estudos e 

políticas dos processos de avaliação, planejamento e manutenção voltados ao 

ordenamento, gerenciamento e regularização (fundiária) da área em apreço. 

No presente trabalho, também, foi concluído que a intensa evolução da 

zona de berma e da deriva eólica indicam que a forte ação dos ventos, ora 

veemente verificados no semestre da estiagem, inviabilizam os moradores do setor 

distribuído ao longo da rua Ponta Mar e adjacências. Adicionamente, esse setor está 

situado numa zona de transpasse sedimentar eólico, uma vez que sem a redução do 

soterramento, as casas situadas no mencionado setor podem ser inviabilizadas e 

impossibilitadas à moradia durante os meses entre agosto e dezembro, bem como 

os meses posteriores (janeiro e fevereiro).   

Podemos asseverar que o lugar Serviluz é um grande lotamento ainda 

ilegal que demanda regularização fundiária e qualificação urbanística, esta através 



de ações de infra-estrutura urbana contextualizada. Imperiosamente, faz-se 

necessário melhorar a infra-estrutura do abastecimento de água, esgotamento 

sanitário e a instalação de equipamentos de cultura e lazer. Ademais, a melhoria do 

sistema viário facilitaria a entrada de caminhões nos setores (identificados na 

pesquisa) de alto e moderado impacto que são atingidos pelo soterramento.  

Uma parte da população, cerca de cinco mil famílias inseridas nos bairros 

Vicente Pinzón e Cais do Porto convivem e coabitam com a falta da regularização 

fundiária. Portanto, quando usados, os instrumentos de regularização fundiária 

(plano diretor, Constituição Federal e Estatuto da Cidade) podem regulamentar e 

dotar de infra-estrutura este lugar, resgatando a auto-estima, a dignidade dos 

habitantes locais e garantindo condições viáveis de moradia. 

Os impactos desta comunidade foram revelados, identificados e definidos 

neste trabalho. Uma mudança de comportamento local é crucial, uma vez que se 

deve realizar um programa puramente efetivo de educação socioambiental, em que 

haja a conscientização dos impactos ambientais e da especulação imobiliária, pela 

comunidade. 

O controle do soterramento das casas, vias de acesso e outros 

equipamentos urbanos devem ser controlados por soluções factíveis e efetivas. As 

areias dos campos dunares devem ser devolvidas à faixa de praia. Deve-se, 

igualmente, implantar e instalar telas móveis que possibilitem a atenução dos 

setores mais vulneráveis ao soterramento. Isto posto, inegavelmente, concordamos 

com o retorno do projeto realizado pela SEMACE em meados de 1993, viabilizado 

pelas telas (nylon) de cotenção e pela vegetação, em que se foram propostos os 

usos de palhas de coqueiro, salsa (Ipomoea asarifolia), fava de boi (Canavalia 

rosea) e telas de linha (nylon). Com efeito, esta técnica pode redirecionar o bypass 

do transporte eólico, tratando-se de uma processo de manejo com o intuito de prover 

o controle das migrações das areias em direção às residências, uma vez que as 

vegetações e as telas de contenção consolidam as dunas, fixando-as e funcionando 

como sistemas de proteção à incursão das areias em direção às residências. 

Ampliar o entendimento da direção e intensidade da deriva eólica 

sedimentar em função de uma quantificação das taxas de transporte eólico é 

totalmente imprescindível. Uma vez que a migração das dunas está inter-

relacionado tanto à sazonalidade quanto ao tamanho do grão de areia (sedimento) a 

ser remobilizado pelos ventos. Assim, a problemática do soterramento pode ser 



minimizada pela instalação das mencionadas telas e vegetações, visto que seja uma 

forma de manejo orientada por um monitoramento sistemático e contínuo de 

remoção das areias, tanto pelo poder público quanto pela comunidade, 

precisamente no período de estiagem (meses entre agosto e dezembro). 
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APÊNDICES 
 

Quadro A – Endereço de algumas empresas instaladas no lugar Serviluz 

Empresas Implantadas no Lugar 
Serviluz Endereço 

Companhia Docas do Ceará 
Avenida Vicente de Castro, 6101. Cais 
do Porto. Cep: 60180-410. Telefone: 
85 3266-8800. 

Cimento Poty Avenida José Sabóia, 901 – gpA. Cep: 
60180-480 Telefone: 85 3433-1350.  

Esso Brasileira de Petróleo 
Avenida José Sabóia, 401. Vicente 
Pinzón. Cep: 60180-480. Telefone: 85 
3263-4659. 

IPECEA – Indústria de Pesca do Ceará 
S. A. 

Avenida Vicente de Castro, 6101. Cais 
do Porto. Cep: 60180-410. 

Fábrica de Tecidos Maranguape Avenida Vicente de Castro, 6001. Cep: 
60180-410. Telefone: 85 3263-1114 

Petrobrás Distribuidora S. A.  Avenida Leite Barbosa, 1. Vicente 
Pinzón. 

Shell do Brasil 
Avenida José Sabóia, 303. Vicente 
Pinzón. Cep: 60180-480. Telefone: 
3263-1423 

SP Indústria e Distribuidora Avenida Leite Barbosa, 191. Vicente 
Pinzón. 

Tropigás Distribuidora de Gás Avenida Zezé Diogo, 824. Vicente 
Pinzón. 

Organizado por Ernandy Luis Vasconcelos de Lima. Fonte: Pesquisa direta.  
 

 

Quadro C – Entidades e Associações Comunitárias Populares do Lugar Serviluz 

Entidades e 
Associações Presidente Endereço Data da 

fundação 

Associação 
comunitária Vila 

Mar 
Irmã Joyce 

Rua Dep. Flávio Marcílio, 26. 
Cep: 60180-040; 
Telefone: 85 3263-6717 

1982 

Associação dos 
Moradores do 

Serviluz 
Dona Mariazinha 

Avenida Leite Barbosa, 996. Cep: 
60180-420 
Telefone: 85 3263-3884 

1987 



Colônia de 
Pescadores Z-8 / 

Copeafor -  
- Avenida César Cals, 130. 

Telefone: 85 3248-5615 
Década de 

1940 

Organizado por Ernandy Luis Vasconcelos de Lima. Fonte: Pesquisa direta.  
 
 
 

Quadro B – Centros Comunitários e Postos de Saúde – SER II 

Centros e Postos de Saúde Endereço 

Centro Comunitário Luiza Távora Avenida Zezé Diogo, 310. Vicente 
Pinzón.Telefone: 85 3263-6239 

Centro Comunitário Governador Flávio 
Marcílio  

Avenida Abolição, 4180 – Mucuripe. 
Telefone: 85 33263-1534 

Unidade Básica de Saúde da Família – 
Serviluz – UBASF 

Avenida Zezé Diogo, 1038 – 
Serviluz. Telefone: 85 34332739 

Unidade Básica de Saúde da Família – 
Ainda Santos e Silva 

Rua Trajano de Medeiros, 813 – 
Vicente Pinzón. Telefone: 85 3262-
2449/3265-6566 

Organizado por Ernandy Luis Vasconcelos de Lima. Fonte: Pesquisa direta.  
 
 
 



 
Figura A – Assistentes (Robson, Reidene e Danilo) da coleta de dados, em agosto de 2004. 

Autor-foto: Ernandy Luis Vasconcelos de Lima. 
 

 

 
Figura B – Irmã Joyce, presidenta da Associação Comunitária Vila Mar, em fevereiro de 2005. 

Autor-foto: Ernandy Luis Vasconcelos de Lima. 
 

 
 



 
Figura C – Dona Mariazinha, presidenta da Associação dos Moradores do Serviluz, em março 

de 2005. Autor-foto: Ernandy Luis Vasconcelos de Lima. 
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