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RESUMO 

 

As transformações no uso e ocupação dos solos vêm provocando grandes alterações nas 

paisagens. Há algum tempo, a comunidade quilombola do Cumbe, inserida no município de 

Aracati-CE, vem sofrendo com a pressão de atividades estranhas ao seu modo de vida, como a 

carcinicultura e usinas eólicas. Diante disso, esse trabalho surge na tentativa de compreender a 

relação existente entre a dinâmica de uso e ocupação do solo e os conflitos ambientais locais, 

quais suas causas e consequências e o que os interliga. A fim de construir uma relação mais 

próxima entre pesquisadora e território, turnês-guiadas e entrevistas compuseram a primeira 

etapa das vivências de campo. Em seguida, foi criado um processo coletivo de reflexões, 

discussões e contribuições, através do desenvolvimento de uma adaptação da metodologia 

PROPACC e da cartografia social, sendo as informações organizadas, posteriormente, em um 

inventário geral. A análise dos resultados das fases de campo e o levantamento de fotografias 

aéreas dos anos de 1984, 1993, 2005 e 2014, possibilitou a elaboração de cartas temáticas que 

contribuíram para o estudo da dinâmica do território. Diante dos resultados, constatou-se que 

a apropriação e privatização de terras, inclusive da União, por pessoas alheias à realidade 

local, foram decisivas para as transformações dos usos do solo, as quais geraram um elevado 

índice de desorganização espacial. Empreendimentos foram instalados em Áreas de Proteção 

Ambiental (APA de Canoa Quebrada) e em Áreas de Proteção Permanente (manguezais), 

inclusive, em locais de lazer, subsistência, caminhos, enfim, sagrados para a manutenção do 

modo de vida do povo tradicional que ali vive há muito tempo. Esse fato vem desencadeando 

e intensificando, diferentes conflitos com parte da comunidade que resiste e luta contra os 

impactos advindos. Espera-se com essa pesquisa poder contribuir com um novo mecanismo 

de análise dos conflitos ambientais, assim como possibilitar a organicidade das comunidades 

envolvidas a partir dos instrumentos de luta gerados. 

Palavras-chave: Dinâmica espaço-temporal. Conflitos ambientais. Cumbe. 



 

 

ABSTRACT 

 

The transformations in the land use and occupation has led to major changes in landscapes. 

Some time ago, slave remaining community of the Cumbe, in the municipality of Aracati 

(CE), has been suffering from the pressure of unusual activities to their way of life, such as 

shrimp and wind farms. That said, this thesis tries to understand the relationship between the 

dynamics of land use and occupation and local environmental conflicts, what are the causes 

and consequences and their connections. In order to build a closer relationship between 

researcher and land, territory-guided tours and interviews composed the first phase of field 

experience. Then we created a collective reflection process, debates and contributions by 

developing an adjustment of PROPACC methodology and social cartography, being all these 

information organized in a general inventory afterwards. The results of the field survey phase 

and aerial photographs of the years 1984, 1993, 2005 and 2014, enabled the development of 

thematic maps that contributed to the study of the territory dynamics. Given the results, it was 

found that the appropriation and privatization of land by nine families of means, since the 

seventeenth century, were crucial for the changes of land use, which generated a high spatial 

disorganization index. Enterprises have been installed in Environmental Protection Areas 

(Canoa Quebrada APA) and Permanent Protection Areas (mangroves), including in places of 

recreation, subsistence, paths, in other words, places of vital matter to maintaining the 

traditional way of life of the people who lived there for so long. This fact has been causing 

and intensifying, different conflicts within the community that resists and fights against the 

impacts arising. With this research, it is expected to contribute with a new mechanism of 

analysis of the environmental conflicts as well as to allow the organic life of the community 

involved from the generated fighting instruments. 

Keywords: Dynamic space-time. Environmental conflicts. Cumbe. 



 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1 - Localização Geográfica da comunidade do Cumbe, Aracati - Ceará. ..................... 14 

Figura 2 – Entrevistas informais junto à população ................................................................. 38 

Figura 3 - Reunião com a OPA em Aracati .............................................................................. 39 

Figura 4 - Entrevistas semiestruturadas com moradores do Cumbe ........................................ 40 

Figura 5 – Sistematização da metodologia PROPACC adaptada à pesquisa ........................... 42 

Figura 7 – Confecção dos mapas mentais no Cumbe ............................................................... 47 

Figura 8 – Planta do Porto e Villa de Aracati. .......................................................................... 54 

Figura 9 – Antiga ponte da Canavieira ..................................................................................... 56 

Figura 10 – Atual ponte da Canavieira ..................................................................................... 57 

Figura 11 – Carta-imagem com as paisagens naturais e culturais do Cumbe, Aracati-CE. ..... 58 

Figura 12 – Ruínas do engenho Correia ................................................................................... 61 

Figura 13 – Caminhões da obra das eólicas, em 2009.............................................................. 63 

Figura 14 – Barraca de resistência da luta de 2013 .................................................................. 64 

Figura 15 – Barraca de apoio à criação de ostras na área de conflito....................................... 65 

Figura 16 – Preparação dos instrumentos e frutos da pesca ..................................................... 66 

Figura 17 – Acesso à barraca de Ude ....................................................................................... 68 

Figura 18 – Cata de caranguejo ................................................................................................ 69 

Figura 19 – Labirinteira do Cumbe .......................................................................................... 70 

Figura 20 – Os Calungas do Cumbe ......................................................................................... 71 

Figura 21 - Elaboração dos mapas mentais sociais .................................................................. 72 

Figura 22 – Ilhas do Cajueiro ................................................................................................... 74 

Figura 23 – Comparação entre fotografias aéreas e mapas mentais da comunidade do Cumbe,    

Aracati-Ceará. ........................................................................................................ 76 

Figura 24 – Dinâmica do uso e ocupação e das unidades geoambientais da comunidade do 

Cumbe, Aracati-Ceará ........................................................................................... 78 



 

 

Figura 25 – Gráficos da dinâmica das unidades e do padrão de uso e ocupação do solo do 

Cumbe. ................................................................................................................... 84 

Figura 26 – Conflitos de uso na área da comunidade do Cumbe, Aracati-Ceará ..................... 86 

Figura 27 - Tanque de carcinicultura ........................................................................................ 91 

Figura 28 – Criação de ostras em gamboa do Cumbe .............................................................. 92 

Figura 29 – Portaria de controle de acesso ao mar pelas dunas ............................................... 94 

Figura 30 – Mapa mental do amanhã na comunidade do Cumbe, Aracati-Ceará. ................. 106 

Figura 31 – Mapa mental do amanhã na comunidade do Cumbe, Aracati-Ceará, segundo 

crianças e adolescentes. ....................................................................................... 109 

 



 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas 

ADCT Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

a.P. Antes do Presente 

APA Área de Proteção Ambiental 

APPs Áreas de Preservação Permanentes 

COEMA Conselho Estadual do Meio Ambiente 

CAGECE Companhia de Água e Esgoto do Ceará 

CONAMA Conselho Nacional do Meio Ambiente 

COTAR Comando Tático Rural 

EIA Estudo de Impacto Ambiental 

GPS Global Positioning System 

IARC  International Agency for Research on Cancer 

IBAMA Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

INCRA Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

IPEA Instituto de Pesquisa em Economia Aplicada 

MACC Museu Arqueológico Comunitário do Cumbe 

MST Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra 

OMS Organização Mundial da Saúde 

OPA Organização Popular de Aracati 

PNGC Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro 

POG Policiamento Ostensivo Geral 

PRODETUR-CE Programa de Desenvolvimento do Turismo no Ceará 



 

 

PROPACC Proposta de participação-ação para a construção do conhecimento 

RAS Relatório Ambiental Simplificado 

Rede Tucum Rede Cearense de Turismo Comunitário 

RIMA Relatório de Impactos Ambientais 

SEMACE Superintendência Estadual do Meio Ambiente  

SIG Sistema de Informações Geográficas 

TAC Termo de Ajustamento de Conduta 

WSSV Vírus da mancha branca 



 

 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 27 

2 CONSTRUINDO ALICERCES ......................................................................................... 19 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS ..................................................................... 36 

3.1 Desvendando o território ................................................................................................. 37 

3.1.1 Entrevistas ....................................................................................................................... 38 

3.1.2 Turnês-guiadas ............................................................................................................... 41 

3.1.3 Avaliação PROPACC ..................................................................................................... 42 

3.2 Planejamento da paisagem .............................................................................................. 44 

3.2.1 Organização e inventário ............................................................................................... 45 

3.2.2 Análise ............................................................................................................................. 45 

3.2.2.1 Cartografia social .......................................................................................................... 45 

3.2.2.2 Confecção de cartas temáticas ...................................................................................... 48 

3.2.2.3 Elaboração de instrumentos analíticos ......................................................................... 50 

3.2.3 Diagnóstico geral do território ....................................................................................... 51 

3.3 Diário de campo ................................................................................................................ 51 

3.4 Cartilha educativa ............................................................................................................ 52 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO ........................................................................................ 53 

4.1 Cumbe, muito prazer. ...................................................................................................... 53 

4.2 O processo de elaboração dos mapas sociais .................................................................. 72 

4.3 A dinâmica de uso e ocupação do solo e os conflitos ambientais no cumbe ................ 75 

4.4 O cumbe e as legislações ................................................................................................... 99 

4.5 O futuro agora ................................................................................................................ 105 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................ 110 

REFERÊNCIAS DE LITERATURA ................................................................................. 116 

APÊNDICE A – ENTREVISTAS SEMIESTRUTURADAS ........................................... 125 

APÊNDICE B – MATRIZES PROPACC .......................................................................... 127



13 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Cumbe é uma comunidade autodefinida como quilombola que possui um território 

com aproximadamente 576 pessoas, compondo 135 famílias, os quais correspondem a 0,83% 

dos habitantes do município-sede Aracati, de acordo com o censo (IBGE, 2010). Seu território 

conta com aproximadamente 54km
2
, segundo levantamento dessa pesquisa, e está distante 12 

km do município sede Aracati e 172 km de Fortaleza, capital do Ceará, tendo como principal 

via de acesso a CE 040, rodovia que liga os municípios do litoral leste à capital. A localização 

geográfica da área em estudo foi representada no mapa indicado na Figura 1, elaborado nesse 

estudo, considerando sua distância para as sedes municipais mais próximas, Aracati e Fortim, 

assim como sua proximidade com o curso do rio Jaguaribe e o Oceano Atlântico. 

O município de Aracati, até a década de 1990, tinha uma economia primária, baseada 

na pesca, agricultura e pecuária. Políticas públicas estaduais redefiniram os focos de 

interesses e de atividades, no estado, modificando as relações produtivas e as formas de uso 

do solo, criando-se novas territorialidades (SOUZA NETO, 2011). A partir de então, 

chegaram à região atividades terciárias que demandaram novas dinâmicas socioespaciais, 

desencadeando diversos conflitos. 

Primeiramente, os investimentos econômicos se voltaram para o desenvolvimento do 

turismo, transformando a região de Canoa Quebrada, praia a poucos quilômetros do Cumbe, 

em território internacional. O modelo de turismo implantado pelo Programa de 

Desenvolvimento do Turismo do Ceará - PRODETUR-CE, em Aracati, segundo Lima (2003), 

é pouco sustentável e comprometido em longo prazo, uma vez que não assegurou, 

efetivamente, uma melhor qualidade de vida a maioria das populações locais, intensificou os 

impactos ambientais negativos, a divisão socioespacial, a descaracterização cultural, produziu 

e aumentou os problemas sociais, além de ter frustrado os mais jovens com promessas de 

empregos não concretizadas. 

Esse projeto impactou também o Cumbe que, por suas belezas naturais, foi incluído no 

rol de praias do roteiro turístico, criado no intuito de atrair turistas dos mais variados locais. A 

partir daí, o fluxo maior de pessoas e carros, e os impactos negativos advindos com essa nova 

realidade, como o consumo de drogas ilícitas e prostituição, começaram a aparecer nas falas 

de denúncia dos moradores locais. 
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Pouco tempo depois aparece a carcinicultura intensiva. Lima (2004) constatou muitas 

modificações e problemas, dentre eles uma grande devastação dos manguezais e alterações 

nos córregos e gamboas do rio Jaguaribe, devido à carcinicultura retirar água do entorno 

natural para suprir seus tanques de camarão. Além disso, essa água retorna ao corpo hídrico 

com qualidade alterada, visto que a cadeia produtiva injeta produtos químicos, rações, 

antibióticos, dentre outras substâncias que comprometem o equilíbrio natural desses 

ambientes. 

Alguns processos da dinâmica de ocupação da Zona Costeira Cearense influenciam no 

modo de vida das comunidades (LIMA, 2005). Portanto, além dos impactos no ambiente 

físico, a carcinicultura interfere nas relações socioeconômicas dentro do Cumbe o que foi 

afirmado por Queiroz (2007) quando diz que essas interferências vêm comprometendo as 

relações ancestrais de sobrevivência. 

Teixeira (2008, p.289) considerou que lá: 

 

[...] o conflito socioambiental se configura pela disputa tanto no que se refere à 

distribuição de poder sobre o ecossistema manguezal como de uma luta simbólica 

em relação às categorias de ―desenvolvimento‖, ―sustentabilidade‖ e ―eficiência‖ 

que legitimam as diferentes práticas de uso e apropriação do território pelos distintos 

atores sociais – carcinicultores e trabalhadores (as) do mangue. 

 

Além dos conflitos entre atividades tradicionais e empresariais, conforme explicita 

Rodrigues (2007), a implementação do turismo e da carcinicultura em áreas circunvizinhas 

também gerou conflitos entre esses empreendimentos, embora, sites de divulgação turística 

divulgam os tanques como uma das atrações do local. Possuidor de um conjunto de 

instalações que abrange toda cadeia produtiva da carcinicultura, desde a larvicultura até o 

beneficiamento, desde que adentrou nesse ramo, o município sempre ocupou os primeiros 

lugares nas estatísticas do setor, o que fez a atividade proliferar muito em áreas que deveriam 

ser preservadas. 

O argumento de que um empreendimento foi ou seria instalado em área de manguezal, 

porque aquela já se encontrava ou se encontraria degradada, foi desmentido por Menghini et 

al. (2007). Ao estudar fotografias aéreas dos bosques de mangue da Ilha Barnabé, concluíram 

que mesmo em áreas onde há incidência crônica de tensores antrópicos, o manguezal possui 

grande capacidade de regeneração e permanece desempenhando importante papel ecológico, 

embora haja um limite de sobrecarga. 
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A propaganda de que a carcinicultura eleva os índices de emprego também é falsa, ao 

menos na comunidade. Segundo Gonçalves e Mantovani (2013), enquanto um hectare da 

carcinicultura emprega, no máximo, uma pessoa, em cada hectare de manguezal preservado 

trabalham dez famílias. 

Mesmo com muitos estudos denunciando as consequências negativas desses 

empreendimentos, alguns deles inclusive realizados por órgãos públicos de fiscalização 

ambiental, em anos posteriores, verificou-se uma contínua expansão das áreas dos 

empreendimentos, com momentos de crescimento e declínio próprios de atividades 

impactantes e, contraditoriamente, dependentes das condições naturais locais. 

Nota-se, principalmente por imagens aéreas, a grande extensão das áreas da 

carcinicultura e sua localização prioritária, em lugares indispensáveis à manutenção da 

biodiversidade e sustento das comunidades do entorno. Além disso, as denúncias constantes 

dos povos impactados e sua herança maldita ao redor do mundo fizeram surgir paralelamente 

um movimento de resistência e luta, o qual conta tanto com representantes da população local 

quanto de movimentos sociais, acadêmicos, ambientalistas e religiosos. 

Além da Associação Quilombola do Cumbe, o Cumbe tem representação na 

Organização Popular de Aracati – OPA, movimento local que, particularmente em Aracati, 

mobiliza comunidades atingidas por empreendimentos diversos, tenta mostrar que a luta de 

todas é a mesma, contra esses empreendimentos que seguem um modelo de economia que 

expropria e exclui independente do ramo que estejam inseridos. A partir dessas articulações, 

muitas demandas estão sendo alcançadas, o que fortalece a resistência do povo. 

Em 2007, mais um empreendimento surgiu para impactar ainda mais o modo de viver 

dessa população remanescente de quilombolas: os parques eólicos. A empresa Bons Ventos 

iniciou as instalações sem a divulgação de nenhum estudo consistente de Viabilidade 

Ambiental ou de Impacto Ambiental. No ano seguinte, 67 aerogeradores foram instalados em 

um raio de aproximadamente 500 metros da comunidade. 

Com isso, aumentou a especulação imobiliária e/ou grilagem de terras no local. A 

exemplo disso, em 2011, foi divulgado na internet, um vídeo que anuncia a venda de 950,65 

hectares distribuídos por duas grandes ilhas junto ao delta do rio Jaguaribe, incluindo uma 

praia oceânica e diversas praias fluviais. Os nativos alegam que quem se diz dona das terras é 

a família Valente, conhecida na região por possuir grande quantidade de terra no Cumbe.  
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No planejamento da construção das três usinas eólicas entre Canoa Quebrada e 

Cumbe, Meireles (2008) já alertava que o campo de dunas teria seus componentes ambientais, 

ecológicos e arqueológicos, profundamente alterados. Afirmava, ainda, que as ações de 

degradação dos campos de dunas do Cumbe já influenciavam sua dinâmica, excluindo 

funções que interagiam com os demais sistemas ambientais costeiros. 

Após a instalação e operação dos aerogeradores, Meireles (2011) estudou as 

consequências ambientais sobre os campos de dunas e constatou que interferências nesses 

lugares comprometem o sistema costeiro, produzindo riscos ambientais e sociais que podem 

levar a índices elevados de perda de capacidade de retomada da dinâmica litorânea. 

Montón Carrera et al. (2012) estudaram os impactos socioambientais nos campos de 

dunas do Cumbe afetados pelo Parque Eólico de Aracati e identificaram uma evidente 

perturbação dos ecossistemas, afetando a biodiversidade, a qual garante, inclusive, a 

sobrevivência da comunidade. 

Em 2013, com o objetivo de compreender a percepção da população do Cumbe a 

respeito dos impactos socioambientais provocados pela instalação e operação de uma usina 

eólica no entorno, Moreira et al. (2013) concluíram que a instalação dos parques eólicos tem 

causado grande insatisfação na comunidade de pescadoras/es e marisqueiras/os que, muitas 

vezes, são impedidas/os de circular em suas redondezas. Destacam que há empreendimentos 

que multiplicam subempregos e até exploram mão de obra barata, entre outros problemas. 

Os conflitos entre comunidades pesqueiras e empresários da carcinicultura e dos 

parques eólicos, na zona costeira do Ceará, conforme Lima (2008), estão geralmente 

relacionados à sobrevivência, à moradia, à conservação ambiental e à permanência da pesca 

artesanal. 

Como remanescentes de quilombolas, o povo do Cumbe possui um modo de vida 

peculiar, a qual estabelece uma aproximação muito grande com os elementos da paisagem 

natural, havendo uma relação de respeito entre ambos, inclusive pela consciência de 

interdependência. 

Segundo Lima (2004), no estuário do rio Jaguaribe, sítios, engenhos e até mesmo a 

vegetação de mangue são soterrados pela dinâmica natural das dunas. Contudo, esse 

fenômeno já faz parte do modo de vida local. Sempre que necessário, os nativos deslocavam 

suas moradias, respeitando as mudanças impostas pela natureza, como que em acordo 

bilateral, integrando-se nesses ciclos, percebendo-os como essenciais ao equilíbrio do meio 
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em que vivem. Atualmente, diante da fixação das dunas pelos empreendimentos, essa não é 

mais uma tradição da comunidade. Mesmo que pareça uma vantagem não ter que se mudar de 

tempos em tempos, alguns nativos têm consciência dos impactos que essa ação causa.  

Portanto, antes de se apoiar a geração de energia eólica pelo seu poder de contribuir 

com a redução nas emissões de carbono, deve-se ficar atento para a forma como os 

empreendimentos estão sendo implantados. O Cumbe, por exemplo, nem foi considerado no 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA da empresa, embora seja a comunidade mais próxima da 

central dos aerogeradores. 

Não é só no Brasil e muito menos somente no Cumbe que se verificam grandes 

impactos decorrentes desse modo de geração de energia. Em vários lugares do mundo, 

existem denúncias de aterramento de lagoas e uso irracional da água por parte das 

construtoras montadoras das eólicas. 

As atividades econômicas citadas seguem uma mesma lógica, capitalista, a qual 

submete populações economicamente marginalizadas e vulnerabilizadas a um processo de 

exclusão territorial e social. São populações que se sentem desamparadas pelo Estado, 

vivendo em uma situação de insegurança, sofrendo uma das maiores injustiças ambientais e 

um caso profundo de racismo ambiental (PRAMOD, 2006 apud PACHECO, 2006). 

Diante desse cenário, sugere-se que apropriação e privatização crescente do território 

pelos empresários do camarão e da produção de energia eólica aconteceram, e continuam 

acontecendo, de maneira desordenada e vêm atingindo os locais da comunidade, coletivos – 

como para deslocamento, lazer, sustento, sepultamento dos mortos -, e individuais – como 

para moradia e sustento. 

Nesse sentido, o objetivo da pesquisa foi analisar se e de que maneira essas 

transformações das formas de uso e ocupação, a partir de 1984, elevaram a desorganização 

espacial e sua relação com o desencadeamento e intensificação de inúmeros conflitos 

ambientais já denunciados há tempos pelos nativos e estudos acadêmicos. Mediante uma 

construção coletiva de conhecimentos, buscou-se (i) verificar as percepções ambientais dos 

nativos, (ii) estudar a dinâmica de uso e ocupação no Cumbe, desde o ano de 1984 até 2014, 

(iii) identificar os conflitos ambientais de uso locais, e (iv) compreender os fatores que 

desencadeiam e intensificam esses conflitos e as consequências advindas. 
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2 CONSTRUINDO ALICERCES 

 

É de suma importância para toda pesquisa científica a apresentação das bases teóricas 

e conceituais sobre o assunto estudado. Isso é o que difere, essencialmente, o conhecimento 

científico e os outros tipos de saberes, como o tradicional ou o tecnológico. 

Esse capítulo versará sobre conceitos essenciais que serviram para orientar a definição, 

caracterização, análise e compreensão do objeto de estudo, fundamentando as discussões e 

metodologias utilizadas, onde serão abordados elementos da geografia com enfoque no estudo 

da dinâmica espaço-temporal das paisagens. Tanto perspectivas teóricas quanto conceitos 

foram os alicerces para o desenvolvimento das metodologias escolhidas. Na sequência, serão 

apresentados e discutidos conceitos relacionados ao uso e ocupação do solo, tendo como 

unidade espacial de análise a comunidade do Cumbe, dentro da perspectiva temporal, ou seja, 

comparando-se cenários distintos cronologicamente. 

 

2.1 Perspectiva sistêmica das paisagens 

 

Qualquer pesquisa que se defina como ambiental e utilize a geografia como ciência 

base, essencialmente deve objetivar compreender relações entre sociedade e natureza, as quais 

podem ser investigadas por vários métodos e teorias. Enquanto perspectiva teórico-

metodológica, o presente trabalho analisou a dinâmica das paisagens por intermédio da visão 

geossistêmica, a qual tem suporte na Teoria Geral dos Sistemas. 

Na década de 1960, geógrafos russos e franceses propuseram uma maneira de analisar 

as características físicas das paisagens de maneira integrada às sociais. Essa visão foi 

consagrada por Sotchava (1977) ao definir o geossistema como uma unidade dinâmica com 

organização geográfica específica, capaz de permitir a divisão de seus componentes mantendo 

sua integridade funcional. 

Georges Bertrand (1972) explicou os geossistemas como sendo sistemas abertos, 

dinâmicos, flexíveis e organizados por hierarquias, apresentando estágios de evolução 

temporal, cada vez mais sob influência de ações antrópicas. 

Dentro do enfoque geossistêmico, Sotchava (1977) explica paisagens como formações 

naturais resultantes da ação da dinâmica dos fluxos de energia e circulação de matéria nos 

sistemas abertos, e da ação do homem sobre os mesmos. Portanto, paisagem seria uma 



20 

 

realidade concreta e o geossistema, um modelo teórico. Nesse sentido, existem dois sistemas: 

o natural e o antrópico. Cada um possui sua dinâmica particular, no tempo e no espaço. As 

paisagens seriam consequência da interação entre esses dois sistemas que, consequentemente, 

formaria a organização espacial.  

Bertrand (2004) explica que essa teoria considera a paisagem não como uma simples 

soma de elementos geográficos díspares, mas como uma porção específica do espaço, 

resultante da combinação dinâmica, portanto instável, de elementos físicos, biológicos e 

antrópicos que, reagindo dialeticamente uns sobre os outros, a torna um conjunto único e 

indissociável, em constante evolução. Essa perspectiva parte de bases fundamentais como a 

abordagem sistêmica apresentada por Bertalanffy na consagrada obra ―Teoria Geral dos 

Sistemas‖. Segundo ele, essa teoria é uma ciência geral da ―totalidade‖ e, em sua forma 

elaborada, seria uma disciplina lógico-matemática puramente formal em si mesma, mas 

passível de aplicação nas mais diversas áreas do conhecimento científico (BERTALANFFY, 

2009).  

Edgar Morin em sua obra ―O Método: A Natureza da Natureza‖ aborda a importância 

desse pensamento sistêmico também nas ciências assim como o uso dos conceitos 

organização e complexidade na superação do modelo cartesiano de pensar o mundo (MORIN, 

1977). Essa perspectiva teórica que analisa a paisagem enquanto realidade geográfica 

sistêmica, dando a mesma importância tanto para a inter-relação dos componentes quanto para 

um elemento isolado, representa um avanço metodológico, principalmente para as pesquisas 

em Geomorfologia, pois devolve o caráter interativo à Geografia Física, ao abordar questões 

sociais em um campo que, tradicionalmente, se limita a abordar o ambiente físico, 

acrescentando aspectos pouco considerados.  

Sendo a Terra um sistema aberto, ou seja, mantenedor de uma constante troca de 

matéria e de energia com os outros sistemas componentes do universo, essa faz parte de um 

equilíbrio dinâmico (CHRISTOFOLETTI, 1980).  

As zonas costeiras, numa perspectiva mais abrangente do que se compreende pela 

denominação litoral, podem ser entendidas, conforme Carter (1988), como espaços em que 

ecossistemas terrestres e marinhos estão conectados e, por isso, um é influenciado pelo outro, 

apresentando limites que variam em âmbito espacial e temporal, marcados pelas gradações ou 

transições ambientais. Diante dessas e outras considerações, esses ambientes são considerados 

os mais dinâmicos, em escala mundial (BUSH e YOUNG, 2009).  
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No Cumbe, essa dinâmica da paisagem é visível, uma vez que antigos engenhos da 

comunidade já foram soterrados, o que gera receio nos moradores quanto à segurança das suas 

moradias. A dinâmica eólica, por exemplo, movimenta as dunas devido as suas altas 

velocidades, determinando seu avanço em direção ao rio Jaguaribe, possibilitando, inclusive, 

a aceleração do assoreamento do rio. Com o intuito de mantê-las, tecnologias de contenção e 

vegetações específicas têm sido utilizadas para fixação das areias.  

Sendo o ser humano integrante desse universo sistêmico, suas ações podem, como 

nesse caso, contribuir de forma positiva, mas, geralmente, atrapalham de maneira decisiva na 

manutenção do estado natural de equilíbrio, até mesmo em ambientes reconhecidos por sua 

exemplar capacidade de regeneração como os manguezais.  

Kozma e Bidegain (1984) salientam que se um local, que conta com uma dinâmica 

ecológica e social específica, for subjugado a um acontecimento extremo será desencadeada 

uma gama de modificações e impactos ambientais sobre seus elementos físicos, biológicos e 

socioeconômicos. Para que um acontecimento seja considerado extremo, esse deve fugir ao 

usual e corriqueiro. Embora a própria natureza possa agir dessa forma, como é o caso de 

tsunamis e abalos sísmicos, o que a realidade mostra é que o ser humano com mais frequência 

vem influindo na dinâmica natural.  

Lugo (1978) ressalta que os tensores mais prejudiciais aos ecossistemas manguezais 

são aqueles que interferem na fonte de energia e no percurso que essa faz até o sistema. 

Exemplo disso são aquelas atividades antrópicas que alteram a contribuição de água doce ou a 

influência das marés dos estuários, seja barrando, desviando, planificando e/ou dragando rios 

e/ou canais, como é o caso da carcinicultura.  

Na análise de certas atividades que atuam nos manguezais, pode-se considerar, 

conforme a explicação de Soares et al. (2006), que tão importante quanto a identificação do 

ponto de ação do tensor no sistema, é a persistência desse, pois esse fator pode ocasionar o 

prolongamento dos efeitos letais e subletais, além do retardamento da recuperação do 

ecossistema.  

A constatação dessas peculiaridades amplia ainda mais as responsabilidades das 

empresas que atuam no entornam de manguezais, pelos danos causados com a instalação de 

tanques da carcinicultura, aerogeradores e sistemas para abastecimento de água, colocando o 

ambiente em situação extremamente delicada.  
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A natureza, com sua sabedoria, reage a essas novas realidades que lhe são impostas 

como mecanismo de defesa. Christofoletti (1979) explica que quando um evento influi na 

entrada (input) alterando um sistema a ponto de ultrapassar seus limites de equilíbrio, a 

tendência é o mesmo reajustar-se. Após esse reajustamento, o sistema pode voltar a um estado 

parecido ao anterior, mas tem a possibilidade de atingir um estado estacionário, em novo 

posicionamento, inserindo-se em outra dinâmica através de processos reversíveis ou não.  

Aplicando esse conceito de equilíbrio dinâmico às relações do sistema estuarino, as 

alterações provocadas pelas atividades da sociedade na vegetação manguezal, na qualidade da 

água do rio e no solo dos apicuns, por exemplo, como elementos pertencentes a um sistema 

aberto, estão interligadas a um sistema de hierarquia maior, o sistema em sua totalidade, o 

qual reagirá a tais modificações até alcançar novo estado de equilíbrio dinâmico, com 

consequências que podem ser irreversíveis.  

O potencial regenerativo de um sistema é dependente da quantidade de energia 

disponível para reorganizar a estrutura e das condições do ambiente em que está inserido. Até 

certo limiar há possibilidade de adaptação natural dos ecossistemas quando submetidos à ação 

de tensores naturais, entretanto, quando induzidos pelo ser humano, o processo de 

reorganização é mais lento. 

Ao avaliar uma grande mortandade de árvores de mangues, Jimenez et al. (1985) 

concluíram que sua recuperação depende do tipo de distúrbio, sua persistência e recorrência, 

da qualidade da floresta impactada e da disponibilidade de propágulos, estruturas 

responsáveis pela reprodução vegetal. Afirmaram ainda que há uma tendência dessa 

recuperação ser mais rápida após uma perturbação natural do que após uma intervenção 

humana, pois essas são crônicas e/ou criam condições ecológicas desfavoráveis à regeneração 

das espécies de mangue.  

Ao observar a intensidade e a dinâmica dos fluxos de energia e matéria, espontâneos 

ou ativados pelo ser humano, pode-se identificar um sistema com funcionalidade dinâmica 

(estável) ou com desequilíbrio temporário (instável) (ROSOLÉM e ARCHELA, 2010). Ao 

considerar o equilíbrio dinâmico em suas abordagens, a teoria geossistêmica ressalta duas 

escalas de tempo diferentes, a natural e a social, o que, na geomorfologia da paisagem, 

permite a inclusão da sociedade na análise. 
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2.2 A participação da sociedade da análise das paisagens 

 

Bolós (1992) afirma que o tempo é um dos elementos da definição de uma paisagem e 

difere três tipos, considerando interesses múltiplos: tempo presente, tempo de constituição e 

tempo da dinâmica de uma paisagem. Em relação à paisagem do Cumbe, a configuração seria 

a seguinte: 

 tempo presente: tempo relacionado à paisagem em conjunto com o espaço, 

recortado para a análise; 

 tempo de constituição: período de formação das unidades geoambientais; 

 tempo da dinâmica: a partir do momento da inserção de novos elementos 

evolutivos, relacionados às atividades antrópicas indutoras de modificações. 

Como é possível perceber, a sociedade assume, de maneira cada vez mais 

contundente, um papel decisivo enquanto elemento ativo diante das dinâmicas naturais 

responsáveis pelas organizações espaciais na crosta terrestre, inclusive como agente 

modificador dos processos geomorfológicos, modeladores da superfície de nosso planeta 

(NIR, 1983).  

Cunha e Guerra (1996) entendem que o grau de alteração antrópica de um ambiente 

em relação a outro pode ser definido conforme seus diferentes modos de produção e\ou 

estágios de desenvolvimento tecnológico. Os estudos sobre dinâmica de uso e ocupação de 

solo, portanto, são fundamentais para possibilitar a análise e interpretação das alterações 

determinantes no desequilíbrio das diversas paisagens da área em estudo e, assim, ter uma 

compreensão mais real da gênese da nova dinâmica e de tudo que está envolvido por trás de 

tais impactos, com o objetivo derradeiro de propor um planejamento para o território.  

Uma série de ações humanas pode ser reconhecida como agentes geomorfológicos, 

diretos ou indiretos, o que pode ser entendido como foco de análise da Neogeomorfologia 

(HAFF, 2001 apud SIMON, 2010) que, nesse caso, seria sinônimo de Geomorfologia 

Antrópica (NIR, 1983) e Antropogeomorfologia (GOUDIE, 1993).  

Que o ser humano interfere nos sistemas naturais é indiscutível, entretanto, determinar 

em qual intensidade essa influência ocorre é complexo. Nesse caso, a abordagem sistêmica 

surge como uma tentativa de mensurar o nível de participação da sociedade sobre processos 

específicos ao propor o isolamento de elementos de um sistema (como, por exemplo, 
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alteração da salinidade do lençol freático, construção de tanques para carcinicultura, etc.) ao 

mesmo tempo em que interpreta os resultados dentro da visão macro da Teoria Geral dos 

Sistemas.  

A região estuarina do rio Jaguaribe, mais especificamente a comunidade do Cumbe e 

seu entorno, apresenta processos com alto potencial degradador, como desmatamento de mata 

ciliar e mangue, corte de campos dunares, e aterramento de lagoas interdunares, facilmente 

observados com a comparação das imagens orbitais atuais e antigas da área. Esses processos 

comumente são associados a diversos impactos locais como, por exemplo, diminuição da 

quantidade de mariscos, meio de sustento de muitas famílias da região, e salinização do solo, 

base da agricultura de quintal. Além disso, há o fato de gerarem conflitos com parte da 

comunidade que defende a manutenção do modo de vida comunitário e de seus costumes e 

tradições.  

A zona costeira brasileira devido a sua localização geográfica e particularidades 

ambientais contém muitos atributos que proporcionam alimento farto na mesa dos pescadores 

e marisqueiras moradores do entorno. Porém, ao mesmo tempo, despertam interesses 

particulares crescentes por obtenção de lucros os quais se chocam com essa realidade, 

comprometendo a manutenção desses modos de vidas tradicionais.  

Lugo (1999) ressalta a importância da realização de estudos em manguezais alterados, 

pois esses poderão determinar quais os elementos mais resistentes à ação de tensores, sendo 

essenciais à formulação e implantação de projetos para recuperação de manguezais.  

O ecossistema manguezal pode facilmente ser identificado e analisado como um 

sistema aberto e complexo, pois é influenciado por muitos elementos, como pela água salgada 

do mar e água doce da bacia hidrográfica na qual está inserido, além daqueles de interferência 

geomorfológica. Recebe, portanto, todas as diretrizes relacionadas a um equilíbrio dinâmico, 

o que permite uma aproximação perfeita à concepção de geossistema.  

Diante da enorme complexidade que envolve os processos de desenvolvimento 

estuarino e considerando a inter-relação entre seus elementos, é difícil prever os impactos 

sofridos por esse sistema, principalmente, quando são de origem antrópica, pois, geralmente, 

as ações permanecem por muito tempo, o que compromete a dinâmica natural do sistema, 

ultrapassando inclusive seus limites.  

Na tentativa de compreender essas alterações, a concepção geoecológica de análise da 

paisagem determina, como parte dos requisitos, que os principais componentes do sistema, 
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naturais e antrópicos, devem ser identificados. Na área em estudo, a unidade geomorfológica 

de maior influência é a planície fluviomarinha. Essa área é influenciada pelo oceano e pelo rio 

Jaguaribe e alimentada pelas gamboas, cursos d’água com ligação direta com o rio que, 

devido às suas inundações periódicas, formam os chamados salgados ou apicuns, os quais 

apresentam, de maneira intermitente, vegetação de várzea extremamente dependente da 

geomorfologia local.  

Devido a sua hipersalinidade, o apicum é uma feição da planície fluviomarinha que 

pode limitar o aparecimento de espécies arbóreas, transmitindo a falsa impressão de não 

pertencimento ao manguezal e de que ali não existe vida (SCHAEFFER-NOVELLI et al., 

2005).  

Como há muito desentendimento quanto ao uso de termos ligados ao ecossistema 

manguezal e consequente falta de delimitação precisa desse ecossistema, alguns setores da 

economia brasileira se aproveitam e se aliam a alguns tomadores de decisão, a fim de 

conseguir alterações de legislações em favor de seus interesses. Exemplo disso foi a 

desfiguração do Código Florestal, o qual excluiu os apicuns do ecossistema manguezal, 

favorecendo a instalação de empreendimentos prejudiciais ao seu entorno.  

No Ceará, grandes áreas de planícies fluviomarinhas já haviam sido invadidas pela 

denominada carcinicultura marinha, principalmente nos últimos 15 anos, em função das 

condições morfoclimáticas favoráveis à atividade e dos incentivos públicos. Entretanto, 

recentemente, sobretudo após a aprovação do Novo Código Florestal, o setor vem acenando 

rumo à expansão dos negócios seja por aumento de área ou por intensificação da produção.  

Com a diminuição ou eliminação de algumas funções naturais intrínsecas aos 

manguezais, com seus serviços gratuitos prestados à humanidade, como a proteção da linha de 

costa contra a invasão do mar, controle da erosão, retenção de sedimentos e de material 

poluente, reciclagem de nutrientes, etc., deverão ser comprometidos. Caso essas funções e 

serviços não puderem mais ser desempenhados, em consequência da destruição dos 

manguezais, a sociedade poderá ter que substituí-los artificialmente pagando muito por isso 

(DIEGUES, 1996), se é que será possível substituí-los. 
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2.3 Maneiras de pensar as paisagens e os conflitos 

 

A observação de uma paisagem, primeiramente, pode ser compreendida como um 

cenário pertencente apenas ao momento atual, mas, se a visualizarmos a partir da teoria 

geossistêmica onde todos os elementos, inclusive antrópicos, estão interligados e, por isso, 

pertencem a uma só dinâmica, concomitantemente, pode-se remetê-la ao passado. Cada 

paisagem faz parte de uma história, que a estagna no tempo ou a instiga a mudanças 

constantes. 

Os primeiros habitantes da Terra não conheciam a propriedade territorial, viviam em 

comunidade de bens, não tinham apego às coisas materiais, facilmente abandonavam um 

lugar onde o sustento se tornasse difícil, queimando todos os utensílios e partiam para outro 

(THÉBERGE, 1973).  

No Brasil, esse modo de vida começou a se modificar com a colonização por Portugal. 

Diante da possibilidade de invasão por outros países, a mando da corte portuguesa, em 1530, 

como medida inicial, o militar Martim Afonso de Souza chegou com sua expedição trazendo a 

bordo os primeiros colonos na incumbência de se instalar definitivamente no território 

invadido, fundar vilas, povoados e expandir a economia local.  

Dando continuidade ao projeto de expandir suas fronteiras, Portugal instaura as 

capitanias hereditárias, instituindo o conceito de posse da terra em um local onde tudo era de 

todos e todos tinham tudo. Embora, nesse sistema os posseiros da terra não pudessem vendê-

la, essa forma de propriedade privada da terra, bem essencial à vida, foi o princípio de uma 

gama de injustiças intensificadas cada vez mais nos dias de hoje, inclusive com a apropriação 

de terras públicas. 

Mesmo com a ardorosa resistência dos índios, os colonos conseguiram adentrar para o 

interior do país os aprisionando, escravizando e tomando suas terras para desenvolvimento da 

pecuária, solicitando depois o reconhecimento da propriedade a Portugal (PANTALENA, 

2012).  

A invasão das terras brasileiras, tradicionalmente ocupadas pelos indígenas, foi uma 

extrema violação de direitos inerentes à vida humana, pois, além de não respeitar a 

historicidade ambiental local, invisibilizou a vida dos habitantes já presentes naquele espaço. 

O consagrado Milton Santos tenta explicar essas relações homem-natureza e homem-

homem quando afirma: 
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Sem o homem, isto é, sem história, a natureza era uma. Continua a sê-lo, em si 

mesma, apesar das partições que o uso do planeta pelos homens infligiu. Agora, 

porém, há uma enorme mudança. Una, mas socialmente fragmentada durante tantos 

séculos, a natureza é agora unificada em benefício de firmas, Estados e classes 

hegemônicas (SANTOS, 1994, p.19). 

 

Continuando sua linha de pensamento, ele acrescenta:  

 

O homem necessita aprender a natureza a fim de poder apreendê-la. A riqueza do 

ensinamento da natureza é proporcional à ação do homem sobre ela; quanto maior a 

troca com a natureza, maior o processo de intercâmbio entre os homens (SANTOS, 

1994, p.88). 

 

As diversas ideologias e maneiras de pensar a natureza revelam muitas contradições 

históricas, em uma relação complexa de aparente domínio antrópico sobre o universo natural, 

muito embora esse contenha dinâmicas intrínsecas que preponderam frente ao comportamento 

humano e o faz parecer um ser ultrapassado. O domínio tecnológico do homem sobre a 

natureza vai engendrando outra maneira de servidão (ao capital) e ao mesmo tempo exaurindo 

a natureza (BARREIRA, 1991). 

Quando os recursos naturais são apropriados segundo a lógica de acumulação 

capitalista, acontece uma divisão entre sociedade e natureza crescente. A análise separada da 

sociedade e da natureza é uma consequência da lógica interna capitalista (SMITH, 1988). A 

apropriação e comercialização do ambiente natural o ressignifica para bem de troca e, 

rapidamente, transforma a primeira natureza em segunda natureza (LIMA e SILVA, 2004), 

não apenas devido à modificação da natureza, mas também à produção de espaços, embora 

essas ações estejam imbricadas. 

Os fluxos de capital encontram alguns terrenos mais fáceis de ocupar do que outros em 

diferentes fases de desenvolvimento (HARVEY, 2004). Nesse âmbito, mesmo que destoantes 

da realidade local, projetos públicos e/ou privados invadem comunidades, ignorando-as e/ou 

ludibriando-as desde o momento de planejamento até a operação, deixando-as à margem de 

toda decisão tomada. 

Em função dessa invisibilização e do choque de interesses, surgem os conflitos. 

 

Em função da presença de grande potencialidade para diversas atividades humanas 

em áreas de manguezal, a realização concomitante de atividades, muitas vezes em 

espaços reduzidos, leva aos conflitos de uso (DIEGUES, 1996). 
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Acselrad (2004, p.26) conceitua conflitos ambientais como sendo: 

 

[...] aqueles envolvendo grupos sociais com modos diferenciados de apropriação, 

uso e significação do território, tendo origem quando pelo menos um dos grupos tem 

a continuidade das formas sociais de apropriação do meio que se desenvolvem 

ameaçada por impactos indesejáveis – transmitidos pelo solo, água, ar ou sistemas 

vivos – decorrentes do exercício das práticas de outros grupos. 

 

Little (2006) refere-se a esses conflitos como sendo o conjunto complexo de embates 

entre grupos sociais em função de seus distintos modos de inter-relacionamento ecológico. 

Com a relação dinâmica e dialética entre as diferentes naturezas dos conflitos ambientais, na 

realidade, essas se confundem, ocorrendo muitas vezes simultaneamente. Entretanto, para fins 

analíticos, podemos classifica-los assim: 

 (a) distributivos: provenientes das desigualdades sociais quanto ao acesso e uso dos 

recursos naturais; (b) espaciais: oriundos dos efeitos ou impactos ambientais que 

extrapolam os limites territoriais de diversos agentes ou grupos sociais; (c) e 

territoriais: relacionados à apropriação capitalista da base territorial de grupos 

sociais (ZHOURI E LASCHEFSKI, 2011, p.5). 

 

Acreditar que se pode solucionar um conflito espacial, por exemplo, apenas por meio 

de mecanismos técnicos e/ou tecnológicos, é desconsiderar essa natureza sistêmica intrínseca 

a eles e, sobretudo, invisibilizar populações tradicionais, marginalizadas e vulnerabilizadas, 

inclusive pela carga de danos imputada a elas. 

O Estado, enquanto representante do povo, por incumbência, deveria resguardar as 

dinâmicas naturais, as quais mantém a vida, agindo como indutor de novas perspectivas de 

desenvolvimento local. Entretanto, contraditoriamente, vem atuando na desapropriação de 

terras e pagamentos de indenizações em áreas de substituição de culturas, liberando créditos 

pelos bancos públicos aos empresários que fixarem suas produções nestas áreas, investindo 

em pesquisas tecnológicas e infraestruturas necessárias como apoio logístico (RODRIGUES, 

2007). 

Direitos culturais e/ou sociais desconsiderados pelo Estado e/ou pelos atores líderes 

são incluídos no cenário político quando os direitos em conflito são identificados em um 

debate amplificado. Dessa maneira, os dois discursos, hegemônico e contra-hegemônico, e 

sua relação ganham destaque (LITTLE, 2006). 

Ao contrário do que possa parecer não se trata apenas de dois lados com objetivos 

incompatíveis e que disputam determinados bens entre si ou de ambientalistas radicais com 
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seus ideais conservacionistas, conflitos ambientais são conflitos de classe e, sendo assim, 

como afirma Schmid (1997), a estrutura social é de tal forma, que os ganhos de uma das 

classes são as perdas de outra. 

Diante do exposto, pode-se constatar que os conflitos ambientais surgem das diversas 

maneiras de se apropriar social, técnica e culturalmente dos meios materiais. Há diferentes 

maneiras de um conflito se desenvolver. Em alguns ambientes, por exemplo, os conflitos 

podem ser desencadeados pela expansão das fronteiras de acumulação financeira em 

articulação com novas formas de exploração do trabalho – via flexibilização [negação] e 

reversão de direitos – assim como de geração de lucros a partir da especulação imobiliária 

(ACSELRAD, 2010). 

Mesmo que existam várias formas de desencadear conflitos, todas, seja no ambiente 

rural ou urbano, podem ser associadas ao modo como a sociedade atual, predominantemente, 

organiza o seu modo de produção, no chamado capitalismo. Tais conflitos colocam em xeque 

a visão de desenvolvimento difundida por adeptos desse sistema, assim como intensificam a 

luta por mais autonomia das comunidades que resistem a esse modo de produção e 

organização.  

O que é posto em questão pela dinâmica conflitiva como um todo - não 

necessariamente por cada ator coletivo individualmente - é o modelo de desenvolvimento - o 

modo como os recursos territoriais estão distribuídos socioespacialmente (ACSELRAD, 

2010). 

Analisar o meio ambiente dissociado das relações sociais provoca o esvaziamento de 

qualquer discurso, partido do ponto de vista que o ser humano é parte integrante do que se 

conhece como meio ambiente. Há muito tempo, teóricos marxistas já afirmavam que a 

economia é o fator mais determinante das relações sociais e que, portanto, a origem dos 

conflitos se encontra nas relações socioeconômicas, as quais necessariamente colidem entre si 

e provocam mudanças no sistema capitalista (BARBANTI JÚNIOR, 2005). 

Os discursos e ações dos envolvidos refletem a forma como concebem o uso do 

espaço. É mais provável, por exemplo, que moradores do entorno de um manguezal, 

dependentes de seus recursos, defendam sua preservação do que aqueles que não mantêm essa 

relação de interdependência direta dependendo, aparentemente, apenas do espaço para a 

instalação de equipamentos. Esse tem condições de se deslocar para outro lugar caso o 

ambiente se apresente desfavorável, entretanto, aquele tradicionalmente ligado ao território, 
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certamente, possuirá mais resistência para tomar essa decisão, sejam quais forem os motivos, 

econômicos e/ou culturais.  

O surgimento dos conflitos ambientais estabelece a definição de arenas públicas, 

espaços onde acontecem debates e ações, como atividades reivindicatórias de grupos, trabalho 

da mídia, criação de leis, divulgação de descobertas científicas, litígios e definição de 

políticas públicas (FUKS, 1998). Quanto mais desses espaços forem surgindo em torno do 

conflito, mais visibilidade às ações e aos debates a eles associados. Entretanto, debates mais 

abrangentes em arenas públicas maiores estão associados aos espaços específicos de 

articulação, emergindo também ações relacionadas ao conflito.  

Segundo Fuks (1998) não só esses planos se articulam diante do dinamismo do debate 

público. Nesse contexto, categorias, valores e argumentos formulados a partir das 

controvérsias públicas emergentes também se associam a um repertório discursivo já 

consolidado.  

A invisibilização política, a qual grande parte da população é submetida, não acontece 

por acaso, faz parte de todo um ciclo gerador do conflito, alimentado e fortalecido por 

legislações vazias e inutilizadas, e, inclusive, instituições públicas descompromissadas com 

suas funções.  

Fuks e Perissinotto (2006) consideram que os constrangimentos socioeconômicos, 

simbólicos e políticos podem funcionar como um poderoso obstáculo à participação ou até 

mesmo aprofundar a desigualdade política. A própria dinâmica interna dos conflitos faz com 

que esses se manifestem de diversas maneiras, em certos períodos, percam visibilidade e até 

mesmo antigos aliados se transformem em inimigos.  

Há alguns conflitos que se encontram em estado de latência, ou seja, ainda não se 

manifestaram politicamente no espaço público formal, porque os grupos sociais envolvidos 

são politicamente marginalizados ou mesmo invisíveis aos olhos do Estado (LITTLE, 2006). 

Como na atual forma de governo quem, na realidade, decide sobre as formas de uso 

dos territórios são, prioritariamente, o Estado e a burguesia, muitas comunidades se sentem 

impotentes diante do novo que lhes é imposto e findam como expectadores dessa lógica 

perversa dos novos usos do território, marginalizadas e vulnerabilizadas, sem perspectivas 

condizentes com suas realidades. Os direitos humanos e sua inscrição na legislação somente 

avançam quando setores sociais oprimidos ou explorados fazem com que a sociedade 
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compreenda, através da persuasão ou até pela violência, a profunda injustiça que eles estão 

sofrendo (LEROY, 2011). 

Em muitos casos, as políticas e medidas públicas para preservação e conservação 

ambiental funcionam apenas para legitimar os empreendimentos, pois se limitam, no máximo, 

a elencar condicionantes e medidas de mitigação ou de compensação aos projetos econômicos 

apresentados, desconsiderando os danosos riscos aos quais as pessoas e/ou o meio ambiente 

estão sendo expostos. Nessa luta desigual de interesses, os povos atingidos, seus modos de 

vida e suas percepções quase sempre são invisibilizados.  

 

2.4 As diferentes formas de pensar um conflito 

 

Os conflitos envolvem interesses imiscuídos que vão do individual ao coletivo em uma 

mesma situação (BARBANTI, 2012). A tentativa de consenso entre as partes se torna uma 

negligência, pois o que está em questão são modos de pensar, agir e ser totalmente distintos e 

inegociáveis. Nesses casos, o mais grave é a ocorrência do círculo vicioso do poder, na forma 

capitalista de dominar os recursos naturais, o qual estabelece a injustiça ambiental.  

Nesse processo, diversidades socioculturais são anuladas devido a uma visão parcelar 

legitimada pela cientifização e juridificação das políticas e de sua imposição com o argumento 

de representar o bem comum (ZHOURI, 2008).  

Essa tese de defesa da coletividade é enfatizada pela teoria do consenso, pela qual o 

conflito permanece mascarado ou menosprezado. Discute-se mediante um recorte simplista do 

caso, no qual a proteção ambiental figuraria como objeto unificador de vários setores da 

sociedade em prol de uma causa comum. Nessa lógica, a ―consciência ecológica‖ se basearia 

em valores e interesses universais, os quais transporiam fronteiras raciais, nacionais, de 

gênero e de classes.  

A consolidação dessa ideologia ambientalista caminharia em direção à construção de 

posicionamentos consensuais, já que setores diversificados participariam e convergiriam para 

a elaboração de um diálogo em que diagnósticos comuns seriam realizados sobre problemas 

caracterizados como ambientais (VIÉGAS, 2009).  

Outro conceito bastante utilizado, regido por essa crença de que é possível um 

consenso, é governança. Para Zhouri (2008) governança remete à ideia de gestão e acredita 

em uma possível conciliação entre interesses econômicos, ecológicos e sociais, eliminando 
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dessas dimensões as relações de poder que, de fato, transpassam a dinâmica dos processos 

sociais.  

A parte da sociedade chamada a se envolver, por influência dessa governança, é a 

―organizada‖, nos moldes determinados pelos setores que a dominam. A grande maioria dos 

cidadãos, sobretudo moradores de comunidades rurais e étnicas ou das periferias urbanas, não 

preenche os pré-requisitos estabelecidos como condição à participação, permanecendo 

excluída (ZHOURI, 2008).  

Governança ambiental se assemelha bastante ao paradigma de ―adequação ambiental‖, 

procedimento tributário peculiar à visão de mercado inerente à lógica capitalista. Com esse 

instrumento, conforme as especificidades de cada caso, medidas de compensação e mitigação 

são utilizadas com o propósito de compatibilizar projetos técnicos, já instituídos previamente, 

ao ambiente natural e às comunidades atingidas, com ―externalidades‖ ambientais viáveis 

economicamente para o empreendimento. Esse mecanismo é apresentado como uma ação que 

visa à preservação do meio ambiente e, em muitos casos, inclusive, utilizado para transmitir à 

sociedade uma imagem de empresa sustentável, como é o caso de desmatamentos de florestas 

nativas compensados pelo reflorestamento de monoculturas como o eucalipto. Configura-se, 

na realidade, mais uma vez, na negação de direitos e sujeitos coletivos para dar preferência 

aos interesses e atores particulares.  

A adequação dos processos produtivos, por exemplo, dá destaque a apenas uma 

possível ―revolução da eficiência‖ em detrimento à fundamental ―revolução da suficiência‖ 

(SACHS, 2000), ou seja, à mudança nos modelos de produção e padrões de consumo.  

De acordo com Viana (2005), a expectativa de um momento de institucionalização da 

questão ambiental fundada no enfrentamento e na negociação de interesses díspares unindo 

diferentes setores da sociedade na defesa de bandeiras comuns enfrenta, necessariamente, 

dificuldades estruturais e, portanto, constitui mitos.  

Essa problemática pode ser constatada nos conflitos gerados pela instalação arbitrária 

de parques eólicos e tanques para criação intensiva de camarão em cativeiro (carcinicultura) 

em comunidades tradicionalmente que recorrem ao ambiente físico do entorno para manter 

seus modos de vidas peculiares. Nesse caso, por exemplo, ações de ―mediação‖ 

inevitavelmente anulariam um dos interesses em jogo.  

A omissão das relações de poder e opressão na análise dos conflitos pode estimular, 

mesmo que indiretamente, a reprodução desse círculo vicioso. A maneira como se 
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compreende o conflito determina a metodologia utilizada. Assim, segundo Vargas (2007), 

existem três formas distintas de trabalhar nesse campo conhecidas como: Gestão, Resolução e 

Transformação de Conflitos.  

Os resultados da Gestão de Conflitos geralmente são limitados, pois o sucesso se 

entende como o ganho sustentável para todas as partes, num prazo de tempo razoável e muitas 

vezes acordado a priori. Essa abordagem trabalha com soluções temporárias que podem se 

transformar, em outro momento, em situações de conflito.  

Na Resolução de Conflitos, o conflito se entende como o resultado de necessidades 

humanas insatisfeitas. O referencial é a Teoria de Necessidades Humanas (Human Needs 

Theory), desenvolvida por Burton, e se utiliza da teoria dos jogos na busca de metodologias 

de resolução (BURTON, 1997). A estratégia proposta para a resolução dos conflitos é tornar 

visíveis os pontos de interesse comum e as necessidades comuns, através da intensificação da 

comunicação e do diálogo.  

A abordagem dessa pesquisa foi baseada na transformação de conflitos. Os 

proponentes mais ativos dessa visão são Galtung (1996) e Lederach (1997) que entendem o 

conflito como forma de luta não violenta em prol de justiça social. Essa ação não violenta 

evidencia as tensões e contradições que são negadas ou disfarçadas socialmente. Assim, os 

grupos marginalizados social ou politicamente podem se mobilizar para dar visibilidade às 

suas reivindicações e procurar saídas às relações opressivas. 

Os conflitos ambientais surgem da relação sociedade x natureza, entretanto, são 

reflexos do relacionamento entre os seres humanos. Mesmo sendo relacionados diretamente 

ao meio ambiente, podem ter diversas origens: ideológicas, políticas, históricas, religiosas, 

étnicas, econômicas e/ou culturais. Então, pode-se afirmar que os conflitos ambientais 

necessariamente são sociais, ou vice-versa. 

A partir dessa perspectiva, há muita divergência entre autores quanto à nomenclatura 

mais adequada. Quando se referem a esses conflitos, alguns os adjetivam apenas de 

―ambientais‖ outros de ―socioambientais‖ e há ainda os que consideram melhor o uso apenas 

do termo ―sociais‖, pois argumentam que o acréscimo ou uso exclusivo do termo ―ambiental‖, 

nesse caso, desvia a atenção da questão fundante do problema. Certamente, quando na 

realidade a terminologia utilizada não é o mais importante, mas, para fins teóricos, nessa 

análise se opta pela apropriação apenas do termo ―ambiental‖, pois se considera que o ser 
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humano é parte integrante do ambiente em que vive, o que transforma a palavra 

―socioambiental‖ em redundância e, didaticamente, a ―social‖ não se adequa a esse estudo. 

Nas últimas décadas, pode-se constatar o ressurgimento e acirramento desses conflitos, 

principalmente em torno da posse de recursos naturais, como sementes, água, solo e petróleo. 

Na literatura acadêmica ainda se encontra grande confusão no emprego das palavras 

―conflito‖ e ―problema‖ que muitas vezes aparecem como sinônimos. Ao pensar 

superficialmente no termo ―conflito‖, pode-se imaginar que este poderia substituir o termo 

―problema‖. Entretanto, conflito é uma oposição de interesses, sentimentos, ideias; problema, 

tudo que é difícil de explicar, resolver, tratar, lidar etc. Portanto, para haver um conflito, 

necessariamente, há de se ter o envolvimento de ao menos duas partes que se põem em lados 

opostos, em uma disputa, por diversos motivos. Já um problema não necessita dessa dupla 

presença. Por isso, pode-se considerar que todo conflito é um problema, mas nem todo 

problema é um conflito. 

No Brasil, esses conflitos são instigados pelos usos predatórios dos territórios, 

principalmente após a Segunda Guerra Mundial (1939 a 1945), quando houve a assimilação 

do padrão de desenvolvimento estrangeiro e dos processos industriais intensivos no uso de 

recursos naturais e energia, além de serem altamente poluidores (CUNHA, 2003).  

Hoje, a proliferação de conflitos ambientais no Brasil tem relação direta com a crise 

capitalista e o atual momento da globalização caracterizado por relações neocolonialistas. A 

indevida apropriação dos espaços através, por exemplo, do redirecionamento de nossa 

economia para a exportação de commodities, continua reproduzindo e/ou ampliando os 

conflitos tanto no campo quanto na cidade. 

Diegues (2000) considera que para as sociedades não urbanas \ industriais há uma 

interação orgânica entre o mundo natural, o sobrenatural e a estrutura social. Diante dessa 

concepção e à luz do tripé da sustentabilidade (SACHS, 2000), que considera o socialmente 

justo, o economicamente viável e o ambientalmente sustentável, pode-se dizer que a sintonia 

dessas comunidades faz com que, salvo poucas exceções, essas convivam de maneira 

equilibrada no espaço onde se desenvolvem. 

O Sítio Cumbe, comunidade tradicional do município de Aracati, é composto 

historicamente por famílias de pescadores, catadores de caranguejo e marisqueiras. Está 

inserido na planície fluviomarinha, unidade ambiental que, como define Lima et al. (2000), 
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decorre de processo combinatório entre agentes fluviais e oceânicos, com solos de mangue 

continuamente afetados pela preamar, nível máximo de uma maré cheia. 

Essa feição evolui sobre influência de processos morfodinâmicos, que atuam com 

intensidades distintas, e de ações antrópicas, fatores considerados morfogenéticos ao passo 

que intensificam a ação dos processos dinâmicos ou contribuem para o aparecimento de 

novos. As formas de uso e ocupação dos solos, muitas vezes, tornam esses ambientes ainda 

mais vulneráveis. 

Visto assim, o conflito é produto primordialmente das estruturas sociais e políticas que 

fomentam a desigualdade, e lidar e resolver o conflito implica em procurar formas de 

empoderamento e de reconhecimento dos grupos marginalizados, como forma de começar o 

processo de transformação. Esta abordagem entende que os conflitos devem ser 

transformados em agentes de mudança social. Neste sentido, tem uma visão dinâmica e de 

longo prazo do conflito. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

―A ciência é produzida em diferentes 

contextos sociais e estes, longe de lhe serem 

exteriores, se interpenetram nas práticas e nos 

estilos científicos. Não é por isso que o 

conhecimento científico se torna menos válido. 

Mas é nisso, que se funda o caráter sempre 

provisório e relativo da validade‖. (SOUSA 

SANTOS et al., 2006:78). 

 

A pesquisa iniciou-se no ano de 2012, com a fase exploratória que, de acordo com 

Deslandes (1994), compreende algumas etapas como a escolha do tópico de pesquisa, a 

delimitação do problema, a definição do objeto e objetivos, a organização do marco teórico 

conceitual, a escolha dos instrumentos de obtenção de dados e a investigação de campo. 

Nessa fase, algumas vivências em campo foram essenciais como maneira de integrar a 

pesquisadora ao coletivo já instituído na comunidade e dialogar com os interessados a respeito 

da proposta de trabalho. Turnês-guiadas, entrevistas e o desenvolvimento de uma adaptação 

da metodologia PROPACC (Proposta de Participação-Ação para a Construção do 

Conhecimento) de avalição da percepção ambiental com os participantes, também 

funcionaram como importantes mecanismos para a aproximação dos envolvidos e inserção 

nas questões locais. Em seguida, foi feito o planejamento da paisagem o qual incluiu as fases 

de organização; análise; diagnóstico; e prognóstico.  

No decorrer da pesquisa de campo, as informações coletadas e observadas foram 

registradas por escrito e através de fotografias e vídeos, formando um diário de campo. As 

atividades ficavam abertas a participação de quem quisesse aproximar-se, por isso, a 

quantidade de pessoas oscilava muito, atingindo o máximo de dezenove participantes, dentre 

os quais três mulheres e dois homens sempre estavam presentes. Desses, três são 

pescadores/as associados, um professor e uma estudante, têm uma idade média de 35 anos e 

vivem na comunidade desde que nasceram. 

Antes da defesa da tese, foi elaborada e distribuída uma cartilha educativa como forma 

de devolver à comunidade os conhecimentos sistematizados por todos nas pesquisas. Isso 



37 

 

aconteceu em um momento específico na reunião de fechamento dos trabalhos e divulgação 

dos resultados.  

 

3.1 Desvendando o território 

 

Essa pesquisa teve início com a análise de documentações públicas (EIA/Relatório de 

Impactos Ambientais – RIMA dos empreendimentos, plano diretor do município, relatórios 

técnicos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - 

IBAMA/ Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE, processos judiciais, etc.) 

e leitura de pesquisas científicas desenvolvidas anteriormente no Cumbe ou em outras 

comunidades com situação semelhante, além de legislações e bibliografias relacionadas ao 

tema, a fim de fornecer subsídios teóricos para a execução da pesquisa. 

Após a definição da proposta do estudo, com seus objetivos e embasamentos teóricos, 

essa foi apresentada a alguns participantes da comunidade, em uma reunião ocorrida em 

janeiro de 2014, por meio de projeção de slides e discussões, esclarecendo que a participação 

deles seria essencial e, por fim, que os resultados da pesquisa seriam divulgados de maneira 

didática no local, para que os mesmos pudessem reapropriar-se, de maneira mais sistemática, 

dos conhecimentos gerados com o estudo e possibilitar a continuidade do trabalho por eles. O 

apoio foi unânime, embora pairasse a sensação de um sentimento de incredulidade por parte 

de muitos, o que, posteriormente, foi justificado pelo acompanhante local, como uma possível 

reação a outras pesquisas que já foram realizadas e cujos pesquisadores não retornaram com 

os resultados. 

Nas vivências de campo foi utilizada a observação participante que, Queiroz et al. 

(2007 p.282) define como: 

 

[...] uma técnica de observação sistemática, com arrimo em princípios teórico-

filosóficos, que propicia a participação mais intensa possível do pesquisador nas 

vivências dos grupos e acontecimentos julgados importantes para melhor 

compreendê-los. 

 

Nessa metodologia de campo, o primordial foi a inserção da pesquisadora na realidade 

vivenciada pela comunidade, para assegurar tanto sua credibilidade junto aos participantes 

quanto a veracidade das informações prestadas. 
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3.1.1 Entrevistas 

 

No decorrer de 2013, algumas vivências no Cumbe se fizeram necessárias antes da 

definição do problema da pesquisa, a fim de que houvesse uma maior aproximação entre 

pesquisadora-comunidade. Uma visão geral do problema foi conseguida através de entrevistas 

informais (chamadas também de não estruturadas por não possuir aspectos fixos, como 

roteiros pré-estabelecidos) com alguns moradores (Figura 2), assim como observações in loco.  

 

Figura 1 – Entrevistas informais junto à população 

 
Fonte: produzida pela autora. 

 

Esse estreitamento de relações também se deu com a participação da pesquisadora em 

encontros acadêmicos e reuniões com representantes da comunidade (Figura 3), onde nesses 

momentos aconteciam proveitosas discussões a respeito da realidade vivenciada não só no 

Cumbe como em outras comunidades locais que vivenciam conflitos similares. 

A fim de continuar com a troca de saberes foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas (APÊNDICE A), em janeiro de 2014. Antes, foi desenvolvido um plano para 

a entrevista apenas para servir como guia no momento de sua realização, evitando, também, a 

perda de informações necessárias. Para isso, algumas perguntas foram elaboradas com 

antecedência junto com a ordem que poderia ser seguida, sempre com a flexibilidade 

necessária a esses tipos de entrevistas. O conteúdo das perguntas foi voltado para questões 

centrais com base no tema da pesquisa e suas hipóteses, entretanto nada fixo, pois havia a 
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possibilidade dos questionamentos dar origem a novas perguntas provenientes das respostas 

dos participantes. 

Figura 2 - Reunião com a OPA em Aracati 

 
Fonte: produzida pela autora. 

 

Um pré-teste, ou estudo piloto, foi realizado com uma pessoa externa à comunidade, 

mas conhecedora de grande parte dos moradores e de suas limitações, com o objetivo de 

adequar a formulação das perguntas, como conteúdo e vocabulário, ao nível de instrução da 

maioria dos entrevistáveis e garantir a precisão e validade do método, ou seja, sua eficiência. 

Nesse planejamento foi definido também o critério de escolha das pessoas. A opção 

julgada mais adequada foi basear-se na idade e sexo, a fim de abranger um público 

diversificado e com realidades mais distintas possíveis. As entrevistas foram aplicadas junto a 

seis pessoas: três do sexo masculino e três do sexo feminino, tendo, cada gênero, 

representantes de três gerações distintas (Figura 4). 
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Figura 3 - Entrevistas semiestruturadas com moradores do Cumbe. 

 
Fonte: produzida pela autora. 

 

A fim de oferecer às entrevistas um caráter mais informal e possibilitar uma relação 

amistosa entre entrevistadora e entrevistada (o), optou-se por não fazer uso de gravador, visto 

que esse instrumento poderia inibir alguns entrevistados. Algumas passagens das respostas 

foram, portanto, anotadas na íntegra, sempre tendo em mente o objetivo da pesquisa. 

Procurou-se também: 

 não reagir às respostas de maneira excessiva; 

 deixar que algumas perguntas surgissem naturalmente, com o desenrolar das 

respostas, e/ou que outras fossem retiradas, até mesmo para não transformar a 

entrevista em um ―questionário oral‖ e intimidar as pessoas; 

 ser objetiva, pois as pessoas sempre paravam alguma atividade para responder às 

perguntas, retornando posteriormente, ou seja, questões muito longas poderiam 

ficar cansativas para as (os) entrevistadas (os); 

 encorajar o entrevistado a dar as respostas de maneira mais evidente possível, 

evitando perguntas muito diretas que causassem constrangimento; 

 anotar as informações prestadas de forma resumida, evitando tanto a espera 

demasiada da (o) entrevistada (o) quanto à perda de informações importantes; 
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 registrar as informações no diário de campo, o mais cedo possível, a fim de não 

perder detalhes primordiais.  

A validade das respostas foi verificada mediante a repetição de uma mesma pergunta a 

pessoas diferentes, em curtos intervalos de tempo, método conhecido como informação 

cruzada. Depois todas as informações foram sistematizadas e analisadas, independentemente 

de serem concordantes ou não. 

 

3.1.2 Turnês-guiadas 

 

Para validar as imagens de satélites e fotografias aéreas do local e aspectos 

mencionados nas entrevistas, o registro fotográfico da paisagem foi realizado em turnês-

guiadas (ALBUQUERQUE et al., 2008). Essas turnês-guiadas foram acompanhadas, por um 

morador bastante conhecedor da história e luta do Cumbe. 

A primeira turnê foi realizada no caminho para a comunidade, em janeiro de 2014, 

quando duas pessoas do Cumbe iam mostrando os locais mais contundentes visíveis ao longo 

da pista de acesso e dando algumas explicações a respeito. Esse primeiro trajeto serviu para 

que algumas questões antes desconhecidas pela pesquisadora fossem despertadas para 

posterior investigação, como o caso do desmembramento do Cumbe em duas comunidades: 

Cumbe e Canavieira. 

Posteriormente, aconteceu outra turnê, quando ao acompanhar um pesquisador na 

realização de uma entrevista com pescadoras da comunidade, uma das etapas de sua 

dissertação de mestrado, surgiu uma boa possibilidade de adentrar em alguns problemas 

recentes, como a reativação de alguns tanques de carcinicultura. 

A terceira turnê foi marcada antecipadamente com nosso guia e alguns representantes 

locais. Essa oportunidade foi excelente para registrar detalhes dos empreendimentos, da 

cultura histórica, das paisagens naturais, do convívio na barraca de resistência e da produção 

tradicional de ostras, e entender um pouco mais da realidade a ser estudada. 

A quarta turnê se deu no momento da realização das entrevistas informais nas 

residências das mulheres, proporcionando o conhecimento de algumas realidades familiares 

que se mostraram bastante distintas. 
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3.1.3 Avaliação PROPACC 

 

Todo o processo de avaliação da percepção ambiental dos participantes foi baseado 

nos princípios de Tuan (1980), que considera a percepção ambiental tanto como a resposta 

dos sentidos aos estímulos externos como a atividade proposital em que certos fenômenos são 

evidentemente registrados enquanto outros são bloqueados. 

A metodologia PROPACC (Proposta de Participação-ação para a construção do 

conhecimento) de Santos (2000), criada a princípio para formar educadores ambientais, foi 

adaptada, nesse trabalho, para proporcionar reflexões e discussões a respeito das 

potencialidades, problemas e conflitos presentes na comunidade e, com isso, possibilitar a 

avaliação da percepção ambiental dos agentes produtores do espaço do Cumbe. 

Na Figura 5, há uma sistematização elaborada com todo o processo de 

desenvolvimento dessa metodologia. 

 
Figura 4 – Sistematização da metodologia PROPACC adaptada à pesquisa 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

Primeiramente, foi realizada uma roda de conversa, com o intuito de despertar uma 

visão crítica e uma maior percepção, principalmente do entorno, e orientar quanto às 

possibilidades de preenchimento das matrizes, além de motivá-los para as discussões. Em 

Matriz de conflitos e potencialidades 

Matriz 3 – CONFLITOS x 

CAUSAS 

GRUPÃO GRUPÃO 

GRUPÃO 

Fluxograma de análise 

PESQUISADORA 

Matriz 4 – CONFLITOS x 

TRANSFORMAÇÃO 

Matriz de transformação de conflitos 

GRUPÃO 

GRUPO 1 GRUPO 2 

Matriz 1 - CONFLITOS Matriz 2 - POTENCIALIDADES 

GRUPÃO 

Roda de conversa 



43 

 

seguida, foi incentivada a confecção e reelaboração coletiva das matrizes pelos participantes 

(Figura 6), a fim de que ocorresse um processo em espiral de discussão crítica dos 

conhecimentos prévios, adquiridos pelas experiências. 

 

Figura 5 – Elaboração das matrizes PROPACC 

 
Fonte: produzida pela autora. 

 

Em dois grupos, as matrizes 1 e 2 foram preenchidas com os problemas/conflitos e 

potencialidades ambientais da comunidade, respectivamente. Agora todos em um grupo só, os 

dados expostos foram agregados em apenas uma matriz chamada de matriz de conflitos e 

potencialidades. 

Por opção do grupo, o terceiro momento, que foi pensado para ser desenvolvido nos 

grupos menores, foi realizado no grupão, o que não comprometeu em nada, ao contrário, 

dinamizou o momento e aperfeiçoou as discussões. A partir das falas dos participantes, dois 

representantes iam preenchendo as matrizes 3 e 4, primeiramente a terceira com a relação dos 

conflitos já apontados anteriormente e suas prováveis causas, posteriormente, a quarta com a 

interligação desses conflitos e possíveis medidas de transformação dos conflitos. Em seguida, 

os dados foram agregados em uma matriz nomeada de matriz de transformação dos conflitos. 

Por fim, os resultados foram integrados, pela pesquisadora, em um fluxograma de 

análise a fim de facilitar a visualização e análise das informações. 
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3.2 Planejamento da paisagem 

 

O planejamento da paisagem foi realizado com base na Geoecologia da Paisagem, a 

qual se caracteriza por uma investigação dentro de uma concepção dialética sobre a relação 

entre as condições naturais e a produção social (RODRIGUEZ et al., 2010). Partindo dessa 

abordagem sistêmica, divide-se o sistema em estudo em unidades a fim de mensurar o nível 

de influência antrópica sobre certo processo ou dinâmica geomorfológica. Portanto, essa 

análise geossistêmica das paisagens é definida pela unidade morfológica vinculada ao 

complexo conjunto de processos fisiográficos, geodinâmicos e socioambientais, dispostos nas 

outras ciências da paisagem (MEIRELES e SILVA, 2002). 

Nessa etapa foram seguidas as seguintes metas (CAVALCANTI et al., 1997): 

 identificação, classificação e delimitação das unidades espaciais que integram o 

território; 

 estabelecimento das relações entre os espaços e as paisagens naturais com os 

demais tipos de espaços e paisagens; 

 avaliação do potencial dos recursos naturais em diversas unidades do território 

em geral; 

 levantamento das funções ecológicas e sociais; 

 análise do estado ambiental e problemas ambientais; 

 elucidação dos fatores e causas que levaram a ―ordem e desordem‖ espaciais e 

ambientais presentes. 

Essa metodologia busca a definição de uma organização espacial das atividades 

humanas, especificamente das paisagens. A aplicação de seu conjunto de métodos e 

procedimentos tem o propósito de assegurar a gestão e o manejo da vida selvagem sustentável 

e a preservação das funções básicas das paisagens que sustentam a vida (ANTIPOV et al., 

2006). 

A escala utilizada foi 1:10.000, pois a proposta desse trabalho exigiu maiores detalhes, 

os quais só foram possíveis de serem trabalhados em uma escala que enfatizasse o desenho 

ambiental e paisagístico do local e os sistemas de objetos. 
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3.2.1 Organização e inventário 

 

Informações já existentes em diversas fontes como Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), outras instituições e 

fundações governamentais de várias instâncias, entre outros, foram utilizadas como dados 

secundários nessa etapa da pesquisa. Com isso, foi feito um levantamento de imagens de 

satélites, mapas da região, dados dos últimos censos e tudo que foi avaliado como importante 

para a elaboração do inventário em questão. Os dados resultantes da cartografia social, fase 

posterior, foram utilizados como primários, assim como as percepções colhidas na fase 

exploratória. 

Todas essas informações, depois de coletadas, foram sistematizadas em tabelas e 

analisadas com o propósito de produzir novo conhecimento a partir da conexão dos dados 

antes dispersos. O inventário geral é também composto pela distinção e classificação das 

unidades naturais e sociais, em uma escala temporal de 30 anos, assim como do que se 

observou como resultado da articulação entre essas paisagens. Essa parte da metodologia 

serviu para sistematizar todas as informações a serem analisadas nas fases posteriores. 

 

3.2.2 Análise 

 

Diante de uma perspectiva sistêmica, foram estudadas as propriedades das unidades em 

questão mediante a análise do uso das paisagens naturais. Para isso, o estudo das condições 

políticas, econômicas e históricas foi determinante para se entender as formas, regras e 

tendências de uso do solo. A interligação entre os atributos das unidades naturais e sociais 

também foi analisada com o propósito de identificar conflitos, limitações e deficiências 

quanto ao uso das unidades naturais. 

 

3.2.2.1 Cartografia social 

 

A confecção dos mapas participativos contou com a colaboração de parte da 

comunidade através do uso da cartografia social, adaptada de Milagres (2011). 
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O objetivo maior da utilização dessa metodologia foi a indicação das categorias de 

análise e do padrão de uso e ocupação local, fatores a serem considerados no diagnóstico 

geral do território. A comunidade foi convidada para participar de uma reunião prévia de 

divulgação dos objetivos e do passo a passo da metodologia, a fim de motivar os interessados. 

Essa reunião funcionou como espaço de sociabilidade, os quais se propuseram, além de 

outros, a consolidar as relações sociais pesquisador-comunidade e comunidade-comunidade e 

avaliar o que já havia sido feito.  

Reuniões possuem uma dimensão de construção ritualizada de símbolos coletivos e 

colocam em ação múltiplas concepções ou representações relativas à natureza das 

organizações dos trabalhadores (COMERFORD, 1999). 

A cada ida à comunidade um momento prévio de visita às casas se fazia necessário, 

com o objetivo de convidar os moradores para as reuniões e motivá-los à participação, de 

acordo com disponibilidade e interesse. Mesmo já reconhecendo os possíveis participantes 

dessa etapa, todas essas chamadas sempre abrangiam a todos aqueles que se mostravam 

minimamente dispostos a colaborar. 

Na primeira etapa dessa metodologia foram relembrados aspectos relevantes do 

surgimento da comunidade, tais como aspectos históricos e naturais, limites geográficos e 

mudanças ocorridas no território desde a instalação dos empreendimentos a fim de animá-los 

para as atividades posteriores. 

Depois os participantes receberam orientações mais específicas quanto ao passo a 

passo previsto para essa metodologia. Questões e conceitos básicos (como escala, orientação, 

localização e coordenadas) compuseram a reunião que visou uma introdução cartográfica 

simplificada. Nessa ocasião, houve a distribuição de um manual (adaptado de MILAGRES, 

2011) para auxiliá-los com a questão da linguagem cartográfica, objetivando uma melhor 

leitura e interpretação do que viria a ser representado no mapa por eles, tanto por parte da 

comunidade quanto da pesquisadora. Foi evidenciada também a importância do uso específico 

de tamanhos, cores e símbolos na representação do espaço geográfico, pois a possibilidade de 

não adequá-los poderia levar a interpretações errôneas. 

Os interessados se manifestaram espontaneamente quanto à escolha da atividade a ser 

realizada, tanto no campo, na coleta dos dados, quanto na elaboração dos mapas 

participativos. Devido ao fato de serem desempenhadas em horários distintos, as mesmas 

pessoas puderam integrar ambas as equipes. Contudo, foi ressaltada a relevância de se 
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formarem equipes compostas por várias gerações e pelos dois gêneros, com o propósito de 

possibilitar a análise das diferentes formas de relações estabelecidas com o meio, seja pelo 

uso, acesso, saberes e pelas próprias percepções. 

Primeiramente, foi realizado um trabalho de mapeamento mental (Figura 7).  

Figura 6 – Confecção dos mapas mentais no Cumbe. 

 
Fonte: produzida pela autora. 

 

Três folhas de papel madeira medindo, em média, 1 m
2
, foram disponibilizadas para a 

confecção de mapas mentais que representassem o ontem relembrado, o hoje vivenciado e o 

amanhã imaginado, além de diversos lápis grafite e de cor, o que possibilitou a confecção 

prática simultânea por várias pessoas. À medida que um desenhava a vegetação, outro 

desenhava as vias, outro fazia a legenda, sempre em um ambiente de discussão e reflexão do 

que se estava fazendo. Pessoas de todas as idades e gêneros participaram desse processo, 

incluindo crianças, as quais ficaram responsáveis, principalmente, por colorir os desenhos. 

Posteriormente, um treinamento prático de manuseio de GPS (Global Positioning 

System) foi realizado, coletando alguns pontos em área próxima para servir como pré-teste da 

próxima atividade de coleta de pontos georreferenciados na chamada travessia.  

O caminho a ser percorrido para tal foi decidido a partir da escolha de pontos 

indicados por eles como mais relevantes para a questão estudada, com ajuda de uma 

fotografia aérea da comunidade, na qual se tentou contemplar os diversos tipos de áreas do 
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local: empreendimentos, áreas de preservação permanentes - APPs, lotes familiares, vias de 

acesso, lazer, cultura, e produção comunitária.  

Antes, as tarefas foram divididas, de modo que uns preenchessem a ficha de campo 

com anotações a respeito das observações da paisagem, principalmente quanto ao uso e 

ocupação, tanto de áreas privadas (casas e empreendimentos) quanto coletivas e até mesmo 

públicas, além dos pontos escolhidos; outros fotografassem os pontos; e outros manuseassem 

o GPS. Para isso, foi disponibilizado GPS, máquina fotográfica, lápis, papel e prancheta. 

No momento da travessia, simultaneamente à coleta dos pontos no GPS, os mesmos 

foram transferidos para uma folha de papel e fotografados, compondo uma ficha de campo, a 

qual auxiliou na transferência das coordenadas para o mapa e possibilitou a escrita do 

significado de cada ponto. 

Após a conclusão dos trabalhos em campo, a validação da cartografia social implicou 

na integração dos dados obtidos em um SIG, no qual esses puderam ser processados. O mapa 

final tem a função de subsidiar a comunidade em diversas ações reivindicatórias, com a 

vantagem de ter advindo das percepções da própria comunidade. Nesse mapa, as informações 

que se encontravam representadas, mas dispersas, ganharam maior ―consistência‖ técnica. 

Assim os elementos representados pela comunidade se transformaram em referência 

espacial. A fim de legitimar os dados do mapa participativo georreferenciado redefiniu-se e 

ajustou-se a base cartográfica à representação. 

 

3.2.2.2 Confecção de cartas temáticas 

 

Cartas (ou mapas) temáticas foram confeccionadas através da inclusão e sobreposição 

de alguns dos dados levantados, a fim de analisar as paisagens com base nos objetivos desse 

estudo. O intervalo temporal foi escolhido devido ao período médio de 10 anos entre um e 

outro, mediante disponibilidade de imagens e por perfazer um período em torno de 30 anos.  

O mapa da dinâmica das unidades geoambientais e usos identificáveis foi elaborado a 

partir de imagens Landsat 5, adquiridas no site do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE), e Landsat 8, no site do United States Geological Survey (USGS). A escolha dos 

referidos sensores se deu por conta da resolução temporal, tendo em vista que são 

disponibilizadas imagens do início da década de 1980 (Landsat 5) até os dias atuais (Landsat 

8). Essa seleção também foi baseada na baixa presença de nuvens, à medida que essas 



49 

 

impossibilitam a visualização da superfície terrestre. Um erro no georreferenciamento 

constatado nas primeiras imagens foi corrigido com base nas imagens Landsat 8, 

georreferenciadas de forma adequada, além de ortorreitificação. 

Os demais procedimentos adotados para a elaboração do mapa em questão foram: 

correções atmosféricas, radiância e reflectância; composição das bandas 5 (R), 4 (G), 3 (B) do 

sensor Landsat 5, e 6 (R), 5 (G), 4 (B) do Landsat 8; recorte das áreas; classificação 

supervisionada a partir de amostragem de áreas e correção manual. 

A resolução espacial dos dois sensores é de 30 metros. O sensor OLI presente no 

Landsat 8 possui resolução espacial de 15 metros, a qual pode ser fusionada com as demais 

bandas melhorando a qualidade da imagem. No entanto, como as imagens seriam comparadas, 

optou-se por manter a resolução inicial de 30 metros, mesmo sabendo que essa limita a 

identificação dos usos em ambientes costeiros, sobretudo faixas de praias com largura inferior 

a 30 metros. Com isso, não foi possível mapear essa unidade no mapa de comparação.  

Para assegurar a adequação das imagens Landsat, com resolução espacial de 30 

metros, para mapeamento costeiro em escala de 1:35.000, foi necessário realizar um 

procedimento para averiguar sua precisão. Para isso, uma imagem de alta resolução 

(WordView, com 60 cm, disponível no Google Earth do ano de 2007) e uma imagem Landsat 

5 do mesmo ano foram adquiridas e os mesmos procedimentos citados anteriormente para as 

imagens Landsat foram realizados. 

Posteriormente, foi realizada a classificação supervisionada a partir de amostragem de 

áreas e a correção manual para as duas imagens. Por último, foram calculadas as áreas de 

todas as unidades e realizada uma comparação, apresentada no Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Comparação entre as imagens de média e alta resolução espacial. 

 
Rio Jaguaribe 

Planície 

fluviomarinha 
Planície de deflação 

Dunas 

móveis 

Média resolução 6,38 km² 15,66 km² 4,00 km² 26,98 km² 

Alta resolução 6,26 km² 16,06 km² 4,14 km² 26,56 km² 

Diferença (km²) 0,12 km² 0,40 km² 0,14 km² 0,58 km² 

Diferença (%) 1,88% 2,49% 3,38% 1,55% 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

Mesmo que as imagens de alta resolução tenham uma maior acurácia, sobretudo para 

identificar alvos reduzidos, as imagens de média resolução também se mostraram adequadas 

para o referido mapeamento. 
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As unidades identificadas foram: campo de dunas móveis, planície fluviomarinha, 

planície de deflação, além do rio Jaguaribe. Já os usos foram habitacional, carcinicultura e 

eólica. Compreende-se que existem outros usos no local, no entanto, a resolução espacial das 

imagens só possibilitou a identificação desses. 

No mapeamento das unidades geoambientais foi utilizada uma imagem WordView, 

com 60 cm de resolução espacial, do ano de 2013, disponível no Google Earth. O 

procedimento utilizado para a elaboração do mapa foi a classificação supervisionada a partir 

de amostragem de áreas e correção manual. As unidades encontradas foram: faixa de praia, 

planície fluviomarinha, campo de dunas móveis, dunas fixas e planície de deflação. 

Depois, esse mapa das unidades geoambientais foi sobreposto às fotografias aéreas dos 

outros anos em análise, 1984, 1993 e 2005, gerando mais três mapas de mesma temática, 

sendo elaborada uma figura na qual esses quatro mapeamentos foram agrupados, com o 

objetivo de facilitar o estudo da dinâmica territorial. Essa análise foi realizada com base nas 

modificações da paisagem, principalmente aquelas provocadas por evidente pressão antrópica 

sobre o ambiente, relatadas por moradores da comunidade e por pesquisas científicas e 

percebidas nas fases anteriores desse trabalho, sendo inseridos os usos identificáveis. Além 

dos mapas temáticos, esse estudo foi subsidiado pelo cálculo das áreas de algumas classes. 

No mapa de conflitos de uso foram inseridos os usos que a comunidade apontou nas 

etapas anteriores, não apenas produtivos, mas associados a outros aspectos como lazer e 

caminhos comunitários, e dos empreendimentos instalados na região, embasadas por 

interpretações de imagens de satélites e fotografias aéreas.  

 

3.2.2.3 Elaboração de instrumentos analíticos 

 

As matrizes PROPACC geraram quadros-síntese que interligaram conflitos/problemas 

às possíveis causas e prováveis soluções, destacando as potencialidades apontadas. Esse foi o 

ponto de partida para a análise dos conflitos e suas interligações na percepção da comunidade. 

Todos os resultados, percepções e produtos, das metodologias, além de dados de 

estudos anteriores, foram sistematizados numa espécie de inventário geral, priorizando 

sempre os dados primários. A interpretação dos mapas temáticos e o estudo desse inventário 

geraram um quadro analítico essencial para as discussões posteriores e para o diagnóstico a 

seguir. 
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3.2.3 Diagnóstico geral do território 

 

O objetivo dessa parte do estudo foi constatar o atual estado do território estudado, 

tanto natural como social, incluindo os conflitos a que estão submetidos e a visualização dos 

desafios a serem enfrentados por todos diante das tendências evolutivas, decorrentes da 

pressão antrópica sobre os recursos e serviços ambientais a partir dos resultados alcançados. 

Para isso, houve o aprofundamento das discussões sobre as relações entre a dinâmica da 

paisagem e os conflitos de uso constatados, resultando no diagnóstico integrado do território 

no qual se inseriu a: 

 avaliação dos problemas, potencialidades e limitações de uso; 

 identificação de áreas críticas e compatíveis aos usos; 

 constatação do estado geral do território; 

 identificação das tendências de evolução. 

A elaboração desse documento teve a pretensão de disponibilizar informações à 

sociedade, aos tomadores de decisão, às instituições fiscalizadoras, mas, sobretudo, à 

comunidade, verdadeiros possuidores de direitos sobre aquele território e, com isso, fortalecê-

la na resistência e na luta contra modelos predatórios de desenvolvimento. 

 

3.3 Diário de campo 

 

Simultaneamente às visitas de campo foi escrito um diário de campo, importante 

instrumento que possibilitou o registro escrito das observações in loco, além das reflexões e 

análises da pesquisadora, ajudando a recuperar a memória das experiências vivenciadas e 

contribuindo inclusive para a sistematização dos pensamentos.  

No começo de cada página algumas informações gerais foram anotadas como data, 

lugar e hora da observação. Em seguida, foram descritos não apenas o que aconteceu, mas os 

fatos observados. Essa parte do documento possui a descrição completa e detalhada do que foi 

observado, inclusive os registros fotográficos e as gravações, a fim de minimizar a 

possibilidade de perda de dados. Eventualmente se fizeram necessárias explicações a respeito 

de interpretações críticas, dúvidas e perguntas. 
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3.4 Cartilha educativa 

 

Uma cartilha foi elaborada em formato simples, com o objetivo de divulgação popular 

dos conhecimentos gerados coletivamente, na tentativa de utilizar maneiras mais didáticas de 

transmissão dos resultados, para facilitar a ―leitura‖ pela população em geral, principalmente 

da comunidade. Teve como característica essencial sua distribuição gratuita, a fim de 

possibilitar o acesso de todos os interessados, inclusive de fora da comunidade, sendo 

divulgado em evento específico realizado no Cumbe. 

O propósito desse meio de comunicação foi promover um maior intercâmbio entre os 

dois tipos de conhecimentos representados na pesquisa desde o seu início, o tradicional e o 

acadêmico. A expectativa foi funcionar como um guia, devolvendo para a comunidade os 

conhecimentos sistematizados com eles. 

Constou nessa cartilha, essencialmente, os mapas sociais do ontem, hoje e amanhã 

com uma discussão breve sobre cada um e o histórico da comunidade, ilustrado com muitas 

fotografias. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Este capítulo foi dividido em cinco seções. A primeira, destinada a apresentar a 

comunidade, especializando geograficamente seu território e retratando sua história, mediante 

os resultados da cartografia social. Na segunda, dada a importância dos momentos do 

mapeamento social e da quantidade de percepções que surgiram com eles, foi realizada a 

descrição dos aspectos do processo de elaboração dos mapas mentais mais significativos para 

essa pesquisa. Na terceira, a dinâmica do território foi examinada, buscando relacionar as 

modificações das unidades geoambientais com as formas de uso e ocupação, desde o ano de 

1984 até 2014, registrando os conflitos ambientais de uso. Na quarta, leis foram relacionadas 

às situações vivenciadas pela comunidade, indicando os pontos discordantes com a legislação. 

Na última, os anseios e perspectivas do povo do Cumbe são apresentados por meio dos mapas 

do futuro produzidos por eles mesmos na cartografia social. 

 

4.1 Cumbe, uma história, muitas vidas 

 

Cumbe é uma comunidade formada tradicionalmente por pescadores/as quilombolas 

do mangue, agricultores/as e artesãs/ãos, que têm na relação com os elementos naturais, ilhas, 

manguezais, carnaubais, rio, gamboas, dunas, lagoas periódicas interdunares, praia e território 

tradicional, seu principal meio de vida. Local privilegiado em relação à natureza que o 

circunda, pois está encravado entre o estuário do rio Jaguaribe e o oceano Atlântico, 

ambientes conhecidos por sua riqueza e exuberância natural. 

A vida no Cumbe não é recente, suas primeiras ocupações datam por volta de 12.000 e 

7.000 anos antes do presente (a.p.), época onde se constataram condições ideais para a vida 

humana. Entre 7.000 e 5.000 anos a.p., com a regressão da vegetação de mangue, houve o 

deslocamento dos povos dali para áreas mais internas e com maiores altitudes. Por volta de 

5.000 anos a.p., após um optimum climático, áreas de mangue ressurgiram e outras 

populações voltaram a habitar o local (VIANA e SANTOS JÚNIOR, 2008). 

No fim do século XVII, Aracati se torna o principal porto de comercialização de gado 

do Ceará. Entretanto, considerando algumas dificuldades de deslocamento do gado, tempos 

depois, inicia-se o período das charqueadas, atividade que preparava e comercializava os 

produtos no local e pelas características deste, possibilitava viagens longas das mercadorias. 
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Dentro desse cenário, há o aparecimento de três tipos sociais na elite local: 

fazendeiros, charqueadores e comerciantes. Segundo o capitão-mor Azevedo Montauri, os 

habitantes dessa região eram a maior parte forasteiros, ou seja, pessoas que vinham de outras 

partes investir ali (GIRÃO, 2000). O historiador Antônio Bezerra ao descrever a sociedade 

dessa época, por volta de 1742, ressalta o luxo desconhecido das casas abastadas, superior ao 

da capital (BEZERRA, 1902). 

A fim de conseguir mais terras para expansão dos negócios, colonizadores invadiram o 

Cumbe, expulsaram os povos que ali viviam e passaram as terras para renomados 

comerciantes do município, dando a posse do território para apenas nove famílias. Esses 

começaram a explorar o local, em seus sítios e engenhos, desenvolvendo a pecuária de 

charque e, posteriormente, plantações de cana-de-açúcar.  

Em 1813, Antônio Jozé da Silva Paulet levantou da mapoteca do Itamarati (Ministério 

das Relações Exteriores) um mapa da região, que na época chamava-se Porto e Villa de 

Aracati, no qual o Cumbe está inserido como mostra a Figura 8. 

 

Figura 7 – Planta do Porto e Villa de Aracati. 

 
Fonte: Reis Filho (2000) 
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Devido às estiagens prolongadas entre os anos de 1777-1778 e 1790-1793, a pecuária 

vivenciou grande declínio, evidenciando a produção de cachaça e rapadura. 

Em 1901, o historiador Antônio Bezerra confirmou a presença de vários engenhos do 

lado direito do rio Jaguaribe, área do Cumbe. Contabilizou doze engenhos e frisou que 

funcionavam sem parar na produção de rapadura e aguardente, sendo esse último produto 

famoso em todo o estado (BEZERRA, 1902).  

Embora os livros de história de Aracati e do Ceará, em nenhum momento, citem as 

pessoas que tocavam essa produção, supõem-se que havia muitos trabalhadores que 

desempenhavam, dia e noite, as funções requeridas por esses dois setores de produção. Os 

primeiros documentos a que se teve acesso, que relataram a existência dessas pessoas desse 

período, foram cartas da viagem do chefe da Comissão Científica do Império, Francisco 

Freire Alemão. Em 1859, ao visitar o Cumbe, descreveu o que via: ―dois bois puxam o 

engenho e um mulatinho metia canas, e há muito tempo tocava os bois‖ (FREIRE ALEMÃO, 

2007). 

Francisco José do Nascimento, conhecido como Chico da Matilde, por ser jangadeiro, 

conviveu com o drama do tráfico de escravos de perto, o que, somado ao fato de ser negro, 

contribuiu para se tornar a liderança do movimento dos seus colegas de profissão, os quais 

bloquearam o porto para o embarque e desembarque de negros escravizados no litoral 

cearense. Em 1882, prometeu que não haveria força bruta no mundo que fizesse o tráfico 

negreiro ser reaberto no Ceará, o que lhe rendeu o apelido de O Dragão do Mar. 

Impossibilitados de comercializar escravos com outras províncias, os senhores de engenho, 

que com a dramática seca (1877-1879) não estavam mais conseguindo sustentar seus 

escravos, foram obrigados a dar a liberdade a eles. Esse foi o fim de mais um ciclo 

econômico, o da cana-de-açúcar. Com isso, muitos desses trabalhadores escravos 

permaneceram nas terras e continuaram a história.  

Alguns locais da região do rio Jaguaribe são identificados como de referência africana 

ou afro-brasileira para o século XX, dentre eles está o Cumbe. Não por acaso, esse nome, na 

Venezuela, relaciona-se aos quilombos – comunidades do período escravista constituídas por 

negros (RATTS, 2000). 

Em 2010, algumas pessoas do Cumbe decidiram incluir esse aspecto nas discussões 

com a comunidade. Entretanto, a assimilação de todas as questões envolvidas para a 

certificação, como o reconhecimento pessoal da afrodescendência, procedimentos necessários 



56 

 

para abertura do processo, é muito complexa. Com isso, apenas em novembro de 2014, ou 

seja, no transcorrer desse estudo, oficializou-se o pedido de reconhecimento do território 

como quilombola, na Fundação Palmares, órgão do Ministério da Cultura, conseguindo a 

certificação de autodefinição quilombola em 05 de dezembro de 2014. Todavia, o processo 

continua em outros órgãos para demarcação e titulação de seu território. Segundo relatos, o 

processo de mapeamento social foi um dos fatores de motivação para essa iniciativa. 

Mesmo com toda essa movimentação de pessoas e com a necessidade de escoar os 

produtos da pecuária e dos engenhos, até 1974, as pessoas que necessitavam ir a Aracati ou 

iam pelo rio ou tinham que se despir e atravessar um dos braços desse corpo d’água a nado. 

Somente nesse ano, foi construída uma ponte pelos próprios nativos para interligar as margens 

desse braço do rio, sendo esta considerada a maior ponte de carnaúba do Norte e Nordeste 

brasileiros (Figura 9). 

  

Figura 8 – Antiga ponte da Canavieira. 

 
Fonte: cedida por morador do Cumbe. 

 

Hoje, restam apenas os pilares, pois ao seu lado outra ponte foi erguida, agora de 

alvenaria, a fim de suportar o fluxo de veículos advindos com os empreendimentos (Figura 

10). Com isso, as viagens a pé e os comboios de burros e jumentos foram sendo substituídos 

pelas carroças, bicicletas e veículos motorizados.  
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Figura 9 – Atual ponte da Canavieira. 

 
Fonte: cedida por morador do Cumbe. 

 

Atualmente, a entrada e saída do Cumbe se dão tanto por Aracati, através de uma 

estrada de piçarra e pedra tosca, quanto pelas dunas, de buggy pela praia de Canoa Quebrada, 

ou mesmo pelo rio, de barco pelo município do Fortim.  

 

4.2 Cumbe, muito prazer 

 

Esse relativo isolamento favoreceu, por longos períodos, a manutenção da paisagem 

natural e de muitos costumes tradicionais e peculiares, que se assemelham com a descrição de 

Diegues para comunidades tradicionais (1994, p.15): 

 

[...] essas populações desenvolveram modos de vida particulares que envolvem 

grande dependência dos ciclos naturais, conhecimento profundo dos ciclos 

biológicos e dos recursos naturais, tecnologias patrimoniais, simbologias, mitos e até 

uma linguagem específica de origem indígena e negra.  

 

As paisagens naturais e culturais do Cumbe foram registradas por meio de fotografias 

pelos participantes da cartografia social, e são apresentadas na Figura 11 (1 a 20) juntamente 

com uma carta-imagem da comunidade. 
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Esses locais foram escolhidos por eles como os mais representativos de toda essa 

história da comunidade e das zonas de conflito, por isso, foram considerados elementos 

importantes para reconhecimento da identidade do Cumbe. A descrição posterior de cada 

ponto foi elaborada com base em literaturas existentes e nos relatos dos participantes desse 

estudo, realizando a comparação entre as informações. 

A escola de Dona Osvalda (Figura 11 (1)), ou Centro Sócio Educacional Dário 

Valente, ou Escola do Cajueiro, foi escolhida como ponto a ser considerado, pois é um local 

de memória da comunidade. Foi construída por Dona Osvalda Valente, mulher apaixonada 

pela educação, que, muitas vezes, embora bastante idosa, ia caminhando de sua casa até o 

colégio para substituir professores que faltavam. Além disso, esforçava-se para que a merenda 

escolar não faltasse e gratificava os professores que vinham de Aracati, passavam a semana na 

comunidade e voltavam para casa apenas nos fins de semana. Em parceria com a prefeitura, 

atendia às pessoas do Cumbe, Canavieira, Ubaeira e Cajueiro do Cumbe, local de 

funcionamento da escola. Tinha somente uma sala de aula e, por isso, funcionava no regime 

multisseriado, da alfabetização à quarta série, tanto pela manhã quanto à tarde. Portanto, essa 

casa é uma das referências históricas dos nativos, que ao passarem em frente relembram dos 

momentos vividos ali, muito embora, hoje seja uma residência. 

A atual escola (Figura 11 (8)) também constou na listagem dos participantes, devido a 

sua importância na educação das crianças da região, que não necessitam se deslocar para outra 

comunidade para receber esse direito básico. O anseio deles é que nesse espaço, a exemplo de 

algumas escolas do campo do Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem 

Terra - MST, o conteúdo fosse direcionado para a realidade local, o qual valorizasse o modo 

de vida tradicional e o território. Um dos entrevistados afirmou ―As escolas ensinam as 

crianças a não serem pescadores‖. 

Muitos dias, após as aulas, o ponto de encontro é sempre o campo de futebol (Figura 

11 (18)), espaço de lazer que agrega moradores de todas as idades, crenças e religiões. Ponto 

de resistência por ser constantemente alvo do interesse de carcinicultores em transformá-lo 

em tanques de camarão. 

A religiosidade no Cumbe sempre foi conhecida pela redondeza, o que talvez 

justifique a construção de uma igreja antes mesmo de Aracati. Já teve três oratórios, sob a 

devoção de Nosso Senhor do Bonfim: o primeiro, em 1895, o segundo, em 1917, e o terceiro, 

em 1942. Em 1947, iniciou-se a construção da capela atual (Figura 11 (11)), benta em 
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solenidade, em 1949, na visita pastoral de Dom Aureliano Matos, bispo diocesano de 

Limoeiro do Norte. Hoje conta também com uma igreja evangélica. 

A comunidade é considerada um local de recarga do aquífero das dunas que, de acordo 

com o boletim de monitoramento dos poços com datalogger no Apodi-CE, da Companhia de 

Gestão de Recursos Hídricos do Ceará - COGERH, realizado em 2010, possui vazão de 18 

m
3
/h, média de precipitação anual de 553,4 mm e volume explotado de 47.121 m³ (CEARÁ, 

2012).  

Por essa abundância de água, o local foi escolhido para a construção da ETA da 

Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará - CAGECE (Figura 11 (12)) para abastecer 

o município de Aracati. Embora já tenha causado, e ainda cause vários transtornos para a 

comunidade, foi ilustrada, pois para muitos é um orgulho o Cumbe fornecer água para 

Aracati. 

O escoamento das águas que jorravam em grande quantidade das encostas dos morros, 

límpidas e correntes, era feito pelas levadas (Figura 11 (9)), canais construídos coletivamente 

pelos próprios moradores. Além das águas que brotavam dos campos de dunas, existem as 

lagoas interdunares, como a do Murici (Figura 11 (14)) e a de Inocêncio, as quais entraram na 

história por serem reconhecidas como locais de convívio coletivo, de lazer e até de moradia. 

As lagoas também se tornaram sinônimo de luta: com a chegada da CAGECE e a instalação 

dos aerogeradores e suas torres de transmissão. 

Algumas ruínas encontradas certificam a existência de antigos sítios e engenhos de 

cana-de-açúcar, como as do engenho de Artur Clemente (Figura 11 (3)) e as do Engenho 

Correia (Figura 12), comprovando a relação estreita que, desde muito tempo, os habitantes 

locais têm com a natureza. Segundo eles, o Cumbe contava com nove sítios e engenhos 

bastante conhecidos pela produção de cachaça e rapadura. 

Os nativos têm a expectativa de, aos moldes da agricultura familiar, reiniciar o cultivo 

da cana-de-açúcar em áreas próximas dessas ruínas, possuidoras de solo massapê, conhecido 

por sua fertilidade, e resgatar um desses engenhos como forma de gerar renda extra, fortalecer 

a história e o almejado turismo comunitário. Entretanto, com a tendência de cultivo de 

camarão em água doce, a carcinicultura vem migrando para áreas com essa disponibilidade o 

que, no Cumbe, acontece nas terras próximas das dunas. Há pouco tempo esse terreno que 

abriga as ruínas do sítio de Artur Clemente foi vendido para um carcinicultor da região, 

reacendendo mais um conflito de uso. Além do problema dessa ser uma área com grande 
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densidade de carnaúbas, as quais deverão ser desmatadas para dar lugar aos tanques, o que 

não aconteceria no caso das plantações de cana. 

 
Figura 10 – Ruínas do engenho Correia. 

 
Fonte: produzida pela autora. 

 

A Casa do Posto (Figura 11 (13)) foi a sede de um posto de saúde que funcionou, nas 

décadas de 1940/1950, construído para tratar, principalmente, da malária, doença bastante 

disseminada na região nesses tempos. Atualmente fica no imaginário do Cumbe, pois 

restaram poucos vestígios da construção. 

Em 1859, moinhos de vento foram registrados pela Comissão Científica de Exploração 

da Província, como os primeiros a serem avistados nacionalmente (Figura 11 (4)). 

Construídos artesanalmente com material da carnaúba (vegetação típica da região), eram 

utilizados, na época, para bombear a água do tanque/subsolo e auxiliar na irrigação das 

plantações de cana-de-açúcar, assim como de culturas de subsistência, como mandioca e 

banana (BRAGA, 1982). Atualmente, alguns deles ainda exercem essa função, funcionando 

também como uma herança cultural. 

Em 2004, os ventos ressurgem como ―menina dos olhos‖ do país. O governo federal 

lança o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA) e passa 
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a gestar a ideia de tornar o Brasil referência mundial na geração de energia através dos ventos. 

Com base em financiamentos e políticas regionais, colaborou para a contratação de 1.422,9 

MW, através de preços subsidiados. 

No mesmo ano, já sabendo do projeto de instalação de usinas eólicas nas dunas do 

Cumbe, moradores começaram a se mobilizar para divulgar a existência de vestígios 

arqueológicos naqueles locais e, consequentemente, denunciar o perigo que a história de 

povoamento do litoral cearense correria com o remodelamento das dunas. Mobilizaram-se 

instituições públicas e estudiosos no processo de identificação desses artefatos, os quais 

descobriram 53 sítios arqueológicos (amontoados de conchas datadas de 5.000/6.000 a.p.) e 

19 áreas vestigiais, nas dunas do Cumbe e região (Figura 11 (15)). 

Diante dos resultados dos estudos desses achados realizados por Viana e Santos Júnior 

(2008), constatou-se que, em épocas mais longínquas, esses lugares já foram ocupados por 

grupos ceramistas, Tupi e Tapuia, e, mais recentemente, por instalações típicas dos séculos 

XVIII e XIX. Durante a realização dessa prospecção arqueológica de superfície, foram 

encontradas 71 ocorrências arqueológicas, identificadas como adornos, fusos, pesos usados na 

pesca, vasilhas cerâmicas, instrumentos lascados, cachimbos, lâminas de machado polido, 

sendo que alguns destes só podem ser encontrados em museus cearenses. A divulgação dessas 

evidências históricas de povoamento da região comprovou o que muitos moradores já 

afirmavam que, na realidade, a comunidade surgiu há muito mais tempo atrás. 

Depois da intervenção de representantes do Ministério Público, a empresa, que havia 

disponibilizado somente o RAS (Relatório Ambiental Simplificado), apresentou esse relatório 

sobre o material arqueológico, como uma das exigências da Portaria nº 230/02 para que o 

início das obras fosse autorizado. Todavia, como o laudo da arqueóloga era contra a 

continuidade do projeto, a empresa decidiu encomendar outro estudo, o qual deu o aval para a 

construção das usinas. 

Em abril de 2008, inicia-se no Cumbe a instalação de 67 aerogeradores no topo das 

dunas. Antes do início da construção, estudos já apontavam esses locais como impróprios do 

ponto de vista social e ambiental, mas como os projetos se mostraram economicamente 

viáveis áreas foram disponibilizadas e a implementação financiada pelo poder público. O 

intrigante é que o único país que permitiu a instalação de usinas eólicas nos topos de dunas foi 

o Brasil. Há lugares em que já foi necessária a construção de contenções de rochas para barrar 

o mar que, com a erosão das praias, consequência dos parques, já estava chegando aos 
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aerogeradores. Em outros lugares do mundo, parques eólicos são construídos em fazendas e, 

principalmente, no mar. 

Diante dos impactos causados pela movimentação de veículos pesados e a mudança da 

paisagem percebida pela população, o povo do Cumbe se manifestou várias vezes sem ter 

suas demandas atendidas. Em 2009, com a situação chegando a níveis incontornáveis, 

resolveu novamente fechar a estrada para impedir a passagem dos veículos para a obra. O 

protesto, que passa a contar com a contribuição direta do MST, da paróquia local e de 

conhecidos lutadores populares do município, chegou há 19 dias (Figura 13). 

 

Figura 11 – Caminhões da obra das eólicas, em 2009. 

 
Fonte: cedida por morador do Cumbe. 

 

Dentro dessa ação houve, inclusive, uma tentativa de sequestro, segundo relato de um 

dos moradores. Na ocasião, homens simularam uma situação que envolvia o irmão de um 

líder comunitário da época e a polícia, e se dirigiram até a casa dele pedindo para que o 

acompanhassem até Natal, onde o irmão estava, com isso, nada aconteceria com ele. 

Desconfiando da história, um dos manifestantes improvisou um esquema de segurança, 

aconselhando-o a driblar os dois homens e não sair com eles. Foi o que aconteceu. Ao indicar 
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outro irmão que estava ali para ir em seu lugar, os falsos policiais deram desculpas e se 

despediram. Desde então, esse homem passou a receber apoio do programa de defensores de 

direitos ambientais.  Durante esses quase vinte dias, uma casa se tornou o símbolo dessa luta 

(Figura 11 (6)) por ter sido o ponto de apoio das atividades do período. 

Muitas foram as lutas do Cumbe. Em 2008, os pescadoras/es entraram com uma 

representação junto à Procuradoria Federal de Justiça solicitando a utilização de uma área 

abandonada havia dois anos por um empresário da carcinicultura. Em 2013, diante das 

tentativas de apropriação por parte do carcinicultor, um grupo de pescadoras/es resolveu 

armar uma barraca na área como forma de demarcar território (Figura 14). 

 

Figura 12 – Barraca de resistência da luta de 2013. 

 
Fonte: cedida por morador do Cumbe. 

 

Todavia, cinco meses depois, a juíza da comarca de Aracati à época, sob a alegação de 

que a posse daquela terra era do empresário, criminalizou oito dos pescadores que ocuparam o 

local e deferiu reintegração de posse. 
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Quatro dias após terem sido expulsos, voltaram a acampar nas proximidades da 

mesma área, mas agora fora das cercas construídas a partir da reintegração e com o objetivo 

de cultivar ostras na gamboa vizinha (Figura 15). 

 

Figura 13 – Barraca de apoio à criação de ostras na área de conflito. 

 
Fonte: cedida por morador do Cumbe. 

 

Mesmo assim, de novo o carcinicultor recorreu à mesma juíza com o discurso de que a 

barraca haveria impactado negativamente seus tanques. Essa determinou, então, a 

reintegração de posse novamente, ação que contou com o apoio de 24 policiais do Comando 

Tático Rural (COTAR) e do Policiamento Ostensivo Geral (POG) para destruir a barraca e a 

criação de ostras, que contava com cerca de 42 mil exemplares. Pouco tempo depois, o 

Tribunal de Justiça do Estado do Ceará decide, por unanimidade, afastar a juíza, enquanto o 

processo administrativo disciplinar proposto pela Coordenadoria Geral da Justiça do Ceará 

estiver sendo apurado. A suspeita é de favorecimento a partes e advogados, concessão de 

liminares sem observância das cautelas mínimas exigidas, e de burla às regras de distribuição 

processual de casos que conduzia. 
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Dessa maneira, os locais de apoio às mobilizações trazem muitas recordações das lutas 

vividas, fortalecendo e animando o coletivo.  

Uma das mais recentes conquistas das lutas da comunidade, diante de um Termo de 

Ajustamento de Conduta – TAC, assinado por representante da empresa de energia eólica, foi 

a construção do Museu Arqueológico Comunitário do Cumbe - MACC. O projeto 

arquitetônico, de autoria do arquiteto e urbanista Eder Gil Pinheiro e do museólogo Xico 

Aragão, foi aprovado pelos moradores em reunião específica, mas o local (Figura 11 (7)) não 

foi acordado, causando algumas discordâncias. As 41 mil peças removidas dos sítios 

arqueológicos do Cumbe para a construção dos parques eólicos serão guardadas nesse local. 

Embora a promessa de concretização desse projeto em julho de 2015 não tenha sequer 

iniciado, o lugar prometido para a construção já é visto como ponto de referência do Cumbe, 

pois pretende abrigar a história local, com seus vestígios e evidências.  

Os conflitos de uso locais atingem também os caminhos, considerados como os 

trajetos que as pessoas precisam ter para ir e vir de seus ambientes como os de trabalho, lazer, 

cultura e sepultamento dos mortos. 

A praia (Figura 11 (16)), além de um ponto de encontro para o lazer, é de onde 

muitos/as pescadores/as do Cumbe tiram sua sobrevivência ou complementam a renda, desde 

a época dos engenhos, por isso, seu acesso deveria ser livre, o que não ocorre no Cumbe após 

a instalação dos aerogeradores e os riscos advindos. 

Outra atividade tradicional é a pesca (Figura 16) praticada nas águas do rio Jaguaribe e 

em seus braços, e no manguezal. 

Para os/as pescadores/as do mangue percorrerem picadas, caminhos abertos por foice 

ou facão para se chegar a um destino, até então, inacessível, ou atravessarem pontes estreitas 

e/ou danificadas com seus materiais de trabalho, como as jangadas, vem tornando-se uma 

tarefa difícil. A fim de facilitar esse trabalho, locais são improvisados nas margens do rio, 

chamados de portos (Figura 11 (19)). Além do embarque e desembarque, servem como locais 

de abrigo, tratamento dos pescados e mariscos e confraternização. 
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Figura 14 – Preparação dos instrumentos e frutos da pesca. 

 
Fonte: produzida pela autora 

 

Entretanto, alguns desses acessos ao rio foram denunciados como pontos de conflito. 

Um deles é conhecido como acesso de Chim (Figura 11 (5)), homenagem a um pescador 

local. Essa passagem foi cercada por uma grande propriedade particular chamada fazenda 

Cajueiro, de posse da Família Valente. Embora ainda exista um caminho até a margem do rio 

e, consequentemente, para o manguezal da margem oposta, os nativos se sentem intimidados 

a transitarem por ali e impedidos de construir uma ponte, para facilitar o percurso para o 

mangue, e uma barraca de apoio aos trabalhadores do manguezal e do rio. 

Outro ponto é o acesso à barraca de Ude (Figura 17), uma pessoa da comunidade. 

Localizada em uma das margens do rio Jaguaribe e construída com troncos e palhas de 

carnaúba, serve de apoio aos pescadores/as e marisqueiros/as. Por ser vizinho aos tanques de 

carcinicultura, vem sofrendo com o avanço das cercas do empreendimento, o que diminui a 

largura do trajeto e dificulta a passagem das pessoas, sobretudo quando essas carregam seus 

instrumentos de trabalho. 

A negação do direito de ir e vir livremente não deveria requerer maiores explicações, 

pois esse é um direito básico de todos garantido pela Constituição Federal. Todavia, o que se 

vê são os caminhos cada vez mais sendo estreitados pela privatização das terras 

circunvizinhas. 

Umas das entrevistadas, inclusive, denuncia ―Pra gente chegar no mangue temos que ir 

por um caminho mais longe. Antigamente, quando não tinha o que comer em casa, meu pai 

pegava a gente e saia pelo quintal, num instante estava no mangue. Agora é muito longe. 

Além disso, a gamboa tá mais atolenta‖. 
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Figura 15 – Acesso à barraca de Ude. 

 
Fonte: produzida pela autora. 

 

As áreas de carnaubais, matéria-prima dos artesãos locais, atividade complementar da 

renda ou principal, (Figura 11 (2)) também são apontadas como locais de trabalho 

prejudicados pela carcinicultura, pois, além da privação de acesso, há o desmatamento 

constante dessa vegetação. 

Outra atividade tradicional desempenhada nesses espaços é a mariscagem, como a 

criação de ostras, e a cata de caranguejo (Figura 18).  

Pela imagem da figura anterior, pode-se perceber a relação estreita existente entre os 

trabalhadores do manguezal e o meio natural. Para eles, o manguezal é sua segunda casa. 

Dessa forma, trabalhar é um misto de sentimentos de pertencimento. Devido a essa 

proximidade, detêm saber valiosos a respeito das características do local, portanto, nenhuma 

alteração, seja natural ou antrópica, passa despercebida. Alvos constantes de discriminação, 

por conta do ambiente e condições de trabalho, essas pessoas resistem e lutam pela 

valorização e manutenção do seu modo de vida. 
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Figura 16 – Cata de caranguejo 

.  

Fonte: produzida pela autora. 

 

Passadas de geração em geração, essas práticas até hoje são preservadas e 

consideradas importantes fontes de renda das famílias. Entretanto, com a chegada da 

―modernidade‖ e proliferação do discurso de que a pesca artesanal é uma atividade atrasada, e 

a diminuição da renda gerada por esse tipo de atividade, muitos pais não mais desejam que os 

filhos sigam seus passos, incentivando-os a trilharem outros rumos. Com isso, a principal 

consequência, especialmente para as gerações futuras, é um processo de quebra dos vínculos 

com o manguezal e, consequentemente, de suas origens e tradições. Como afirmou um dos 

pescadores do Cumbe: ―Para trabalhar no mangue tem que ter identidade‖. 

Outra prática bastante difundida antigamente e que hoje está se dissipando, devido ao 

mesmo motivo, é o labirinto (Figura 19). Marisqueiras, agricultoras e donas de casa, através 

dessa técnica secular, encontraram na arte uma oportunidade para aumentar a renda familiar. 

Além disso, conforme iam tecendo as diversas peças de labirinto formavam rodas de 

conversa, momento em que se distraiam e colocavam os assuntos em dia. 

Após um dia de trabalho ou em momentos de folga, as ilhas, com suas frondosas 

mangueiras e cajueiros, além de outras espécies seculares, fornecem um lanche refrescante 

e/ou momentos de lazer em suas águas calmas, justificando a lembrança como ponto relevante 

da comunidade. Na figura 11 (20) está representada a ilha do Caldeleiro. 
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Figura 17 – Labirinteira do Cumbe 

 
Fonte: produzida pela autora. 

 

Para além das relações econômicas e sociais, o território abriga também o imaginário 

mitológico e representações simbólicas. Uma manifestação cultural local bastante esperada 

por todos é a festa do padroeiro Nosso Senhor do Bonfim. São dias de muita festa, com 

quermesse e leilão, permeados de bastante alegria e devoção, oportunidade em que toda 

comunidade se reúne em torno dos festejos, inclusive, com a participação de comunidades 

vizinhas. 

Já a contradança era uma dança desenvolvida por homens em dois cordões, todos bem 

enfeitados e com lenços ou pedaços de pau apropriados para a dança nas mãos. Eles 

dançavam batendo esses cacetes uns nos outros, fazendo reproduzir sons e movimentos 

específicos. Atualmente, essa tradição se encontra adormecida, por isso, há algum tempo não 

se vê mais apresentações desse tipo. 

Muitos fatos históricos foram relatados pelos/as moradores/as. Uma das histórias 

narrada por eles, que bem representa o misticismo da época, é a de temor do rei de Portugal, 

Dom Sebastião e sua cavalaria, encantados nos morros do Cumbe. Acreditavam que os ruídos 

que ouviam, vindos das dunas, em algumas noites de luar, era D. Sebastião e sua tropa que, ao 

som de seus tambores de guerra, percorriam as encostas dos morros. Hoje, esses barulhos já 
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foram justificados pelo pesquisador Alípio Luís Pereira da Silva, como um fenômeno natural 

ocasionado pelo deslocamento dos morros de areia que se formam nos pés das dunas e que 

por seus pesos e impactos no solo rígido que encontram, descem produzindo estrondos. 

Entretanto, ter uma explicação racional para tais fenômenos não destrói as crenças antigas, o 

mito, a cultura, porque são significações imaginárias que, ainda hoje, enchem de alegria as 

rodas de conversa. 

A fim de não deixarem essas histórias se perderem, principalmente na mente dos mais 

jovens, moradores criaram ―Os Calungas do Cumbe‖ (Figura 20). Eles tanto se apresentam 

nas casas do Cumbe, quando convidados, quanto animam festas da comunidade. 

Figura 18 – Os Calungas do Cumbe 

 
Fonte: cedida por morador do Cumbe. 

 

Através do teatro de bonecos, construídos artesanalmente pelos integrantes do grupo, 

conhecidos popularmente por mamulengo, o grupo encena peças que retratam as memórias da 

comunidade, como a da Santa Cruz. A peça encenada pelos jovens conta a história do cruzeiro 

de aroeira construído em comemoração à chegada do século XX que mede por volta de dez 

metros de altura e tem talhado a seguinte inscrição: ―Esta cruz foi erecta em comemoração ao 

século XX por Abel Francisco Lopes, Cumbe, dezembro de 1900‖. O espaço passou a ser 

conhecido por ―Morro da Santa Cruz‖ (Figura 11 (17)). Lugar de ex-voto, promessas e 

oração, é considerado sagrado também, pois é onde se encontra o cemitério da comunidade.  
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Outro fator que reforça as relações de solidariedade e o sentimento de pertencimento 

ao território são os estreitos laços de parentesco entre moradores/as do Cumbe. Com o 

casamento entre primos, as famílias se aproximam cada vez mais, o que faz com que muitos 

aleguem que o Cumbe é uma família só. 

Além dessa lenda, há muitos outros relatos, como as histórias da Árvore da Ingazeira, 

dos constantes gritos que ecoavam na comunidade, a da Galinha de Pinto, a do Batatão, etc. 

Pode-se afirmar, portanto, que as marcas deixadas pelo tempo não são somente físicas, mas 

simbólicas, reconhecidas como componentes essenciais do modo de vida local e das relações 

com a natureza e encantados. 

 

4.2 O PROCESSO DE ELABORAÇÃO DOS MAPAS SOCIAIS 

 

Na cartografia social, a importância do processo de construção dos mapas sociais 

(Figura 21) se equiparou a dos produtos, os mapas, por isso, esses momentos foram 

fotografados e filmados para que cada detalhe fosse considerado. 

 
Figura 19 - Elaboração dos mapas mentais sociais 

 
Fonte: produzida pela autora. 
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Primeiramente, houve certa dificuldade na elaboração dos mapas devido a eles não 

terem a prática, principalmente, quanto às noções de espaço e escala. No desenho do ontem, 

por ele ter sido o primeiro, várias tentativas foram feitas sem sucesso. A borracha, nesses 

momentos, foi uma grande aliada, inclusive por eles terem a preocupação de chegar o mais 

próximo possível da realidade e não se esquecerem de nada, demonstrando o grau de interesse 

e valorização da atividade proposta. 

Mesmo que tivesse sido explicado anteriormente que todos poderiam permear pelas 

diversas atividades, com a descoberta da afinidade de alguns participantes para o desenho e 

pintura, esses permaneciam mais tempo nesses afazeres, o que não impediu que outros os 

fizessem, em alguns momentos até simultaneamente, em outros como substitutos. 

Não queriam que nenhum detalhe fugisse ao alcance deles. Desde as cores da via de 

acesso e dunas, por exemplo, até a localização das representações, como a das matas ciliares e 

sítios. Durante as discussões, por várias vezes pessoas que não estavam participando 

diretamente da metodologia, mas que observavam e conversavam em volta sobre ela, 

interferiam e acrescentavam novos elementos, contribuindo com os colegas. Dentro dessa 

atmosfera de troca de conhecimentos e saberes, pessoas eram surpreendidas por informações 

já perdidas na memória, demonstrando mais um caráter do processo, o de resgate histórico. 

Entende-se que a causa disso é a perda de muitos pontos de memória, como algumas lagoas, 

sítios e até lugares inteiros, como a Ubaeira. Outro motivo, principalmente em relação aos 

mais jovens que não vivenciaram certas realidades, seria a perda gradativa do modo de vida 

tradicional e da identidade quilombola. 

Em diversos momentos, certo grau de saudosismo invadia o ambiente. Muitos 

alegaram como era boa a vida antigamente, podiam ir e vir para todos os cantos da 

comunidade, a qualquer hora, sem receio de acontecer nada e muito menos de serem barrados. 

Comentaram também da facilidade que tinham em ir aos seus espaços de trabalho e 

sobrevivência como o manguezal e o mar. Antigamente, quando faltava a ―mistura‖ em casa, 

os pais saiam pelo quintal e em pouco tempo chegavam ao mangue; hoje, precisam arrodear 

as cercas dos tanques.  

Houve a preocupação em desenhar cada tipo de vegetação de forma diferente e o mais 

realista possível, o que, segundo eles mesmos, serviria para demarcar a riqueza de espécies 

que a comunidade dispunha e ainda dispõe. Além disso, esse fato denota a proximidade que o 
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povo tem com o território e os saberes valiosos que esses detêm como bem disse o autor e 

nativo da região João do Cumbe. 

 

―Viemos de um lugar onde a nossa fala é livre, onde não precisamos 

referendá-la em autores/as acadêmicos para que ela possa ser válida, 

mas produzimos conhecimento a partir da relação estabelecida com o 

território. Por isso, falamos da porta de dentro, do nosso lugar de 

origem e dos vários sujeitos históricos sociais que participam deste 

momento, ritual de passagem.‖ (NASCIMENTO, 2014). 

 

No decorrer da elaboração do mapa do hoje, ao compararem com o já ―finalizado‖ 

constataram que haviam deixado passar um aspecto muito importante: aquele tinha mais 

vegetação do que este o que era inaceitável. Por isso, resolveram intensificar o desenho das 

vegetações no anterior. 

Relataram as idas às ilhas, onde após um banho refrescante se deleitavam com as 

frutas saborosas tiradas dos pés de mangueiras, cajueiros, etc. e da necessidade de se preservar 

esses lugares ainda inexplorados, mas que já atraem interesses de pessoas alheias, como é o 

caso do vídeo publicado na internet com uma proposta de venda da chamada Fazenda Ilhas do 

Cajueiro, a qual conta com 950,65 hectares que incluem a ilha do Caldeleiro, praias fluviais e 

outras paisagens, como mostra a figura 22 retirada do vídeo. 

Figura 20 – Ilhas do Cajueiro 

 
Fonte: print screen de vídeo do youtube. 
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A representação dos tanques da carcinicultura pelo símbolo do dinheiro foi proposta 

pelas crianças e apoiada pelos demais, por unanimidade. Inicialmente, ficaram na dúvida de 

qual simbologia utilizar, cifrão ou camarão, contudo, com a justificativa de que o primeiro 

seria melhor representativo devido ao interesse dos empresários ser apenas o lucro, não houve 

necessidade de mais debate. 

Com a percepção de que a metodologia já havia sido apropriada pelos participantes, o 

mapa do futuro foi construído na ausência da pesquisadora de forma exitosa, sem maiores 

problemas. 

 

4.3 A DINÂMICA DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E OS CONFLITOS AMBIENTAIS 

NO CUMBE 

 

A aplicação da adaptação da metodologia PROPACC facilitou o entendimento das 

interligações dos conflitos, suas consequências e causas, acrescentando elementos não 

inseridos nos mapas e importantes para a construção do inventário geral do estado do 

território, como o caso do turismo comunitário como estratégia de resistência e fortalecimento 

da coletividade e do modo de vida tradicional. As matrizes elaboradas foram apresentadas no 

APÊNDICE B. 

Os mapas mentais representativos das lembranças do ontem e das percepções do hoje, 

elaborados no mapeamento social, foram comparados às imagens de satélites dos anos de 

1984 e 2014, como mostra a figura 23. 

Um dos objetivos dessa comparação foi validar cientificamente esse instrumento de 

análise e demonstrar o quanto os nativos são conhecedores de seu território, reafirmando mais 

uma vez a proposta de intercâmbio de saberes dessa pesquisa. 

Esse mecanismo também facilitou a identificação dos elementos que deveriam ser 

considerados na análise da dinâmica da paisagem do Cumbe. Percebe-se que alguns aspectos 

que passariam despercebidos nas fotografias aéreas foram representados nos mapas mentais, 

como os locais de memória. A partir daí pôde-se definir quais unidades das paisagens seriam 

consideradas, as características de seus usos e as transformações ocorridas durante esse 

período. 
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A classificação da paisagem gerou nove classes temáticas. Os nomes destas e suas 

breves descrições são apresentados no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Descrição das classes de uso e ocupação do Cumbe. 

CLASSE DESCRIÇÃO 

Carcinicultura Tanques e construções de apoio logístico 

Eólica Aerogeradores, vias de acesso e infraestruturas. 

ETA Área cercada de propriedade da CAGECE 

Habitação Áreas de moradias, inclusive aquelas destinadas à expansão da 

comunidade. 

Locais de memória 
Locais emblemáticos da história do Cumbe como colégio, campo, 

engenhos, roda d’água, casa do posto, bomba d’água, sítios, igreja, 

santa cruz (cemitério) e ruínas de engenhos.  

Manguezal Apicum, salgado ou vajado, mangue, ilhas e gamboas. 

Campo de dunas Dunas móveis e semifixas. 

Carnaubais Áreas com presença de carnaúbas ou propensas a sua expansão. 

Água Rio Jaguaribe, e seus braços, lagoas, aquífero, levadas e mar 

continental. 
Fonte: elaborado pela autora 

 

Em ambientes costeiros, como o da comunidade do Cumbe, a inter-relação entre as 

unidades naturais é evidente e essencial para a evolução desses geossistemas, sendo sua 

dinâmica complexa. Todavia, a paisagem vista como um sistema aberto se reestrutura também 

mediante a interferência antrópica nos elementos evolutivos desse processo, acelerando-o ou 

freando-o. Dessa forma, na Figura 24 a dinâmica das unidades geoambientais e dos usos 

identificáveis nos anos estudados é apresentada. 

As transformações típicas do ambiente costeiro são nítidas nesses mapas. Na transição 

entre os mapas, percebe-se uma dinâmica acelerada de substituição progressiva da planície 

fluviomarinha e campo de dunas pelos empreendimentos. As mudanças contínuas na forma do 

estuário do Jaguaribe e dessa planície, decorrentes da interação entre o fluxo da corrente de 

água doce com as correntes do mar, dificultam a percepção por meio apenas desse 

instrumento dos impactos dos empreendimentos, os quais acabam camuflados pela dinâmica 

típica desse ambiente. Por essa razão, a análise desses mapas foi acompanhada pelos 

resultados das outras metodologias desse trabalho.  
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Em 1997, verifica-se o início da invasão dos tanques de carcinicultura, os quais foram 

construídos em áreas de manguezais, circunvizinhas a braços do rio. Essa forma de usar o solo 

interferiu no arranjo natural das planícies. Como nessa época os nativos não dispunham de 

muitas informações a respeito dos prejuízos dessa atividade, alguns moradores foram atraídos 

pelos empresários como mão-de-obra barata, iludindo-os com a falácia da geração de renda e 

desenvolvimento local, recrutando-os para o corte de parte da vegetação de mangue, as quais 

dariam lugar aos tanques, promovendo grande desmatamento das árvores nativas de mangue 

da região do Cumbe. Aquelas que permaneceram nas redondezas passaram e ainda passam 

por transformações sensíveis em sua estrutura, devido aos outros males desse setor, segundo 

constatações in loco. 

Posteriormente, áreas de apicuns começam a ser invadidas pelos tanques, chegando ao 

ápice de produção em 2004, o que intensificou o prejuízo da mudança na dinâmica de todo o 

ambiente estuarino, como mostra o mapa do ano de 2005. A partir desse ano, com a queda do 

dólar em relação ao real, a barreira antidumping imposta pelos Estados Unidos aos países 

produtores do produto e a infestação do vírus da mancha branca, o setor viveu uma crise, com 

perda de produções e desativação de tanques. A entrada de água do estuário nessas áreas 

abandonadas pela carcinicultura permitiu a proliferação de propágulos da vegetação de 

mangue, fazendo surgir um acanhado restabelecimento da paisagem. 

Todavia, esses ambientes não conseguiram se recuperar, pois, a partir de 2010, 

iniciou-se um processo de reativação e expansão das fazendas, as quais avançaram para áreas 

de manguezais e carnaubais, evidência do último mapa. Os carcinicultores, ancorados mais 

uma vez no apoio público, retomaram as atividades com o objetivo de atrair novamente o 

mercado externo. Para isso, pressionaram a liberação das licenças das fazendas irregulares, de 

mais linhas de financiamento para a atividade e a tomada de medidas quanto à gestão local 

das águas passíveis de uso pelo setor, visto que agora entra em jogo o uso da água doce. 

Com a diversidade de estudos no local dando visibilidade às consequências da 

carcinicultura aliada à constatação de melhor aclimatação dos camarões ali cultivados em 

ambientes com baixa variação de salinidade, característica não encontrada nos manguezais, os 

tanques estão invadindo a planície de inundação do rio, sendo verificada a retirada intensa da 

carnaúba, principal representante da mata ciliar na área em questão, realidade comprovada 

pelo mapa de 2014. Mais recentemente, a atividade avançou para áreas próximas às dunas, 

onde o camarão consegue se desenvolver devido à água doce do aquífero. 
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Desde o início dessa atividade no estuário do rio Jaguaribe, o percurso das águas vem 

passando por profundas alterações. A construção dos tanques com toda a infraestrutura que 

esses requerem, como diques, canais de lançamento de efluentes e captação de água, vem 

redirecionando artificialmente o curso natural das águas, função anteriormente exercida pelas 

gamboas, modificando todo o ciclo natural de nutrientes e sedimentos. 

Além disso, a entrada de fluxos de energia diferentes na planície fluviomarinha, 

originados, principalmente, das atividades da carcinicultura visto que todos os 

empreendimentos da área não possuem recirculação da água, ou seja, jogam seus efluentes no 

rio e a maioria nem possuem sistemas de sedimentação, também contribui para processos 

semelhantes de desequilíbrio ambiental. 

Outro fator que intensifica a artificialização da dinâmica natural da paisagem ocorre 

no período da despesca do camarão. Antes da despesca são usados produtos químicos, como o 

metabissulfito de sódio, e gelo para evitar a proliferação de bactérias e melhorar a 

conservação do camarão. Contudo, essa água contaminada é jogada na gamboa percorrendo 

todo o estuário até chegar ao leito principal do rio. Como resultado, fauna e flora do 

manguezal são afetados, causando a diminuição da quantidade de crustáceos e mariscos. 

A planície de deflação tem uma variação muito elevada, sofrendo modificações de 

acordo com a deposição, pelas correntes marinhas, e transporte de sedimentos, pelos ventos. 

Por isso, é natural ter uma variação considerável no tamanho dessas áreas. Nos mapas é 

possível identificar o movimento das dunas no sentido do vento, transformando a 

configuração das lagoas interdunares que são sobrepostas às planícies de deflação. 

Devido a essa dinâmica natural, há a migração dos sedimentos em direção à 

comunidade e, inclusive, sobre o rio Jaguaribe, fato ressaltado pela identificação de pequenos 

bancos de areias intermitentes ao longo de seu leito, as croas, cujas características são 

distintas das ilhas, locais permanentes com vegetação secular. Aquelas funcionam como 

espécies de repositórios de sedimentos arenosos do leito do rio que aparecem na maré baixa, 

compondo elemento essencial ao perfeito funcionamento da dinâmica do ecossistema. 

Em 1984 havia um grande cordão arenoso no final do estuário do rio Jaguaribe, início 

da praia. Porém, nesses 30 anos, percebe-se o deslocamento dos sedimentos em direção à 

planície fluviomarinha, individualizando a área, em 2014, formando uma laguna, que é 

separada do oceano por uma restinga, considerada, por lei, como APP. 
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É certo que a movimentação natural das areias já ocasionou o soterramento de 

diversos equipamentos históricos como peças dos engenhos, comunidades inteiras, como 

Carrapicho, e continua a avançar sobre outras comunidades, como o Cumbe. Entretanto, os 

moradores, por conhecerem e respeitar esse processo, sempre conviveram harmoniosamente 

com ele, adaptando-se conforme o deslocamento das dunas. 

A partir do momento em que o parque eólico chegou grandes volumes de areia que 

antes transitavam pela planície costeira como dunas, foram desviados ou fixados, o que 

descaracterizou campos de dunas, modificando suas trajetórias, a quantidade de energia 

envolvida e o volume de areia transportado. Com isso, a dinâmica local foi alterada, 

desconfigurando a morfologia das dunas, da faixa praial e, no caso, do sistema estuarino, 

ficando regida, predominantemente, por fenômenos erosivos.  

Como a fixação das dunas só deu certo, mesmo que em parte, nas bases dos 

aerogeradores e nas margens das vias de acesso, ou seja, as dunas próximas continuam 

móveis, diariamente, máquinas trabalham na remoção dos sedimentos que avançam. Portanto, 

se antes a comunidade era atingida apenas com um fluxo pequeno de partículas de areia 

carregadas pelo vento, após esse desmonte das dunas, toneladas são transportadas todos os 

dias de uma só vez, afetando diretamente a vida do povo do Cumbe. Atualmente, sentindo-se 

ameaçados por essa recorrente aproximação das dunas, empresários da carcinicultura estão 

procurando fixar porções maiores das dunas, intensificando as interferências na dinâmica 

evolutiva do local. Nesse caso, não há mudanças perceptíveis nos campos de dunas dos mapas 

da dinâmica, visto que, as empresas dificultam o desenvolvimento da dinâmica natural. 

Para uma análise mais detalhada e rigorosa, em termos quantitativos, no Quadro 3 os 

valores das áreas, de uso e ocupação e das unidades geomorfológicas, foram expostos em ha e 

%. A porcentagem dos usos foi comparada às unidades geoambientais nas quais estão 

inseridas, ou seja, carcinicultura e habitação com a planície fluviomarinha e eólica com 

campos de dunas. Já os percentuais das unidades geoambientais foram considerados em 

relação ao total do território. 

Considerou-se que a área em estudo é toda a parte continental da margem direita do 

estuário do rio Jaguaribe identificada nas fotografias aéreas bases dos mapas temáticos 

componentes do estudo da dinâmica de uso e ocupação do solo. Houve uma pequena variação 

devido aos recortes das imagens de satélite não serem exatamente iguais, mas nada que tenha 

comprometido o andamento da análise. 
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Quadro 3 – Valores das áreas das unidades geoambientais e classes de uso e ocupação. 
 Descrição 

1984 1993 2005 2014 

ha % ha % ha % ha % 

U
S

O
S

 Carcinicultura 0 0 5 0,3 95 5,8 106 7 

Eólica 0 0 0 0 0 0 1.111 38 

Habitação 6 0,4 7 0,4 12 0,7 35 2,3 

U
N

ID
A

D
E

 

G
E

O
A

M
B

IE
N

T
A

L
 Planície 

fluviomarinha 
1.603 

30 
1.645 

31 
1.637 

30 
1.524 

28 

Rio 739 
14 

675 
13 

616 
12 

626 
12 

Planície de 

deflação (lagoas) 
445 

- 
183 

- 
165 

- 
393 

- 

Campo de dunas 2.581 
48 

2.869 
53 

2.956 
55 

2.919 
53 

T
o
ta

l 

Território 5.368 100 5.372 100 5.374 100 5.462 100 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

A Fazenda Cajueiro foi medida a fim de mensurar o tamanho da ameaça que o 

território vem sofrendo. A venda de quase todo um ecossistema, com 962 hectares de ilhas, 

gamboas, dunas, etc. não deveria ser apenas motivo de preocupação do Cumbe, mas de toda a 

sociedade, pois o ecossistema manguezal é de suma importância para a dinâmica do estuário, 

do mar, das dunas, do litoral cearense. É reconhecendo a necessidade de manter essas 

unidades geoambientais que a legislação brasileira as trata como APPs. Quem comprar essas 

terras com certeza não será na intenção de preservá-las. 

Nota-se também, pelo mapa de 2014 (Figura 24), o avanço de loteamentos de Canoa 

Quebrada em direção às dunas da comunidade, o que, segundo a medição da área, perfaz 102 

hectares, servindo de alerta às pessoas para mais um possível conflito. 

A área do mar, devido a sua enorme abrangência no território, não foi representada 

nesse quadro, para evitar incoerências e delimitações errôneas. Em seu lugar, delimitou-se a 

faixa de praia que circunda a comunidade, ou seja, até as proximidades da área das dunas com 

vegetação chamada Quixaba. 

Como o tamanho da ETA chega a ser irrelevante e não sofre alterações em termos 

percentuais desde sua implantação, essa foi desconsiderada nessa medição. Contudo, se toda 

sua área de interferência fosse considerada perpassaria por várias outras classes, como lagoas 

interdunares, lençol freático e levadas. 
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Os locais de memória como são construções que aparecem nos mapas como pontos e 

não como polígonos, não puderam ser considerados nessa medição.  

A partir desse instrumento de análise também foi constatado que o Cumbe sempre foi 

margeado por mais de 600 ha de rio Jaguaribe, variando de 616 ha a 739 ha. 

As lagoas, por sua intermitência, foram representadas pela planície de deflação, locais 

nas dunas onde as águas se acumulam. Ao registrar os valores da área ocupada por essa classe 

nos anos considerados, constatou-se variação bastante expressiva em seu tamanho no ano de 

1993, diminuindo de 445 ha para 183 ha, reafirmando a possível interferência da CAGECE, 

pois mesmo que esses locais passem naturalmente por mudanças, essa fugiu aos padrões. 

Em relação à carcinicultura, nota-se que esta não apareceu no ano de 1984, mas que 

em 1993 já contava com 5 hectares. Em 2005, ano que sucedeu um grande apogeu desse setor, 

esse número teve um aumento considerável, quase vinte vezes, saltando para 95 ha. A 

quantidade de hectares surpreende quando se compara com a classe habitação, que mediu 12 

ha nesse ano. Já em 2014, o crescimento foi tímido, provavelmente reflexo da crise do setor, 

no ano de 2004, mesmo que nos anos que se sucederam a região tenha ultrapassado o estado 

do Rio Grande do Norte por sua produtividade. 

Outra constatação relacionada a tanques de criação intensiva de camarão é que a 

maioria (cerca de 80%) é constituída de pequenos e médios produtores, mas se considerarmos 

o tamanho da área que os grandes ocupam e ainda os lucros de cada um, a realidade muda. 

Além disso, eles estão interligados por ―programas de parcerias‖, pelos quais os grandes dão 

assistência técnica e insumos enquanto os pequenos se comprometem em repassar a produção 

para eles. 

A área das eólicas só pôde ser medida, nesse estudo, a partir do ano de 2014, pois, os 

aerogeradores chegaram ao Cumbe em 2009. A área utilizada é extremamente grande, 1.111 

hectares, ocupando 38% dos campos de dunas. 

Como a área de plantação dos coqueirais faz parte da área do parque eólico essa foi 

incluída na medição da área dessa classe. Entretanto, para se ter uma noção do tamanho do 

terreno utilizado para essa prática, foi feita sua aferição separadamente também totalizando 50 

hectares.  

A classe planície fluviomarinha está sofrendo um decréscimo contínuo e substancial 

desde 1993, principalmente no período compreendido entre os anos de 2005 e 2014, no qual 

113 hectares desapareceram. Isso pode ser relacionado à carcinicultura que privatiza áreas de 
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manguezal, desmata e polui, causando perdas irreparáveis nesse ecossistema. A área de 

carnaúbas em conflito, em 2014, media 24 hectares. Daqui a alguns anos, provavelmente, 

estará bem menor se o desmatamento já iniciado não for proibido. 

A figura 25 mostra de maneira mais didática as mudanças perceptíveis em algumas 

unidades e a dinâmica dos usos, por meio de gráficos em hectares, dividido por ano estudado. 

 

Figura 21 – Gráficos da dinâmica das unidades e do padrão de uso e ocupação do solo do Cumbe. 

  
Fonte: elaborado pela autora. 
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Verifica-se que à medida que os empreendimentos chegam e/ou aumentam suas áreas, 

tomam espaços coletivos e individuais da comunidade e contribuem com a regressão das 

unidades ambientais essenciais para o modo de vida dessa população. 

As paisagens sociais e econômicas, embora não apareçam nas fotografias aéreas, 

também sofrem transformações. Com a percepção de que estão perdendo, gradativamente, o 

território para as empresas, participantes da cartografia social escolheram pontos para 

representar algumas das áreas representativas das resistências e reinvindicações coletivas. 

A coleta com o GPS resultou no georreferenciamento dos pontos de conflito de uso na 

comunidade, os quais foram inseridos no mapa das unidades geoambientais do ano de 2014 e 

juntamente com outras informações geraram um novo mapa (Figura 26). 

Esse instrumento permitiu estudar a dinâmica de uso e ocupação no território, 

resultado da chegada dos empreendimentos e as transformações ocorridas nas paisagens. A 

proposta é colaborar com estratégias de luta da comunidade sistematizando informações que 

eles já dispunham dispersamente. 

A apropriação de terras por alguns dos herdeiros daquelas nove famílias não aparece 

nos mapas devido à dificuldade de localização desses terrenos privatizados para fins 

comerciais. A única delimitada foi a Fazenda Cajueiro, pois o vídeo publicitário postado pelos 

supostos proprietários foi usado como base, servindo como representante desse tipo de 

ocupação. 

Outra prática comum no litoral cearense é a chamada "compra de coqueiros". Manda-

se plantar coqueiros em uma determinada área para, após algum tempo, adquirir direitos sobre 

ela e, em geral, repassar a ―empreendedores‖. Esse mecanismo de apropriação da terra 

desencadeia o processo de expropriação de nativos. No mapa da figura 26 foi identificado um 

pedaço de terra com características típicas desse costume nas dunas do Cumbe, na 

propriedade do parque eólico, circundada por aerogeradores. O fato dos coqueiros estarem 

alinhados indica que foram plantados e por esse cultivo ser anterior à invasão dos 

aerogeradores sugere terem sido frutos desse tipo de manobra agrária. 

Com a invasão dessas atividades externas ao modo de vida tradicional, áreas de 

expansão comunitárias estão sendo tomadas, dificultando a permanência dos descendentes 

naquele local. As casas que eram erguidas nos quintais para filhas/os vêm sendo substituídas 

por tanques da carcinicultura. Atualmente, poucos são os terrenos acessíveis para compra 

pelos moradores, primeiro por estarem escassos e segundo por os preços estarem altos.  
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Ao analisar essa figura, percebe-se que a gênese dos conflitos ambientais vividos pelo 

povo do Cumbe está na apropriação e privatização do território por pessoas alheias ao modo 

de vida local e que dão ao território outro significado, o de mercadoria. Nesse sentido, 

praticam especulação imobiliária, ao esperarem o valor dessas aumentarem para vender, e 

fortalecem os ciclos produtivos externos que vislumbram nesses locais, acabando por 

assegurar estoques de terras para empreendedores. Esses, também sem identidade com o lugar 

e com as mesmas ideologias de mercado, usufruem todas as benesses que o meio tem 

disponíveis, desmatam, poluem, destroem comunidades, com apenas uma expectativa: o lucro 

crescente, mesmo que para isso, muitas vezes, tenha que passar por cima de tudo e todos. 

Enquanto pescadoras/es, marisqueiras/os, artesãs/ãos e agricultoras/es, diante da 

desvalorização de seus trabalhos, são encurralados, dificultados e/ou impedidos de praticar 

suas atividades, gerando e/ou intensificando conflitos com aqueles que resistem. 

A integração sistêmica dos dados permitiu a construção do Quadro 4 seguir, 

instrumento complementar ao mapa da Figura 26. 

Quadro 4 - Relações entre a dinâmica territorial e os conflitos ambientais (continua) 

CLASSE SUBCLASSE CONFLITO CAUSA DIRETA 

CONFLITO DE USO 

CUMBE 
EMPRE 

SAS 

H
ab

it
aç

ão
 

Área de 

moradia 

Drogas
2 

Novos valores
 

TERRITÓ 

RIO 

 

   

 
   

Prostituição
2
 

Violência
2
 

Subemprego
2
 

Discurso do 

desenvolvimento
 

Divisão da 

comunidade
2
 

Novas relações sociais
 

Problemas de 

saúde
2
 

Novos valores 
 

Poeira (instalação)
 

MORADIA  Proximidade das 

linhas de transmissão
 

Exposição laboral
 EMPRE 

GO 

 Comprometi 

mento das 

plantações
2
 

Lançamento de 

efluentes no solo
 

AGRI 

CULTU 

RA DE 

SUBSIS 

TÊNCIA 

Área de 

expansão 

Aumento do 

valor da terra
2 

Privatização / 

Especulação 

imobiliária 

MORADIA    Falta de terra 

para 

descendente
1 
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Quadro 4 - Relações entre a dinâmica territorial e os conflitos ambientais (continuação) 

CLASSE SUBCLASSE CONFLITO CAUSA DIRETA 

CONFLITO DE USO 

CUMBE 
EMPRE 

SAS 

L
o
ca

is
 d

e 
m

em
ó
ri

a Cemitério 

(santa cruz) 

Dificuldade de 

acesso
1 

Privatização de terras 

circunvizinhas 

TERRI 

TÓRIO 

  

 

Colégio 

 

Desvalorização 

do modo de 

vida 

tradicional
2 

Inserção de novos 

valores 
 

Demais 
Desvalorização da 

história
2 Perda de identidade 

M
an

g
u
ez

al
 

Ilhas 

Especulação 

imobiliária
2 

Possibilidade de 

privatização 

MARISCA 

GEM – 

LAZER – 

APP  

 

Diminuição 

quantidade de 

crustáceos
2 

Poluição 
MARISCA 

GEM 

 

Mangue 

Construções 

ilegais
1
 

Mudança da dinâmica 

natural 
APP 

Negação de 

acesso
1 Privatização  

MARISCA 

GEM – 

LAZER – 

APP 

    

Diminuição 

quantidade de 

crustáceos
2 

Poluição 
MARISCA 

GEM  

M
an

g
u
ez

al
 

Gamboas 

Dificuldade para 

criação de 

mariscos
 

Privatização 
1
 

MARISCA 

GEM 

 

   

Diminuição da 

quantidade de 

pescados
 

Poluição 
2
 

 

Vajado, 

salgado ou 

apicum 

Diminuição da 

quantidade de 

crustáceos 
 

Poluição 
2
 

MARISCA 

GEM 

Negação de 

acesso 
Privatização 

1
 

MARISCA 

GEM – 

LAZER 
  

Mudança da 

dinâmica natural
 Construções ilegais

1
 APP  

C
am

p
o
 d

e 
d
u
n
as

 

Topo das 

dunas 

Mudança da 

dinâmica natural 
Construções ilegais

1
 APP 

 Sítio 

arqueológico 

Perda de 

exemplares
 Construções ilegais

2 
 

TERRI 

TÓRIO 

Dunas 

semifixas e 

móveis 

Dificuldade 

/negação de 

acesso
 

Privatização
 1
 

LAZER – 

PESCA   

Impacto visual
 Artificialização da 

paisagem 
2
 

TERRI 

TÓRIO 
 Mata de 

dunas 
Impacto na 

fauna/flora
 Desmatamento

 1
 APP 
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Quadro 4 - Relações entre a dinâmica territorial e os conflitos ambientais (continuação) 

CLASSE SUBCLASSE CONFLITO CAUSA DIRETA 

CONFLITO DE USO 

CUMBE 
EMPRE 

SAS 

C
ar

n
au

b
ai

s 

Carnaúbas  

Poluição rio 

Desmatamento 
1
   

APP 

 
Erosão 

Diminuição de 

matéria-prima 

ARTESA

NATO 

Ilegalidade  Privatização 
1
 APP    

Á
g
u
a 

Aquífero 

Diminuição da 

recarga 
 

Alteração da 

morfologia das dunas
1
 POÇOS 

D’ÁGUA 
 

Salinização
 

Poluição 
2
  

Canalização da 

água
 Privatização

 2
 ABASTE 

CIMEN 

TO HUMA 

NO 

 

Aumento de 

demanda
 

Distribuição para 

outras localidades
2
  

Rio 

Dificuldade de 

acesso 
 

Privatização de terras 

circunvizinhas 
1
 

PESCA – 

LAZER    

Diminuição da 

quantidade de 

pescados
 

Poluição 
2
 PESCA  

 
Alteração no 

percurso
 Aterro de gamboas

1
 

USO 

COMUM 

Mar 
Dificuldade de 

acesso
 

Necessidade de 

identificação 
2
 

PESCA – 

LAZER  

Á
g
u
a 

Levadas  

Diminuição da 

vazão Aumento da demanda 

na fonte
2
 

ABASTE 

CIMENTO 

HUMANO 

 
Ausência de 

água 

Poluição
 

Privatização 
1
  

Lagoas 

interdunares 

Dificuldade/ne

gação de 

acesso  

Privatização 
1
 LAZER 

 
Desaparecimen

to Alteração na 

morfologia 
1
 

LAZER – 

ABASTECI

MENTO 

HUMANO 

Diminuição da 

oferta de água 

ABASTECI

MENTO 

HUMANO 

Fonte: elaborado pela autora 

 

  NOVE GRANDES FAMÍLIAS ―PROPRIETÁRIAS‖ 

 ETA 

 CARCINICULTURA 

 PARQUES EÓLICOS 
1
 Identificável nos mapas de dinâmica de uso e ocupação do solo. 

2
 Não identificáveis nos mapas de dinâmica de uso e ocupação do solo. 
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Muitos aspectos relacionados aos conflitos não são visíveis a quem está de passagem 

pelo Cumbe, muito menos em fotografias aéreas. A elaboração desse quadro permitiu 

visibilizar esses elementos essenciais às discussões anteriores, frutos do entendimento das 

relações existentes entre a dinâmica territorial e os conflitos ambientais. 

A privatização de terras foi considerada, nesse estudo, como a apropriação por parte 

dos empresários e por aquelas nove famílias, e seus herdeiros, que, no final do século XVII, 

contribuíram para a expulsão dos povos originários do Cumbe e, segundo os nativos, fizeram 

grilagem das terras. Com o fim dos engenhos e o avançar dos sedimentos arenosos das dunas 

móveis sobre os sítios, alguns desses terrenos ficaram abandonados e outros foram usados ou 

comprados pelos herdeiros ou familiares para a carcinicultura. Esse conflito de uso aparece 

em todas as classes consideradas, indicando ser esse o alicerce de todos os conflitos. 

Por essa razão, uma comunidade inteira já foi invadida, como conta um dos 

entrevistados. 

―Nasci numa comunidade chamada Carrapicho, que a duna invadiu, até 

1962. Depois vim para a Ubaeira. Chegou uma época, em que quase toda a 

comunidade tinha vendido seu terreno, sua casa, mas eu tinha um sítio com 

muita coisa dentro, umas plantações de coco, por isso, não queria o preço 

que o carcinicultor queria dar. Mas um dia, já estava disposto a sair dali, pois 

eu tinha uma televisão à bateria, que o pessoal assistia lá em casa, que 

precisava atravessar o rio no ombro pra levar pra recarregar em Aracati, e ela 

era muito pesada, ia morar no Cumbe mesmo, mas quando cheguei em casa, 

ele tinha derrubado tudo. Tive que ir pro Cumbe. A UBAEIRA foi tomada‖. 

 

Um dos maiores conflitos de uso hoje no Cumbe está bastante relacionado à água. 

Essa constatação se baseia em algumas evidências como: segundo a sociedade vegetariana 

brasileira (SVO) 1 kg de camarão em cativeiro demanda, pelo menos, 50 mil litros de água, 

enquanto uma pessoa consome 4770 litros/mês; o valor cobrado aos carcinicultores pelo uso 

da água é de apenas 2% do valor real (PORTAL DO MAR, 2011); as águas subterrâneas estão 

sendo salinizadas; e os tanques estão preferindo a produção com água doce. Segundo uma das 

entrevistadas ―A água dos poços tem muito ferro (capa rosa) por causa da carcinicultura de 

água doce‖. 

A planície fluviomarinha, na qual se inserem manguezal e rio, abriga exuberante 

fauna, a qual vem sendo obrigada a conviver, quando sobrevive, com enormes piscinas de 

camarão degradadoras de seus habitats (Figura 27). 
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Figura 227 - Tanque de carcinicultura 

 
Fonte: produzida pela autora. 

Embora, a maioria dessas áreas seja de preservação permanente, a carcinicultura 

encontra facilidades para invadi-las. Devido à falta de estrutura do departamento de 

fiscalização da SEMACE, incentivos e financiamentos públicos, apropriação indevida de 

terras por pessoas alheias ao território, que atribuem a ela apenas o valor mercadológico e não 

se importam com a destruição desses ecossistemas, esses locais foram e continuam sendo 

usados para a expansão desse setor. Embora o local já esteja sobrecarregado por essa 

atividade, diante da perspectiva de expansão do setor, há pouco tempo, surgiram 

especuladores anunciando a venda do que eles chamam de Fazenda Cajueiro, a qual abrange 

962 hectares de manguezal, dunas, gamboas, ilhas e todo espaço que estiver por perto, 

configurando-se em uma grande ameaça ambiental, não só de âmbito local, mas nacional.  

Considerando que, em média, 30 toneladas de camarão cultivado, espécie carnívora, 

precisa de 90 toneladas de pescado para fabricação da ração (REDAÇÃO RURAL NEWS, 

2014), pode-se concluir que, ao contrário do que é propagado, a carcinicultura interfere na 

soberania alimentar da comunidade. Segundo uma das entrevistadas, de antigamente para cá, 

―os peixes e caranguejos diminuíram (a quantidade)‖. 

Corrobora para isso, a mudança nos percursos das gamboas para proveito próprio, 

alterações dos ciclos biológicos e a dificuldade de cultivo tradicional de espécies importantes 
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para o abastecimento de famílias inteiras com proteína animal de excelente valor nutritivo, 

como é o caso das ostras em braços do rio Jaguaribe (Figura 28). 

Figura 28 – Criação de ostras em gamboa do Cumbe 

 
Fonte: produzida pela autora. 

 

Todavia, cultivos como esse estão cada vez mais escassos devido também à 

privatização de gamboas e cercamento do manguezal e do rio pelos tanques da carcinicultura. 

Essa criação de ostra da figura 28, em específico, localizava-se próxima a uma área de 

conflito entre pescadores/as e um dos carcinicultores locais, mas fora das cercas da 

propriedade. Mesmo assim, foi destruída pelo COTAR (Comando Tático Rural), em 2014, em 

uma ação de reintegração de posse onde o carcinicultor alegou que as ostras interferiam em 

seus tanques.  

Além disso, a pesca está sendo afetada à medida que a quantidade de caranguejos e 

peixes está diminuindo, o que pode ser relacionado também à competição por alimentos 

causada por espécies exóticas e ao lançamento sem tratamento de efluentes dos tanques, 

principalmente na época da despesca que além dos resíduos de rações, químicos e rejeitos, 

eliminam resíduos de produtos químicos, como o metabissulfito de sódio. Nesse período, é 

mais evidente a mortandade de espécies no caminho percorrido pelos efluentes. De acordo 

com pescadoras/es, entre 2000 e 2003, não houve captura de nenhum caranguejo vivo no rio 
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Jaguaribe, fato imediatamente associado por eles à intensificação da produção e áreas da 

carcinicultura. 

A perda de nutrientes no ecossistema marinho promovido, no mundo, pela degradação 

do manguezal representou perdas anuais de aprox. 4,7 milhões de ton. de peixe e 1,5 milhões 

de ton de camarão marinho, sem contar com os recursos e demais serviços que ainda não 

foram calculados (ostras, caranguejos, aves, proteção da costa, etc.) (JUMA, 1997). 

A privatização de áreas de carnaúbas e seu consequente desmatamento contribuem 

para essa poluição, pois, como matas ciliares, exercem a importante função de proteger o leito 

do rio da poluição advinda das margens. Além disso, a supressão dessa vegetação favorece a 

erosão que avança no rio, assoreando-o, e também diminui a quantidade de matéria-prima 

disponível para os artesãos locais. 

O mar se destaca como outro meio de subsistência da comunidade, sendo utilizado 

como ancoradouro de jangadas de pesca. Partindo das residências da comunidade, o acesso ao 

mar pode ser com embarcação, pelo estuário do rio Jaguaribe, ou pelas dunas, com bicicletas, 

veículos motorizados ou mesmo a pé. A segunda opção, mais utilizada devido ao tempo de 

travessia ser menor e ao fato de nem todos terem embarcação para o caminho fluvial, foi 

dificultada com a instalação dos aerogeradores nas dunas, os quais funcionam como cercas, 

pois margeiam quase toda a faixa de praia do Cumbe. 

Embora um dos discursos da empresa tenha sido de que as estradas os beneficiaram, 

pois uma vez construídas facilitariam o acesso ao mar, a realidade tratou de revelar ao povo 

do Cumbe a verdade. Antes da invasão dos aerogeradores e de toda a infraestrutura que os 

acompanham, como os cabos subterrâneos e torres de transmissão, os nativos iam e vinham 

livremente pelas dunas para chegar ao mar, aos sítios arqueológicos, às lagoas e, inclusive, ao 

cemitério. Depois, embora esses não sejam cercados fisicamente na maior parte de sua 

extensão, uma barreira psicológica começou a existir pelos riscos de acidentes com os cabos 

subterrâneos, por eletrocussão, e com a possibilidade de queda de partes dos aerogeradores, 

tudo propagado por representantes da empresa. Diante dessa realidade, a maioria prefere 

utilizar apenas as estradas, o que os obriga a passar por uma das duas portarias de entrada dos 

parques eólicos, ficando sob constante vigilância durante o caminho percorrido. 

Atualmente, após luta dos/as pescadores/as locais, o acesso, antes proibido pela 

empresa, foi permitido com algumas exigências como identificação pessoal mediante 

apresentação de documento, para funcionário da empresa (Figura 29). 
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Figura 29 – Portaria de controle de acesso ao mar pelas dunas 

 
Fonte: produzida pela autora. 

 

Aqueles que atravessam as dunas em direção ao mar, inclusive em busca do seu meio 

de sustento, reclamam por, além de terem o direito de ir e vir prejudicado, serem obrigados a 

carregar documentos para o mar, arriscando perdere-los ou danifica-los. Uma das 

entrevistadas afirma ―Não temos mais o direito de ir e vir para onde a gente quer. Para a gente 

pescar com arrastão na praia, tem que ir pelas eólicas‖. 

O lazer, além de ser impactado por esse problema, também é prejudicado pelo barulho 

que as turbinas produzem o que, segundo moradores e contrariando o que a empresa previu, é 

um ruído constante, similar a um avião que nunca pousa, escutado mesmo quando se desce as 

dunas. 

Além disso, linhas de transmissão, com suas torres, e uma subestação foram inseridas 

na comunidade. Mesmo com inúmeros estudos apontando evidências de que a exposição, em 

longo prazo, a campos eletromagnéticos pode causar doenças como leucemia e outros 

cânceres, por decisão da parte técnica da empresa, as linhas de transmissão passam por dentro 

do Cumbe, inclusive algumas torres de transmissão foram instaladas em quintais de casas.  

Anselmo et al (2005), em uma revisão de literatura, constataram que, além de 

cânceres, mesmo os campos eletromagnéticos de frequência extremamente baixa podem 

causar uma série de distúrbios neurodegenerativos, psiquiátricos, psicológicos, citogenéticos, 

nos parâmetros hematológicos e bioquímicos, nos sistemas nervoso, cardiovascular, 
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neuroendócrino e imunológico, além de distúrbios reprodutivos, de crescimento e 

desenvolvimento. Entretanto, como os resultados das pesquisas são limitados, esses efeitos 

não são assegurados pela OMS (Organização Mundial da Saúde). Mesmo assim, esse tipo de 

radiação é considerado por essa entidade como possivelmente carcinogênico, de acordo com 

estudos de leucemia infantil do IARC (International Agency for Research on Cancer). 

Na época da escolha dos locais, muitos moradores questionaram o projeto, entretanto, 

não obtiveram sucesso e acabaram tendo que aceitar. Uma senhora que teve seu quintal 

tomado, na época se negou a arcar com os riscos que ela, mesmo sem conhecimento desses 

estudos científicos, suspeitava que a proximidade dessas torres ocasionaria. Imediatamente, 

ela foi notificada judicialmente por estar atrapalhando o andamento dos trabalhos da empresa. 

Se ela não atendesse a determinação do juiz, ou seja, liberasse a área, sofreria multas por 

ordem judicial. Diante disso, ela teve que ceder. 

Seguindo o projeto inicial da linha de transmissão, uma das torres passaria pelas terras 

da família Valente, precisando cortar algumas mangueiras, assim como aconteceu em algumas 

outras propriedades. Os proprietários também se opuseram, mas, nesse caso, a empresa em 

vez de acionar a justiça, como foi feito com a moradora do Cumbe, desviou o percurso, 

contornando apenas essa casa e instalando a torre em uma duna.  

Alguns casos de pessoas doentes, inclusive com suspeita de leucemia, já estão sendo 

associados pela comunidade à proximidade desses equipamentos, até porque nunca havia tido 

registro de casos de leucemia na comunidade. Uma das pessoas que adoeceu foi o 

companheiro da senhora que se recusou, na época, em aceitar a instalação de uma das torres 

em seu quintal, vindo a óbito no dia 03 de setembro de 2015.  

Esse risco também atingiu o usufruto das lagoas interdunares. Aquelas que restaram, 

inclusive as historicamente mais procuradas, foram interditadas para uso, pois como ficaram 

nas áreas da eólica, a empresa alega a questão dos riscos de acidentes com os fios 

subterrâneos e com peças dos aerogeradores. Formadas no flanco de sota-vento das dunas, 

com o afloramento das águas subterrâneas e em épocas de maior pluviosidade, funcionavam 

como locais para lavar roupa, pescar, fazer plantações de vazante (como feijão, batata doce, 

jerimum, cana-de-açúcar, hortaliças, melancia e melão) e desfrutar como lazer. 

As dunas já funcionaram até como moradia. Na época em que havia as cheias do rio 

Jaguaribe, moradores precisavam mudar-se para o topo dos chamados morros para aguardar 

as águas baixarem, o que durava de 5 a 6 meses, dependendo do rigor das chuvas. Com o fim 
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dessa prática, devido às mudanças na dinâmica da paisagem não permitirem mais isso, esses 

lugares continuam como pontos de memórias e história do Cumbe. 

Todavia, após a instalação dos parques eólicos nos campos de dunas, esse acesso foi 

dificultado e/ou negado, além de muitas lagoas terem sido soterradas ou transpassadas para a 

construção das vias de tráfego dos veículos da empresa, acabando sem disponibilidade 

hídrica. 

O aumento da demanda do aquífero, pela ETA, colaborou também para o 

aparecimento de lagoas secas. Isso denota uma peculiaridade importante aos campos de 

dunas, e no Cumbe não poderia ser diferente, seu alto potencial aquífero. Com a chegada da 

CAGECE, na década de 1970, essa abundância acabou. Além disso, a inadequada disposição 

dos efluentes e as águas mantidas por períodos prolongados nos tanques proporcionam sua 

percolação, chegando a atingir o lençol freático e salinizando poços da comunidade. Em 

certas localidades, há períodos, principalmente na despesca, em que essas águas transbordam 

e chegam a atingir os solos agricultáveis dos nativos, inviabilizando o surgimento de plantas, 

nativas ou cultivadas. 

Antigamente, havia tanta água florando nos sopés das dunas que foi necessário 

construírem as chamadas levadas para guiar o excedente ao rio. Muito utilizadas para lavar 

roupa, tomar banho e, inclusive, para beber, hoje, não estão disponíveis para a comunidade, 

pois, ou foram aterradas pela carcinicultura; ou estão funcionando como canal de captação e 

descarga dos efluentes desta; ou secaram, pela diminuição do fluxo hídrico, apontada como 

consequência da chegada da CAGECE; ou foram privatizadas. 

Além disso, com a canalização da água, os moradores perderam o livre acesso a esse 

bem precioso. Mesmo que na época não tenha ocorrido grandes conflitos entre companhia e 

comunidade, atualmente, alguns conflitos vêm surgindo por causa de cobranças indevidas 

pelo uso da água, incoerentes com a renda e, consequentemente, hábitos dos moradores. A 

causa, conforme muitos moradores, é o fato da água sair direto das bombas da estação com 

pressão elevada, o que acelera muito o ponteiro dos hidrômetros das casas. A solução, 

segundo eles, seria a construção de uma caixa d’água no local pela qual a água passaria sem 

esse transtorno antes de escoar para os domicílios. Todavia, a CAGECE não concorda com 

essa explicação e, consequentemente, não aceita a proposta, alegando que o motivo dos 

valores altos é simplesmente o desperdício de alguns usuários. 
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Durante a implantação do parque eólico, que teve uma duração média de um ano, a 

vida na comunidade foi impactada diretamente. A permanência dos trabalhadores na 

comunidade aumentou o consumo de drogas ilícitas e, em consequência, a violência. Muitos 

se relacionaram com algumas mulheres, deixando para trás os chamados filhos do vento. Já o 

trânsito contínuo de veículos pesados pela via principal que atravessa o Cumbe, com materiais 

para construção do parque eólico e das vias de acesso, ocasionou doenças respiratórias em 

algumas pessoas, em virtude de a estrada ser de barro e por causa da fumaça dos 

escapamentos, e danos em parte da canalização de água e em cercas. Após reinvindicações, a 

empresa providenciou caminhão-pipa para umedecer a via central, com o intuito de minimizar 

a poeira. Contudo, essa medida desencadeou outros impactos como a retirada demasiada de 

água do lençol freático, rachaduras em imóveis, como a escola e a igreja católica, devido à 

compactação do solo, e muita lama, o que dificultava o percurso das pessoas. Várias 

manifestações se sucederam, culminando no fechamento da estrada por 19 dias, até 

alcançarem algumas demandas como a construção do museu e o reparo das rachaduras. 

Esses empreendimentos causaram a artificialização da paisagem o que, em tese, 

deveria estar interferindo no turismo também. Entretanto, contrariamente, vêm atraindo um 

turismo que se diz ecológico, o qual, baseado no discurso de energia limpa das eólicas, 

consegue agregar ainda mais valor aos passeios. Os tanques de carcinicultura, por sua vez, 

atraem, contraditoriamente, por sua dimensão e, provavelmente por não conterem grandes 

estruturas artificiais, passam a impressão para os despercebidos de harmonia com a natureza. 

Embora alguns impactos, como a poluição do rio e a salinização do lençol freático, 

possam afetar as atividades da carcinicultura, contraditoriamente, principal responsável por 

tais consequências, essa não foi apontada, no Quadro 2, como um dos afetados. Em geral, 

esses empreendedores possuem alternativas de se reestruturar frente às adversidades, como a 

utilização de tecnologias de despoluição e a troca da origem da captação de água, manobra 

que já vem acontecendo com a captação de água doce, mais uma preocupação para a 

população. Por essa razão, os conflitos no Cumbe podem ser considerados como mais um 

caso de injustiça e racismo ambiental. 

Muito além do valor de uso direto, estão os valores de uso indiretos, decorrentes da 

estreita ligação entre pescadores/as do mangue e seu território. A dificuldade de acesso ao 

cemitério, enterrar seus mortos, fazer orações e promessas, por causa de propriedades de um 

dos carcinicultores que o circundam, é um exemplo nítido de cessação desse direito. 
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O fato de empreendimentos se instalarem nesses territórios com apoio do Governo, 

através de licenças ambientais, incentivos fiscais, subsídios e financiamentos, por exemplo, 

desqualifica o modo de vida tradicional desses povos, juntamente com seus anseios e 

necessidades. 

A chegada desses usos estranhos aos nativos também trouxe consigo subempregos, 

bem diferentes dos prometidos, os quais funcionam para disseminar valores bem diferentes 

daqueles tradicionalmente passados de geração para geração. Uma das consequências foi a 

divisão de opiniões da comunidade entre os que apoiam e os que são contra os 

empreendimentos, havendo ainda uma parcela que se diz indiferente. Em regra, o primeiro 

grupo é composto por aqueles que possuem algum vínculo, empregatício ou não, com alguma 

das empresas. São familiares e/ou trabalhadores que diante das promessas de 

desenvolvimentistas propagadas veem no emprego uma oportunidade de estabilidade 

financeira e de conseguir bens materiais antes inimagináveis. 

Poucas são as pessoas empregadas nas empresas e, as que estão, ocupam cargos de 

baixo escalão, com salários mínimos, grande parte em condições insalubres e de risco, e sem 

carteira assinada, devido serem contratações temporárias. 

A inversão de valores causada pela mídia tradicional e pela chegada dos 

empreendimentos, reforçados até mesmo pela escola local que não contém um currículo 

específico para a comunidade e nem todos os professores são nativos, faz com que alguns, 

mesmo que desempenhando suas atividades tradicionais, almejem um lugar nas empresas. 

Realidade distante diante do número cada vez mais reduzido de trabalhadores locais. 

Entretanto, há várias pessoas que ainda conservam seus laços estreitos com o território e 

lutam para que seus filhos tenham a possibilidade de continuar essa história. São 

pescadoras/es, marisqueiras/os, artesãs/ãos, labirinteiras e agricultoras/es que resistem e lutam 

a favor da manutenção de seus modos de vida e cultura. 

Esse sentimento de pertencimento e as tradições, costumes e percepções são 

diariamente fortalecidos pelo contato com locais históricos do Cumbe, os quais são 

constantemente negligenciados pelos modelos e métodos de valoração econômicos 

predominantes.  

Perguntado se havia alguma maneira desses tipos de empreendimentos se instalarem 

sem conflitos, um dos entrevistados logo respondeu: ―Não, a ganância não deixa. Agora eles 
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estão utilizando, além da meta (metabissulfito), peróxido, no lugar dos aeradores, para não 

boiar camarão. Sai mais barato pra eles, mas se pega na pele arranca o pedaço‖. 

 

4.4 O CUMBE E AS LEGISLAÇÕES 

 

Para garantir a efetividade do direito de todos ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, muitas leis foram e continuam sendo criadas no Brasil e no mundo, nas esferas 

federais, estaduais e municipais. Aquelas que se destacam na análise da realidade do Cumbe e 

desse estudo, foram relacionadas a seguir, juntamente com a definição das características das 

unidades consideradas e as limitações de uso a que se referem. Percebe-se que a situação se 

agrava quando brechas e medidas de flexibilização, ou mesmo instrumentos legais, favorecem 

a destruição ambiental ao legitimar atividades altamente impactantes em ambientes 

vulneráveis e essenciais à manutenção da vida. 

A Constituição Federal se refere à zona costeira como Patrimônio Nacional, conforme 

o Art.225, § 4º, e limita seu uso a atividades que assegurem a preservação ambiental, 

incluindo o uso dos recursos naturais. 

A Lei nº 7.661/88 que institui o PNGC (Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro), 

em seu art. 3º dá prioridade de conservação e proteção, dentre outros, a ilhas costeiras; 

sistemas fluviais, estuarinos e lagunares; restingas e dunas; e manguezais, definindo como 

princípios orientadores o da precaução e do poluidor-pagador. Mesmo que as 

responsabilidades pela zona costeira sejam compartilhadas com estados e municípios, o 

estabelecimento de seus planos deve estar em sintonia com o federal. Afirma também que, 

para qualquer atividade praticada na zona costeira é necessário licenciamento, sendo obrigado 

o órgão competente a solicitar a elaboração do EIA/RIMA, os quais devem ser devidamente 

aprovados conforme a lei. 

A definição das praias, fluviais e marítimas, é feita também por essa lei, que afirma 

que essas são bem públicos de uso comum do povo, portanto, seu acesso franco e livre, 

inclusive ao mar, deve ser sempre garantido, seja qual for a direção e sentido, exceto os 

trechos inseridos em áreas de interesse da segurança nacional ou em áreas protegidas por lei. 

Sendo assim, não deve ser autorizada a urbanização ou outra forma de uso do solo na zona 

costeira que negue ou dificulte esse acesso.  
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Conforme o chamado Novo Código Florestal, Lei Federal 12.651/12, além das APPs 

hídricas, mantiveram-se, com algumas especificidades, a proteção das encostas, dos topos de 

morros, restingas, manguezais, bordas de tabuleiros e chapadas, e de altitude superior a 1800 

metros, cobertas ou não por vegetação nativa, cuja função ambiental seja preservar os 

recursos hídricos, a paisagem, a diversidade geológica e a biodiversidade, além de favorecer o 

fluxo gênico da fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações 

humanas. 

O art. 20 da Lei Estadual nº 12.488/95 proíbe o desmatamento, total ou parcial, da 

vegetação dessas áreas, exceto para utilidade pública ou interesse social. Para tal, há a 

obrigação da elaboração do EIA/RIMA e de compensação ambiental com a recuperação de 

ecossistema similar em área que corresponda ao menos ao dobro da área degradada, 

avançando em relação ao dispositivo federal.  

Com relação à carcinicultura, destaca-se o Decreto nº 2.869/98, que regulamenta a 

cessão de águas públicas para exploração da aquicultura, definindo os bens pertencentes à 

União onde a atividade poderá ser realizada, e proibindo-a em Áreas de Preservação 

Permanente. O decreto estabelece ainda os critérios para essa transferência de direitos, sendo 

de responsabilidade do Ministério da Fazenda, ouvidos os Ministérios da Agricultura e 

Abastecimento, da Marinha, do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, 

quando se referir a ocupações já existentes. 

No âmbito estadual, o Decreto nº 26.389/2001 regulamenta a exploração da 

aquicultura em águas de domínio do Estado, ou pela União delegada, e dá outras 

providências, para isso a empresa deverá ter a outorga da água, a qual obedecerá a diferentes 

critérios.  

Segundo a Lei 3.924/61 qualquer bem arqueológico possui proteção genérica, a 

chamada proteção ex vi legis, ou melhor, por força da lei. Portanto, não há necessidade de 

declarar essa proteção aos achados arqueológicos, pois já são reconhecidos como tal 

automaticamente pela referida norma. 

No Ceará, desde 1989, a Resolução n°2 do COEMA (Conselho Estadual do Meio 

Ambiente) dá suporte ao uso de 80% das áreas de apicum pela carcinicultura, quando defende 

que apicum e salinas possuem pouco potencial de regeneração pela vegetação de mangue, 

mesmo que estudos científicos comprovem o contrário. 
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Em 1999, o governo federal criou o Programa Nacional de Apoio ao Desenvolvimento 

do Cultivo de Camarão Marinho mais uma medida de fortalecimento da carcinicultura. 

Diante da hierarquia legal e da comparação entre a época que a carcinicultura invadiu 

o Cumbe, a partir de 1997, e as datas de instituição do Código Florestal (BRASIL, 1965) e da 

criação da Resolução CONAMA nº 302 (BRASIL, 2002), verificam-se possíveis 

irregularidades. Essas leis consideravam o ecossistema manguezal como APPs em toda sua 

extensão, ressaltando a importância desses ecossistemas e os procedimentos necessários para 

o licenciamento ambiental dos empreendimentos de carcinicultura na Zona Costeira — 

ficando vetada a atividade em manguezais. Portanto, nessa época, quando legislações federais 

protegiam os manguezais na íntegra, respeitando a disposição de natureza mais restritiva, 

mesmo que houvesse uma legislação estadual que as flexibilizassem, áreas de manguezais do 

Sítio Cumbe não deveriam ter sido invadidas por fazendas de camarão. 

A Resolução CONAMA nº 303/2002, descreve o ecossistema manguezal, mas comete 

o erro de não delimitar as áreas inseridas nele, ou seja, apicuns, gamboas, canais de maré, 

bancos e flechas de areia e argila. Por sua característica hipersalina, os apicuns limitam a 

propagação de espécies arbóreas, dando margem a falsas interpretações de que não pertencem 

ao ecossistema manguezal e de que são ausentes de formas de vida. Essa peculiaridade serviu 

como uma das justificativas para a aprovação do chamado Novo Código Florestal, em 2012, o 

que colaborou com um novo processo de expansão dos tanques de camarão desde então, ao 

passo que retirou as áreas de apicuns e salgados da lista de APPs e diminuiu o tamanho das 

margens preservadas dos rios. 

Órgãos e entidades estatais, como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA) e 

a Superintendência do Meio Ambiente do Ceará (SEMACE), realizaram estudos abordando 

impactos e conflitos ambientais advindos dessas atividades, mas, contradizem-se e fazem 

pouco caso com a situação, continuando a conceder licenças ambientais, por exemplo. 

Os carcinicultores locais ainda utilizavam manobras para driblarem possíveis 

fiscalizações e conseguirem licenças ambientais, como o bloqueio da água dos braços do rio, 

antes do pedido da licença prévia. Dessa maneira, não havendo o intercâmbio entre as águas 

doces e salgadas, a vegetação de mangue morria e eles entravam com o processo de 

licenciamento alegando que aquela parte do ecossistema já se encontrava degradada, 

conseguindo avançar o processo de licenciamento.  
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As empresas se apoiam em representantes de vários setores, órgãos e entidades 

públicas, que agem de todas as formas, desde flexibilizações nas legislações, ausência de 

fiscalização, concessão de licenças ambientais questionáveis, a suspeitas de favorecimento de 

representantes do judiciário. 

Atualmente, a carcinicultura vem expandindo-se sustentada, inclusive, por ações 

governamentais como a criação Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Carcinicultura, no 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Um de seus objetivos é propor políticas 

públicas que propiciem um ambiente mais favorável à competividade do setor, permitindo sua 

ampliação nos mercados interno e externo. 

Por serem, predominantemente, áreas isoladas e com meio natural preservado e 

abundante, cada vez mais os territórios tradicionais se tornam alvos de empreendedores que, 

contraditoriamente, chegam com o discurso de ―desenvolvimento‖, mas desconsideram esse 

povo nas tomadas de decisão e nos benefícios advindos. 

A luta de remanescentes de quilombos pelo direito de permanecer em suas terras vem 

desde tempos remotos. No Ceará, assim como em outras partes do Brasil, a 

desterritorialização desses povos remete aos tempos da escravidão. A realidade é que, na 

maioria dos casos, quando seus ancestrais se tornavam ―livres‖ de seus senhores, não tinham 

acesso a direitos básicos de todo cidadão da época, inclusive trabalho digno, o que os 

impossibilitava de verdadeiramente serem livres e, assim, registrar suas terras. 

O ―direito‖ dos descendentes de quilombolas, no Brasil, começou a emergir com a 

redemocratização do país, depois de um período de duas décadas de ditadura militar, como 

demanda de grupos étnicos raciais que passaram a ter alguma representação no cenário 

político nacional. Em 2003, o decreto 4887 regulamentou o art. 68 do ADCT (Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias) da Constituição Federal, de 1988, 

responsabilizando o INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) pela 

demarcação dos territórios quilombolas. 

Diante da constante invisibilização da comunidade, tanto pela iniciativa privada 

quanto pelo poder público, e dos conflitos recorrentes surgidos com a instalação de 

empreendimentos no local e da crescente diminuição de terras disponíveis para a construção 

de espaços comunitários e de moradias para seus descendentes, moradores buscam 

mecanismos de resistência. 
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Nesse intuito, e a fim de rememorar a luta de seus ancestrais e se apoderar de mais um 

instrumento de defesa de seus direitos, o Cumbe entrou no processo de reconhecimento como 

comunidade remanescente de quilombo e conquistou, em 05 de dezembro de 2014, a 

certificação, pela Fundação Cultural Palmares. Esse foi o primeiro passo dentro de um 

processo que culminará, se tudo correr conforme o esperado, na delimitação e demarcação 

oficial de suas terras, que tradicionalmente já são de posse deles, mas para uma maior 

segurança nos embates de luta precisam legalizar essa questão. 

No Ceará, o desenrolar desses processos costuma ser marcado pelo despertar de 

conflitos agrários adormecidos, o que deve ser levado em conta em um lugar já conhecido por 

tantos conflitos. 

Por sua reconhecida importância ambiental, o território do Cumbe foi considerado 

como parte da Área de Proteção Ambiental – APA de Canoa Quebrada, criada em 1998 e 

regulamentada pela Lei municipal nº 035/2002. Como toda unidade de conservação, essa 

limita ou proíbe a realização de obras de terraplenagem, quando a iniciativa acarretar 

considerável alteração das condições ecológicas locais, e a operação de atividades com 

potencial de acelerar a erosão das terras, o assoreamento dos recursos hídricos e/ou ameaçar 

extinguir as espécies raras da biota regional (BRASIL, 1981). Portanto, essa medida de 

proteção, segundo a legislação, deveria ter funcionado como instrumento de preservação da 

área contra atividades que acarretem esses danos, desregulando a dinâmica natural desses 

ecossistemas e impactando negativamente o modo de vida das populações ali presentes. 

O texto da lei faz uma série de proibições dentro da APA como: o estabelecimento de 

atividades que afetem os mananciais hídricos, vegetação, solo, ar e outros; obras de 

terraplanagem e abertura de canais; atividades que possam provocar erosão; desmonte de 

dunas, paleodunas, falésias e retirada de vegetação fixadora das dunas, dentre outros. 

Contraditoriamente, mesmo com essa medida de proteção, as eólicas fizeram e desfizeram 

legitimadas por licenças ambientais. 

Diante de um laudo desfavorável a empresa, aproveitando possíveis brechas na lei, 

essa contratou outro estudo almejando visivelmente um laudo final em conformidade com 

suas expectativas. Segundo Xavier (2013) o objetivo da arqueologia de contrato é diferente, 

em geral, da desenvolvida por instituições acadêmicas. Sua meta principal é desocupar o mais 

rápido possível o local a fim de dar prosseguimento às obras. Nesse sentido, muitas pesquisas 
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acabam servindo apenas para catalogar peças sem propósito científico, impossibilitando a 

obtenção de conhecimentos dos objetos resgatados. 

Em relação ao licenciamento das empresas que atuariam sobre sítios arqueológicos, ou 

seja, bens patrimoniais da União, ter sido através da SEMACE, constata-se outra 

irregularidade, pois, por lei, a competência de expedir as licenças ou não, seria do órgão 

federal, o qual foi requerido a se manifestar na época. 

Mesmo diante da complexidade do empreendimento, a SEMACE havia expedido 

licenças exigindo somente o RAS. Procedimentos administrativos foram instaurados, em 

litisconsórcio, no MPF e MP/CE que, diante dos danos ambientais já causados pelas obras, 

inclusive a destruição de sítios arqueológicos, constatou a necessidade de que EIA/RIMA 

fossem elaborados antes dos licenciamentos das usinas. A Justiça Federal atendeu ao pedido e 

determinou a suspensão das obras de instalação do Parque Eólico de Aracati até que o mesmo 

apresentasse os respectivos estudos. 

Além disso, por ocasião do Plano de Gestão para a APA, o Cumbe foi zoneado 

ambientalmente, sendo seus campos de dunas inseridos na área do zoneamento definida como 

APP. Ainda assim, entende-se que esse documento foi elaborado sem levar em consideração 

alguns anseios da comunidade quilombola do Cumbe residente na área, pois mesmo que um 

representante da comunidade tenha participado do processo de criação da APA, através do 

comitê gestor, esse não tinha caráter deliberativo, era apenas consultivo. Fora a questão dos 

votos das pessoas das comunidades que eram sempre vencidos. 

Para Paulo Afonso Leme Machado, zoneamento é a divisão do território em zonas nas 

quais se autorizam algumas atividades ou se interdita, de modo absoluto ou relativo, a prática 

de outras (MACHADO, 1992, p. 96). Montaño et al. (2007) acrescenta que o zoneamento 

ambiental deve ser dinâmico, não ―ser fechado‖ e estanque, pois se relaciona com o uso do 

solo.  

Diante da inserção de novas realidades e perspectivas no território desde então, e 

conforme a própria legislação que criou a APA, em 2002, há a exigência e necessidade de 

revisão desse instrumento pelo menos a cada quatro anos, por isso, um novo estudo para o 

zoneamento do local é urgente, visto já terem passados 13 anos. 

No Cumbe é costume se ver empresas desmatando carnaubais; extinguindo apicuns, 

locais de procriação, alimentação e refúgio sazonais de espécies; desmontando paisagens, ao 

escavarem, desaterrarem e cortarem dunas e áreas de manguezais, e transportando e 
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armazenando sedimentos aleatoriamente, mesmo muitas vezes estando fora da lei, embora em 

alguns casos se enquadrarem na lei não seja garantia nenhuma de preservação ambiental. Isso 

não deve ser naturalizado e invisibilizado. 

 

4.5 O FUTURO AGORA 

 

Como resultado do reconhecimento e visualização dos conflitos de uso do momento e 

cientes das tendências de expansão da carcinicultura e da eólica, e das potencialidades 

elencadas na metodologia PROPACC, foi construído um mapa que representa o amanhã 

desejado pelos adultos da comunidade (Figura 30). 

Com a percepção de que não há como esses empreendimentos coexistirem com seus 

modos de vida tradicionais, incluindo atividades produtivas, perspectivas de uso do território 

e meio natural equilibrado, a primeira ação foi eliminar tanques e aerogeradores desse mapa. 

Uma das entrevistadas, inclusive, ressaltou que a única maneira desses tipos de 

empreendimentos se instalarem sem conflitos era ―Se fosse escolhida outras áreas e 

respeitasse os pescadores‖. 

A CAGECE foi mantida, ressaltando o orgulho local de abastecer o distrito-sede, 

Aracati. A caixa d’água, entretanto, serviu como símbolo da demanda atual de se tentar uma 

solução para o problema das contas com valores exorbitantes, embora defendam a ideia de 

que os nativos nem deveriam pagar pelo consumo, visto que no passado tinham livre acesso a 

esse recurso. 

Além dos espaços coletivos já existentes, como o Maré das Artes, projeto que visa à 

formação audiovisual e a disseminação artística no Cumbe, e a Associação Quilombola do 

Cumbe, a indicação do turismo comunitário surgiu como um projeto importante para oferecer 

alternativas de sobrevivência para os moradores, além de resistência e fortalecimento 

comunitário.  

A ideia é envolver todos os moradores, inclusive juventude, no esforço de os produtos 

e serviços serem oferecidos, dentro do possível, pela comunidade, aproveitando-se os saberes 

de cada um. A importância da participação feminina nesse processo também foi lembrada, 

visto que a mulher tem um poder maior de mobilização e maior sensibilidade em diversas 

abordagens, e de atitudes de cooperativismo e politização.  



 

E
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A proposta, já explanada em discussões anteriores e na metodologia PROPACC, é a 

construção de uma estrutura simples para atender visitantes interessados em conhecer, além 

da paisagem natural, a história da vida no Cumbe, suas lutas e memórias, e, principalmente, o 

modo de vida tradicional de uma comunidade quilombola.  

Chalés serviriam para abrigo dos visitantes e trilhas ecológicas e passeios de barco, 

como visibilização do modo de vida e das exuberantes paisagens naturais, a qual teria como 

ponto de apoio, palhoças construídas ao longo dos percursos. Na medida do possível, todos os 

produtos e serviços teriam origem na comunidade. 

A saída da carcinicultura e do parque eólico facilitaria o acesso e manutenção dos 

espaços de produção, possibilitando o desenvolvimento da horta comunitária nas terras férteis 

dos pés das dunas, o incentivo do artesanato, com a permanência dos carnaubais, e a criação 

de mais locais de cultivos de ostras e currais de pesca. Além dos frutos tradicionais da 

agricultura familiar, eles almejam o plantio da cana-de-açúcar, na intenção de viabilizar a 

reativação de um dos engenhos, mais um local para reavivar a história. 

Outra demanda é a construção da sede da Associação Quilombola do Cumbe, que 

funcionaria como local de mobilização das pessoas e como espaço de convivência, reforçando 

os laços de união dos nativos e outros sentimentos primordiais para a vida comunitária. 

Uma conquista da luta vai ao encontro desses planos: a construção do MACC. Além 

dos achados arqueológicos, espera-se que esse espaço funcione para abrigar todos os estudos 

já realizados no Cumbe, além de folders elucidativos da história e conflitos de uso 

vivenciados pelo povo.  

Algumas pessoas frisaram o desafio que seria a implementação do turismo 

comunitário, pois com a circulação de mais pessoas no território, haveria uma maior 

divulgação do Cumbe e de seus conflitos, expondo as mazelas dos empreendimentos, o que 

poderia acirrar os conflitos ambientais. Diante do debate em torno dessa questão, considerou-

se que o desenvolvimento desse projeto, em vez de solução, seria mais bem definido como um 

instrumento para enfrentamento comunitário dos conflitos, pois há um grande abismo entre os 

interesses dos nativos e dos empreendedores. Não dá para dissolver o indissolúvel.  

Mesmo assim, foi interessante notar que na elaboração desse mapa, nenhum dos 

participantes ensaiou afirmar que o que estava registrado ali era impossível, mesmo 

consciente de que será necessária muita perseverança, resistência e luta, buscando sempre o 

apoio de parceiros, como OPA, rede Tucum (Rede Cearense de Turismo Comunitário), 
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Terramar e MST. Para a concretização de todos esses planos também será primordial o apoio 

de uma escola popular diferenciada, com currículo e funcionários voltados para a valorização 

da cultura local. Uma das entrevistadas afirmou que o que pode mudar a situação que eles 

vivem é ―A união do povo. O povo tem poder‖. 

A proposta do projeto de turismo comunitário, muito além da geração de renda para o 

local, fundamental para períodos de defeso, é a valorização do modo de vida local, 

principalmente pelos jovens, no intuito de estimular o desejo de permanecer no território; o 

resgate da história e dos valores, para que não se percam com o tempo; empoderamento da 

comunidade; e fortalecimento da luta contra modelos ambientalmente predatórios, lembrando-

se que nesse conceito está inserido o social. 

A história foi vista como ponto essencial das potencialidades locais, com seus lugares 

de memória que lembram a identidade e ancestralidades do Cumbe. Percebe-se que a maioria 

dos itens abordados tem relação com a abundância e a relação deles com o território.  

Na intenção de inserir as crianças e os adolescentes na construção do futuro do 

Cumbe, com suas perspectivas e percepções, uma representação do amanhã também foi 

construída por eles (figura 31). 

Nesse mapa consideraram que as empresas não poderiam estar presentes, o que denota 

percepções ruins as empresas, concordando com o anseio dos adultos. A ideia de usar 

exclusivamente a bicicleta como meio de transporte foi avaliada como reflexo dos transtornos 

vivenciados na época do trânsito de caminhões para a implantação dos aerogeradores, além 

dos tratores da carcinicultura e pick-ups de funcionários transitando pelas ruas ainda hoje, o 

que dificulta ou mesmo impossibilita as brincadeiras nas ruas. Uma das entrevistadas afirmou: 

―Com a energia eólica, as crianças não andam sozinhas. O lazer é jogar videogame, brincar na 

quadra e poucas vezes vão ao rio‖.  

A horta comunitária, mais uma vez ratificando o mapa dos mais velhos, demonstra a 

vontade por mais espaços coletivos de vivência e trabalho, e a pista de dança, por espaços de 

lazer, dois tipos de lugares que vem diminuindo com a invasão dos empreendimentos. 

A permanência da escola, do campo de futebol, da vegetação de mangue e da Santa 

Cruz visibiliza sua importância e representatividade na vida dessa geração. Por fim, a 

presença de um hospital mostra a carência desse direito básico, visível até para aqueles que, 

em geral, não se preocupam com esse aspecto. 
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Quando questionados sobre a pintura preta da estrada, lembrando asfalto, alguns 

sinalizaram para o anseio de um espaço para a prática do skate, visto que a superfície menos 

acidentada da pista facilitaria o desenvolvimento dessa atividade, acenando mais uma vez 

para a carência de ambientes para o lazer ou, mesmo, a perda dos costumes tradicionais 

devido ao novo cenário que lhes apresentam. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo dos 30 anos analisados, o que se percebeu foi que as atividades das empresas 

vêm deixando suas marcas nas paisagens naturais e culturais, perceptíveis ou não, tornando-se 

elementos antrópicos de reconfiguração das mesmas, inclusive ao interagir com outros 

processos, naturais ou não. As unidades mais diretamente atingidas são os campos de dunas e 

a planície fluviomarinha.  

Verificou-se também que a utilização diferenciada de uma mesma unidade 

geoambiental gera conflitos de uso, essencialmente entre comunidade e empreendimentos, por 

possuírem relações opostas com o meio natural. Os que praticam atividades econômicas 

tradicionais possuem uma relação de reciprocidade com os ecossistemas, uma visão de 

cuidado mútuo, onde eles têm a responsabilidade de manter o equilíbrio daqueles locais que, 

por sua vez, sustentam o seu modo de vida, com suas tradições e costumes. Enquanto os 

outros usufruem do meio de modo comercial, atribuindo-lhe apenas valor econômico, ou seja, 

permanecem até que o ambiente permita a obtenção de lucro. Para isso, não levam em conta 

as externalidades negativas na contabilidade da empresa, distribuindo-as para o povo do 

Cumbe. 

Dentro de uma perspectiva sistêmica, o fato de as dunas estarem sendo fixadas, as 

carnaúbas desmatadas e as gamboas desviadas, por exemplo, influencia no aporte de 

sedimentos e águas para o rio Jaguaribe, que implicará na profundidade de seu leito, na 

dinâmica das marés. Tais efeitos são cumulativos e comprometem a dinâmica particular dos 

ecossistemas e o modo de vida do Cumbe, constituídos essencialmente por trabalhadoras/es 

que tiram sua subsistência da natureza. 

O mapeamento social revelou-se um importante instrumento social, uma vez que 

possibilitou o registro da história, a demarcação do território ancestral e a transcrição dos 

anseios dos participantes quanto ao futuro, revelando a extensão dos conflitos de uso. 

Em relação a CAGECE, a construção da ETA foi apontada como um dos fatores que 

contribuiu para algumas levadas e lagoas secarem, restringindo o acesso livre à água e 

comprometendo a pesca nesses locais, além de ter iniciado o problema das cobranças 

excessivamente elevadas. Portanto, a companhia deveria ter oferecido contrapartidas para o 

povo do Cumbe, como a construção da caixa d’água comunitária e a diminuição das tarifas 

cobradas. 
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Quanto aos conflitos de uso com a carcinicultura, algumas considerações podem ser 

feitas. A invasão de áreas de manguezal pelos tanques desmatou carnaubais e a vegetação de 

mangue, contaminou-os com o descarte sem tratamento prévio de seus efluentes, restringiu 

sua proliferação, dentre outros impactos, comprometendo toda a dinâmica natural, reduzindo 

os espaços para a prática da pesca, da mariscagem e para o lazer e a disponibilidade da 

matéria-prima do artesanato e dos pescados. 

A expansão da carcinicultura caminha agora para planícies de inundação fluvial (áreas 

de carnaubais) e sopés de dunas, áreas com reserva de água doce, ideais para abastecimento 

humano e prática de agricultura, o que acirrará os conflitos, inclusive com os artesãos, que 

verão sua matéria-prima, a carnaúba, ser ameaçada. 

Por sua vez, mesmo antes de sua instalação, as usinas eólicas geraram conflitos de uso 

até então inexistentes no Cumbe. Após ser definido o local para a montagem dos 

aerogeradores, estudos específicos realizados no local observaram a presença de sítios 

arqueológicos em toda extensão das dunas e recomendaram a não execução do projeto inicial. 

Pesquisas e experiências internacionais sugeriam alternativas locacionais também com grande 

potencial eólico. Contudo, deu-se prosseguimento ao projeto inicial, prevalecendo apenas o 

interesse econômico. 

Assim como a carcinicultura, o setor de energia eólica promete expandir-se, 

principalmente no litoral do Ceará, o que incluiria o Cumbe, mesmo que haja a expectativa de 

invasão também do interior. Esse fato certamente intensificará os conflitos de uso com a 

comunidade visto que a tendência é reproduzir e/ou aumentar os impactos já causados pelas 

primeiras torres e linhas de transmissão. 

Ressalta-se o risco que principalmente os moradores das imediações das linhas de 

transmissão estão correndo, pois mesmo que não existam estudos conclusivos sobre a 

correlação existente entre o aparecimento de doenças e a proximidade com essas estruturas, 

essa radiação é classificada pela OMS como possivelmente carcinogênica. Todos têm o 

direito de não quererem ser tratados como cobaias. 

A privatização e apropriação de terras, inclusive da União, por pessoas alheias ao 

modo de vida tradicional dessa comunidade quilombola sobressaíram como fatores 

primordiais dos conflitos de uso. Segundo os moradores, com o intuito de obter maiores 

recursos financeiros, herdeiros das famílias que no passado tomaram as terras dos primeiros 

habitantes do território priorizam a venda para empresários da carcinicultura e da eólica, 
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limitando os espaços de expansão da comunidade e fortalecendo essas atividades, gerando 

impactos ambientais e conflitos de uso. 

A dificuldade e/ou negação de acesso aos caminhos tradicionais (como à praia, 

manguezal, rio, cemitério e lagoas) pelos empresários, apareceu como outro ponto de conflito, 

pois interferem na prática de rituais religiosos, no lazer e nas práticas econômicas históricas 

exercidas pela maioria dos moradores do Cumbe. 

Entende-se que haveria maiores chances de transformar a produção de energia pelos 

ventos em uma energia limpa se tivessem sido levadas em conta algumas mudanças na forma 

com que as usinas foram planejadas e instaladas: a observância de alternativas locacionais 

então apontadas por estudos acadêmicos e das perspectivas e percepções dos impactados 

pelos projetos, dando-lhes poder de participação não apenas com caráter consultivo, como 

também deliberativo, desde a escolha do local para construção até a destinação da energia. 

Com isso, poderia haver, verdadeiramente, uma equidade de poderes e saberes, o que 

tencionaria para reverberar para toda a sociedade, algo que escapa aos padrões políticos e 

econômicos capitalistas. 

Esses empreendimentos são sustentados por representantes nas três esferas do poder 

público – legislativo, judiciário e executivo – à medida que estes aprovam leis que não mais 

consideram certas áreas, comprovadamente essenciais para a dinâmica natural dos 

manguezais, na lista de APPs; favorecem empresários, criminalizando pescadores e utilizando 

de vários recursos para fazer valer a vontade deles; e concedem incentivos fiscais e facilitam 

financiamentos bancários. Apoiados no discurso da chegada do desenvolvimento, ainda 

utilizam a mídia dominante para, além de invisibilizar o modo de instalação e produção dessas 

empresas, colocar a sociedade contra comunidades como o Cumbe e seus apoiadores, 

alegando que estes querem atrasar o crescimento do país com seus modos de vida atrasados e 

seus radicalismos ambientais, que os parques eólicos geram energia limpa e a carcinicultura 

eleva a balança comercial, e que ambos geram mais emprego e renda local do que as 

atividades tradicionais. 

Embora divulguem o contrário, os poucos empregos que ambos os empreendimentos 

geram dentro da comunidade podem ser considerados, na maioria, subempregos, pois 

submetem as pessoas a condições insalubres e/ou salários baixos, sendo muitos temporários – 

não possuem os direitos trabalhistas que o registro na carteira de trabalho asseguraria – e 

instáveis – a qualquer momento pessoas podem ser substituídas. 
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Mesmo assim, o vínculo que esses trabalhadores e, consequentemente, suas famílias 

estabelecem com as empresas – alguns chegam a defendê-las – favorece a desvalorização 

interna do modo de vida tradicional e enfraquece os laços afetivos, dividindo a comunidade. 

A relação entre os apoiadores da luta e empresas, como os próprios moradores 

denunciam, é conflituosa. A invisibilização imposta pelas empresas aos nativos e a negação 

de direitos, sem consequências evidentes para os empresários, revelam o desequilíbrio de 

poder que há nessa relação. Como implicação, tem-se a injustiça ambiental, na qual quem fica 

com as externalidades negativas – privatização, dificuldade de uso e acesso, doenças, 

insegurança alimentar e nutricional e poluição de seu território - é o povo que historicamente 

vive nesse lugar, restando para os empresários apenas os benefícios. 

Embora algumas pesquisas afirmem que não há relação entre violações de direitos e a 

questão racial, a realidade social da maior parcela da população preta e parda, inegavelmente, 

aponta para mais um componente para as tentativas de justificar essa violência: o fator raça 

(NASCIMENTO, 2014). 

Diante dessa realidade, a visão que os nativos têm do poder público é de aliado dos 

empresários, considerando desde a concessão de licenças ambientais até a criminalização da 

luta. Essa relação se revela como um dos motivos de entrave quanto ao acesso aos serviços 

públicos: direitos básicos, no Cumbe, funcionam como moeda de troca, aparentes benefícios 

que as empresas dizem conceder pela ―permissão‖ de estarem ali. Por essa razão, a 

comunidade não fica somente à espera de iniciativas públicas, lutam eles mesmos para 

conseguirem seus direitos. 

A resistência a esses modos de desenvolvimento vem gerando violência física e 

psicológica no local, inclusive com ameaças e suspeitas de tentativa de sequestro de um dos 

envolvidos na luta. 

A história de luta e resistência da comunidade Sítio do Cumbe é conhecida mundo 

afora. Há muito tempo a comunidade conta com um grupo formado essencialmente por 

trabalhadoras/es do mangue dispostos a denunciar as violações de direitos e as injustiças 

ambientais causadas pelos empreendimentos, compondo a Associação Quilombola do Cumbe. 

Contudo, a insegurança alimentar causada pela diminuição da quantidade dos pescados e 

crustáceos e a sensação de insegurança física, tem restringido a participação de algumas 

pessoas. Além disso, como afirma um dos entrevistados ―Esses empreendimentos cansa a 

gente‖. 
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Diante das vivências e informações sistematizadas e analisadas, é inegável que a 

comunidade é detentora de inúmeros saberes, modos de fazer e lugares de memórias, os quais 

são relembrados e recriados no cotidiano e transmitidos de geração para geração, por meio, 

principalmente, da oralidade. O registro, por escrito, dos fatos e histórias do local reafirmou a 

importância da defesa de todos esses espaços para a manutenção do território tradicional 

frente aos conflitos de uso, além de possibilitar o fortalecimento da resistência, no intuito das 

memórias não se perderem no tempo e acabarem fragilizando a luta pela afirmação da 

identidade e contra esse modelo de desenvolvimento predatório.  

Espera-se que outras pesquisas em diversas áreas do conhecimento acadêmico 

aconteçam no Cumbe, a fim de acompanhar esse processo de expansão dos empreendimentos 

e aprofundar questões debatidas nesse trabalho como o poder de regeneração do ambiente 

natural do entorno frente aos impactos frequentes, o processo de politização dos nativos, a 

possibilidade de se produzir camarão sustentavelmente no local, dentre outras. 
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APÊNDICE A – ENTREVISTAS SEMIESTRUTURADAS 

 

As entrevistas foram realizadas em janeiro, com três homens e três mulheres, de 

gerações diferentes, a fim de tentarmos captar o que cada gênero e geração pensa, embora a 

amostra tenha sido pequena. Com o decorrer das entrevistas, foi percebida a necessidade de 

algumas mudanças e mais explicações, a exclusão de algumas perguntas assim como a 

inserção de outras e a mudança na ordem delas. A conversa ia se desenrolando conforme as 

informações que o entrevistado fornecia. Às vezes era necessário incluir* determinadas 

perguntas como forma de se ter uma resposta mais profunda, outras vezes perguntas eram 

excluídas**, pois o entrevistado já havia respondido em resposta anterior. Em alguns 

momentos, percebia-se a necessidade de explicar melhor a pergunta***, acrescentando mais 

informações. 

___________________________________________________________________ 

Qual seu nome?  

Quantos anos você tem?  Casado?   Tem filhos?  

Sua profissão?    Estudou até que série?  

Há quanto tempo vive no Cumbe? 

*E seus pais, nasceram aqui? 

*Seu pai tem quantos anos?  

Tem alguém na família que trabalha nesses empreendimentos? 

***Quais mudanças no ambiente você percebeu, de antigamente para cá? 

*E o turismo, você vê algum impacto? 

Quais mudanças na vida da comunidade, de antigamente pra cá? 

**A partir de quando percebeu essas mudanças? 

**O que gerou essas mudanças? 

*E a eólica? 

***Tem alguma maneira desses tipos de empreendimentos se instalarem sem 

conflitos? 
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O que pode mudar essa situação? 

**O que impede essa mudança acontecer? 

**Quais atividades entram em conflito? 

O que a comunidade tem feito? 

***Quais principais desafios? 

*Por que você resolveu ir para Aracati, estudar e não virar pescador? 

*Você acha que a vida melhorou ou piorou, se a gente for comparar com 

antigamente? 
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APÊNDICE B – MATRIZES PROPACC 

 

ATORES 

SOCIAIS 
CONFLITOS/PROBLEMAS 

Comunidade x 

empresas 

Relação conflituosa 

Falta de respeito com nativos  

Negação de direitos  

Desequilíbrio de poder  

Privatização do território (dunas, mangues, cemitério, praia, lagoas, rio, 

gamboas, etc.). 

Dificuldade de acesso e uso dos locais de trabalho 

Poluição (rio, gamboas, manguezal, etc.). 

Comunidade x 

“comunidade” 

Interesses diferentes 

Desvalorização da comunidade 

Dificuldade de mobilização dos pescadores do mangue 

Divisão da comunidade 

Comunidade x 

sociedade 

Órgãos públicos contra a comunidade  

Justiça corrupta 

Governantes a serviço dos empresários 

Desigualdade de acesso a serviços públicos 

 

TEMPO POTENCIALIDADES 

Presente 

Meio natural local (manguezal, rio, lagoas, gamboas, mar, etc.). 

Relação de cooperação com o território 

Igualdade de acesso ao meio natural entre nativos 

Resistência comunitária 

Luta pelos direitos 

Mobilização comunitária (limpeza de levadas, abertura de caminhos, 

construções em mutirão, etc.). 

Referência de luta 

Identidade e ancestralidade quilombola 

Ponto de memória 

Participação feminina na luta 

Cooperativismo 

Politização 

Maré das Artes 

Associação Quilombola do Cumbe 

Futuro Turismo comunitário 

 


