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O litoral cearense, de modo particular, desde a década de 1980, vem passando por processo de 

reordenamento dos seus espaços litorâneos, que se iniciou de forma branda com a construção de casas de 

veraneio, constituindo uma segunda residência, intensificando-se a partir da década 1990, quando se 

acentuou o turismo no Ceará com a implantação de grandes empreendimentos turísticos. 

A região litorânea escolhida para a realização dessa pesquisa situa-se no distrito de Taíba, localizado na 

Costa Oeste do estado do Ceará, município de São Gonçalo do Amarante, onde é possível observar a 

evolução da ocupação urbana.  

O distrito pode ser dividido em três locais distintos correspondendo à praia da Taibinha, localizada na 

entrada da cidade, à praia dos Pescadores, que serve de ancoradouro para as jangadas dos inúmeros 

pescadores e à praia Grande ou praia do Morro do Chapéu, como é mais conhecida pelos moradores locais.  

Com um incrível contraste azul do mar com o verde de seus coqueirais, a praia da Taíba é marcada pela 

presença de dunas, inúmeras lagoas com vegetação exuberante em quase toda a sua extensão, falésias em 

contato com a faixa de praia de natureza arenosa.   

Essa pesquisa teve como objetivo principal avaliar os impactos ambientais provenientes do uso e ocupação 

da terra no distrito de Taíba e, como objetivos específicos verificar o nível de satisfação da comunidade em 

relação ao uso e ocupação da terra, identificar os aspectos históricos e socioambientais do distrito, determinar 

a evolução da ocupação do distrito com a intensificação do turismo e identificar os impactos ambientais 

negativos causados pelos processos de uso e ocupação. 

A avaliação dos impactos ambientais provenientes do uso e ocupação da terra foi realizada por meio de 

pesquisa com a comunidade nativa, registros fotográficos de diferentes épocas, observação e descrição dos 

impactos ambientais provenientes da utilização da terra.  

A análise das respostas do questionário aplicada a uma amostra da população nativa, em relação ao tempo de 

percepção das atividades turísticas no local, demonstrou que 10% perceberam a atividade turística no distrito 

há cinco anos, 44% há dez anos, 27% há 15 anos e 19 % há nove anos. O resultado condiz com o 

desenvolvimento do turismo na região litorânea e, coloca o distrito como integrante desse processo.  

A verificação das repostas no que diz respeito as possíveis mudanças sofridas pela comunidade com a 

chegada do turismo, 100% dos entrevistados estavam convictos de que suas vidas mudaram para melhor, 

respondendo que o turismo trouxe geração de emprego e melhoria nas condições de moradia.    

A averiguação dos impactos no meio ambiente físico e da transformação da paisagem, mostrou que todos os 

moradores entrevistados foram unânimes em responder que as principais mudanças aconteceram com relação 

às dunas, que devido à presença de casas e do movimento de carros de tração, estão sofrendo modificações 

que alteram o seu tamanho e beleza. 

A análise sobre a ocupação do espaço defronte a faixa de praia revelou que 50% da população está 

descontente com a construção de casas de veraneio a beira mar. As construções estão obstruindo o acesso da 

população à praia e tirando a vista para o mar. Esse impacto ambiental negativo está relacionado à venda das 

terras dos moradores para turistas ou empresas de empreendimentos turísticos.  

A comparação da imagem de fotografias aéreas dos anos de 1998 e 2004 e de fotografias datadas de 2007, da 

localidade de Taibinha, permitiu verificar a evolução do uso e ocupação dos espaços litorâneos, que se 

caracteriza por construções de residências e rodovia nas feições dunares e edificações na orla marítima. 

Observa-se que as construções próximas à faixa restringem o acesso à praia pelos pescadores, o que 

evidencia um impacto socioambiental.  


