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RESUMO
A erosão costeira e seus impactos afetam negativamente as zonas costeiras, áreas
consideradas de grande valor ambiental e socioeconômico. A costa cearense tem
experimentado processos de erosão, muitas vezes mitigados com a execução de obras de
contenção, a exemplo das praias a oeste de Fortaleza, capital do estado, onde séries de
espigões foram construídos para conter o processo erosivo. Em 2002, a prefeitura
municipal iniciou um projeto de requalificação para reestruturar o litoral oeste. Com
isso, foi construída uma avenida paralela à orla, denominada Av. Vila do Mar, e os
espigões referentes à área passaram por reformas, sendo um, totalmente urbanizado com
rampa de acessibilidade, calçamento, cobertura, iluminação e um mirante chamado
Rosa dos Ventos. O presente estudo tem como objetivo realizar um diagnóstico da
percepção dos usuários da Av. Vila do Mar com relação a dois espigões, sendo um
urbanizado e o outro não. Para isso, foram aplicados questionários adaptados à realidade
local, dividido nas seguintes partes: informações sobre o entrevistado; formas de
utilização da praia e percepção da paisagem. Os resultados mostram que os usuários
atribuem um maior valor ao espigão urbanizado por este favorecer a área e as atividades
praticadas nela, além de reduzir o impacto visual, característico de obras costeiras,
tornando-se um atrativo paisagístico para o local. Diante disso, nota-se a relevância da
percepção ambiental aplicada a estudos de gestão costeira, como ferramenta para o
planejamento de obras e/ou políticas que visem o desenvolvimento sustentável e a
recuperação de praias.
Palavras-chave: Gerenciamento costeiro. Urbanização de obras costeiras. Avenida Vila
do Mar.

1. INTRODUÇÃO

As áreas costeiras, devido aos seus inúmeros atrativos, são consideradas
ambientes valiosos para os mais diversos propósitos, tais como turismo, recreação e
moradia (MacLeod et al., 2002; Coriolano & Silva, 2005; Ergin et al., 2006). Estas
atividades tornam-se comprometidas quando o litoral em questão está submetido a
processos de erosão costeira (Bird, 1993; Calliari et al., 2003; Muehe, 2006),

requerendo, muitas vezes, medidas de recuperação ou contenção com obras de defesa
costeira (Souza, 2009).
No estado do Ceará, há uma tendência quase geral de avanço do mar,
promovendo a destruição de edificações, elevando o potencial de perigo para a
população e ao patrimônio público e privado (Farias & Maia, 2010). Para este estado,
reconhecido pelo potencial turístico litorâneo (Coriolano, 2008), a erosão costeira
configura-se como um grave problema, não só de cunho ambiental, mas também
socioeconômico.
Portanto, para proteger as praias de Fortaleza, capital do estado do Ceará, dos
fenômenos erosivos vinculados à urbanização desordenada da orla da cidade, foi
implantado, na década de 70, uma série de espigões numa área de aproximadamente 15
km, compreendendo desde o molhe do Mucuripe até a embocadura do Rio Ceará (Lima
et al., 2002).
Cinco destes espigões estão localizados na Av. Vila do Mar, no bairro Grande
Pirambú, litoral oeste de Fortaleza. Esta área passou por um projeto de requalificação,
que se iniciou em 2002, visando reestruturar e qualificar a localidade, tornando-a mais
saudável e atrativa para a população (Coriolano & Parente, 2011). Para isso, todos os
espigões referentes à área passaram por reformas, porém somente um foi totalmente
urbanizado. A urbanização do espigão contou com rampa de acessibilidade, calçamento,
cobertura, iluminação e um mirante chamado Rosa dos Ventos (Coelho et al., 2015).
Silva et al.(2006) aponta a importância das obras de defesa costeira para
proteger os serviços ambientais destas áreas, promovendo benefícios econômico, social
e cultural para as comunidades. Porém, Fisner (2008) alerta para a necessidade de, não
só avaliar e monitor continuamente as intervenções realizadas em áreas costeiras, como
também, realizar estudos sobre a percepção do usuário com relação aos impactos
originados a partir dessas obras. O conhecimento de como o usuário percebe e reage a
estas intervenções pode auxiliar na elaboração de ações que venham a adequar, manter,
ou mesmo aprimorar a eficiência destas intervenções.
O estudo da percepção ambiental é de fundamental importância para a
compreensão das inter-relações entre o homem e o meio, valores e expectativas da
sociedade na busca por qualidade da paisagem e do meio ambiente (Palma, 2005;
Marin, 2008; Souza, 2009; Fernandes & Sansolo, 2013). Nesta área, destacam-se os
trabalhos de Morgan et al.(1993), Priskin (2003), Roca et al.(2009) e Bittencourt et
al.(2011), que serem de referência para este estudo.

Neste contexto, o presente estudo tem como objetivo analisar a percepção
ambiental dos usuários com relação a dois espigões, sendo um urbanizado e o outro não,
como obras de defesa costeira instalada na orla da Av. Vila do Mar. Para isto,
investigaram-se os seguintes aspectos: os atributos positivos e negativos das duas obras;
o grau de satisfação e importância dos usuários sobre as respectivas obras de defesa
costeira; e os impactos ambientais e socioeconômicos devido ao processo de
urbanização do espigão.
A zona costeira tem um papel importante para a economia brasileira em função
das atividades econômicas, sociais e cultura que são realizadas nessa região. A
formulação de políticas públicas direcionadas à valorização dos serviços ambientais
costeiros torna-se necessária, porém, sua eficiência depende do conhecimento das
atitudes da sociedade com relação a essas áreas. Portanto, esta pesquisa assume sua
relevância por prover o gerenciamento costeiro com informações essências para adequar
e aprimorar as ações de controle de erosão às expectativas dos usuários.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1. Área de estudo

A Av. Vila do Mar está localizada no litoral oeste de Fortaleza, capital do estado
do Ceará, nordeste do Brasil (Figura 1). Apresenta 5,5 km de extensão que abrange os
bairros Nossa Senhora das Graças, Pirambú, Cristo Redentor e Barra do Ceará, área
conhecida como Grande Pirambú. Tem como principais vias de acesso a Av. Radialista
José Lima Verde e a Av. Dr. Theberge (Frosch, 2004).

Figura 1 – Mapa de Localização
A Av. Vila do Mar faz parte do projeto de requalificação urbana que teve seu
início em 2002, nomeado de Projeto Costa Oeste, numa esfera estadual. Por meio da
Secretaria de Desenvolvimento Local e Regional (SDRL), sucedida pela Secretaria das
Cidades, o projeto sofreu reformulações e foi renomeado de Projeto Vila do Mar pela
Prefeitura Municipal de Fortaleza. O projeto visou reestruturar, qualificar e reordenar o
litoral oeste da cidade, tornando-o mais saudável e atrativo para a população local. Para
isso, além da consolidação da rede de esgoto e saneamento básico, foi construída a Av.
Vila do Mar, constando calçadão em pedra cariri, ciclovia, praça de convivência,
quadras esportivas, campos de areia, quiosques, iluminação pública e o mirante (Rosa
dos Ventos) (Coelho et al., 2015).
Ao longo da orla da Av. Vila do Mar, observa-se a presença de cinco espigões
construídos na tentativa de mitigar os problemas de erosão costeira oriundos das praias
centrais de Fortaleza, transferidos para a área em questão devido ao sentido da deriva
litorânea de leste para oeste (Farias & Maia, 2010). Todos os espigões sofreram reparos
ao decorrer do projeto Vila do Mar, porém, localizado no bairro Cristo Redentor, com
200 metros mar adentro, um espigão passou por um projeto urbanístico com a
construção do mirante Rosa dos Ventos (Figura 2), transformando-se em um lugar
privilegiado para observação do mar e prática de atividades como caminhadas e pesca
(Coriolano & Parente, 2011).

Figura 2 – Espigão urbanizado, mirante Rosa dos Ventos.
A área do grande Pirambu se configura como um dos maiores aglomerados
urbanos do Brasil e representa para a cidade de Fortaleza, uma região de conjunto de
bairros com problemas sociais, que vão do tráfico de drogas, violência à marginalidade
(Coelho et al., 2014). De acordo com dados do IBGE (2010), 19% das famílias que
moram no local vivem sem esgotamento sanitário, 1.514 residências não possuem
abastecimento de água e 716 residências não possuem energia elétrica. A questão da
coleta de lixo é outro problema enfrentado pela comunidade, onde 232 domicílios não
desfrutam dos serviços públicos de limpeza (Coelho et al., 2014).
Esse cenário mostra a importância de investimentos pelo poder público em
projetos que além da requalificação visem à melhoria da infraestrutura básica,
permitindo qualidade de vida para os moradores. Nesse contexto, as intervenções
públicas na região do Grande Pirambu se fazem necessárias para ordenar o espaço,
criando benfeitorias e possibilitando a população de ter uma vida mais digna.

2.2. Metodologia de trabalho

As técnicas de estudo de percepção ambiental são formadas pela combinação de
três métodos básicos: observar, escutar e fazer perguntas (Fernandes & Sansolo, 2013).
Para alcançar esta combinação de métodos, inicialmente foram feitos levantamentos de
dados em função da dinâmica da Av. Vila do Mar, através de: 1) referencial
bibliográfico; 2) visitas a campo (observação das formas de uso e ocupação da orla); e
3) conversas com os usuários da localidade (oralidade referente aos espigões e suas
influências na dinâmica social da área em questão). Com isso, foi possível a elaboração

de perguntas relevantes sobre o tema a ser abordado, através de um questionário
adaptado à realidade local.
O questionário é considerado um dos instrumentos mais utilizados na
investigação social, sobretudo nos estudos de percepção da paisagem, como realizado
por Silva (2002), Dias Filho et al. (2011) e Santana Neto et al. (2011).
Assim, a aplicação de questionários possibilitou tanto a caracterização do perfil
socioeconômico dos usuários, quanto à avaliação da sua percepção sobre as obras de
intervenção costeira e seus impactos. O questionário foi dividido nas seguintes partes:
1) informações sobre os entrevistados (dados sóciodemográficos, permitindo traçar o
perfil do usuário); 2) formas de utilização da praia (tipo de relação usuário e ambiente);
e 3) percepção da paisagem (a percepção dos usuários em relação aos fatores positivos e
negativos dos espigões, bem como o potencial de uso destas intervenções).
Os entrevistados foram abordados no calçadão da Av. Vila do Mar, em duas
localizações diferenciadas (Figura 1). Uma referente ao espigão caracterizado como
espigão não urbanizado e, a outra, referente ao espigão que possui o mirante Rosa dos
Ventos, caracterizado como espigão urbanizado. Estas localizações estratégicas teve
como intuito a busca pelo confronto dos dados entre os espigões que possuem algum
tipo de atrativo (neste caso o mirante), e espigões sem nenhum tipo de urbanização.
As entrevistas foram realizadas durante os meses de setembro, outubro e
novembro de 2015, correspondendo a um conjunto de 78 participantes, composto pelos
segmentos de moradores, banhistas/excursionistas, comerciantes locais e turistas.
Os procedimentos estatísticos dos dados foram tratados no software SPSS –
Statistical Package for Social Sciences e Excel versão 2010 com vistas a facilitar a
edição e apresentação gráfica dos resultados obtidos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1. Perfil dos Entrevistados

O perfil dos entrevistados foi, sobretudo de moradores do bairro Pirambú,
seguido de banhistas/excursionistas e comerciantes locais. Desse conjunto, a maioria
dos entrevistados foi do sexo masculino, pertencentes à faixa etária entre 41 e 50 anos e
casados ou em uma união estável quanto ao estado civil.

No que concerne ao grau de escolaridade e renda familiar, observa-se que a
maior parte dos respondentes possui ensino médio completo ou incompleto e renda
familiar entre R$725 e R$2.900, semelhantes aos resultados encontrados por Sousa et
al., (2008) e Araújo & Maia (2011) referentes ao perfil socioeconômico em praias na
zona costeira cearense.
A Figura 3 mostra o perfil socioeconômico dos usuários da Av. Vila do Mar de
Fortaleza.

Figura 3 – Perfil socioeconômico dos entrevistados.

3.2. Formas de Utilização da Av. Vila do Mar de Fortaleza

Quanto à familiaridade com a área de estudo, observa-se que 61% dos
respondentes frequentam a área há no mínimo dez anos. Com frequência de mais de três
vezes por semana, seguido por diariamente. Os horários de fim de tarde e noite (51%)
foram citados como horários preferenciais de visitas a Av. Vila do Mar (Figura 4).
Como principais atividades realizadas, destacam-se a prática de esportes, seguida pela
ação de desfrutar a paisagem. Dentre as modalidades esportivas, a caminhada e corrida
foram os esportes mais praticados na área de estudo (Figura 5).

Figura 4 - Distribuição do número de anos que os respondentes visitam, distribuição da
frequência semanal e o horário de maior frequencia de visitas a Av. Vila do Mar.

Figura 5 - Atividades praticadas e modalidades esportivas.
As atividades praticadas, como também, o tempo e a frequência de visita à Av.
Vila do Mar permitem avaliar a dinâmica social da área e o conhecimento dos seus
utilizadores com relação às transformações ocorridas ao longo dos anos e os impactos
destas transformações em suas experiências do local.
Portanto, além da importância das benfeitorias para o bairro Pirambú, o
potencial de uso da Av. Vila do Mar está ligado à prática de esporte e lazer, típicas do
litoral, também observado por Venson (2009) e Medeiros (2014). No caso deste estudo,
a maioria dos respondentes possui um tempo consideravelmente longo de visita e
frequência assídua, ao ponto de estar familiarizada com as transformações decorrentes
da construção do Mirante Rosa dos Ventos como urbanização de um espigão na área de
interesse.

3.3. Percepção da Paisagem

No que tange os fatores positivos do espigão não urbanizado, destacam-se
controle a erosão costeira e avanço do mar e largura de praia. Já do espigão
urbanizado, destacam-se apreciação da paisagem e proximidade com o mar (Figura 6).
Observa-se uma tendência a percepcionar o espigão urbanizado com viés paisagístico, já
que atributos relacionados a fenômenos erosivos, vinculados a este espigão, foram
citados por apenas 16% do total da amostra, diferenciando-se dos 66% dos entrevistados
que relacionaram atributos de defesa costeira ao espigão sem nenhum tipo de
urbanização.

Figura 6 - Principais atrativos do espigão não urbanizado e espigão urbanizado.
A respeito dos fatores negativos referentes a estas obras, em ambas destacamse a insegurança/violência, seguido por poluição/sujeira e falta de iluminação. Os
problemas mais citados se encontram numa esfera administrativa no campo de

segurança e gestão ambiental. Estas problemáticas também são observadas em outras
orlas urbanizadas, como mostram os estudos Silva et al. (2009), Fernandes & Sansolo
(2013) e Medeiros et al. (2014).
Por tratar-se de uma obra de defesa a erosão costeira, observa-se que o atributo
relacionado a problemas erosivos obteve um baixo percentual entre os principais
problemas, com 8% para ambos os espigões no total da amostra, evidenciando a
estabilidade local em função da erosão costeira e suas problemáticas.
Os fatores negativos dos espigões da Av. Vila do Mar de Fortaleza estão
discriminados na figura 7.

Figura 7 - Principais problemas do espigão não urbanizado e espigão urbanizado.
Com relação ao grau de importância atribuído aos espigões, observam-se
valores máximos, ou seja, importante e muito importante para ambas às obras, com
72% para o espigão não urbanizado e 87% para o urbanizado (Figura 8). O grau de

satisfação também é favorável para as respectivas obras, com 57% e 73% de aprovação
para os espigões não urbanizados e urbanizados (Figura 9).

Figura 8- Grau de importância dos espigões da Av. Vila do Mar.

Figura 9 - Grau de satisfação dos espigões da Av. Vila do Mar.
Apesar de ambos os espigões terem um alto índice de importância e satisfação,
observa-se que o espigão urbanizado possui maiores valores para os respectivos
atributos, com 15% a mais de importância e 16% a mais de satisfação. Este fato é
corroborado devido a: 1) aproximadamente 80% dos respondentes, atribuir valores
como importante a muito importante em relação ao grau de importância à urbanização
de espigões (Figura 10) e; 2) 94% da amostra concordar que os espigões, além de obras
de defesa costeira, deveriam ser urbanizados para outras formas de uso da população
(Tabela 1).

Figura 10 - Grau de importância da
urbanização de espigões como outras formas
de uso, além de defesa costeira.
No que tange o grau de esclarecimento dos usuários da Av. Vila do Mar
referente aos espigões, foi apresentado aos respondentes afirmativas sobre a temática na
qual eles podiam se posicionar a favor, contra ou neutro as afirmativas (Tabela 1).

Tabela 1 - Concordância em relação às afirmativas sobre os espigões na Av. Vila do Mar de
Fortaleza.

A partir daí, observa-se que para 87% da amostra os espigões urbanizados são
mais bem aproveitados pela população do que espigões sem urbanização. Fato
corroborado devido a 84% da amostra, concordar que atividades praticadas na Av. Vila
do Mar foram favorecidas com a implantação do mirante Rosa dos Ventos. Esses

benefícios, atribuídos ao espigão em questão, contribuem para uma maior valorização
local, segundo 93% da amostra que concorda com a afirmativa que a Av. Vila do Mar
tornou-se mais valorizada após a construção do mirante Rosa dos Ventos no espigão.
Porém, fatores negativos também são relacionados ao tipo de intervenção
costeira estudada em questão. Com 63% dos entrevistados concordando que os espigões
descaracterizam a paisagem natural da praia. Isto se dá ao fato das obras de contenção a
erosão costeira, como por exemplo, espigões e muros de proteção, destoarem do
ambiente natural de uma praia, causando uma depreciação visual, como observados por
Medeiros et al. 2014.
A respeito do impacto visual que obras contra a erosão costeira causam na
paisagem do ambiente litorâneo, Farias & Maia (2010) destacam intervenções costeiras
que apresentam menor depreciação visual, por utilizarem da matéria prima natural do
próprio ambiente, como a engorda de praia, ou tornam-se o mínimo visível possível,
como quebra-mar submerso. Portanto, determinadas obras de defesa costeira,
devidamente estruturadas, podem não só, reduzir o impacto visual que causam no
ambiente litorâneo, como também, agregar valor paisagístico para o local.

Fato

corroborado por 79% da amostra concordar que, espigões urbanizados tornam-se mais
atrativos visualmente do que espigões sem urbanização.
Portanto, analisar a percepção dos usuários da Av. Vila do Mar a respeito das
potencialidades e problemáticas das intervenções costeiras do local, torna-se de
fundamental importância na compreensão da realidade deste litoral. Esta percepção
pode auxiliar no planejamento, não só da área em questão, mas também, servir como
referencia para uma melhor utilização de intervenções em outras localidades, podendo
assim, direcionar medidas de gestão na zona costeira em prol de um melhor uso do
ambiente.

4. CONCLUSÃO

O presente estudo buscou diagnosticar a percepção ambiental dos usuários da
Av. Vila do Mar de Fortaleza – CE a respeito das obras de defesa costeira, do tipo
espigão urbanizado e não urbanizado, e seus impactos nas experiências de praia dos
seus frequentadores. Com isso, direcionar ações governamentais que possam ser
adotadas para potencializar estas intervenções costeiras que, muitas vezes, são
necessárias nos litorais em escala global.

Em um contexto geral, os entrevistados residem ou frequentam a um tempo
consideravelmente longo o local, ao ponto de estarem familiarizados com as
transformações decorrentes das intervenções costeiras e seus impactos diretos nos
potenciais de uso da área, prática de esportes e lazer.
No que se refere às intervenções implantadas no local, observa-se que o espigão
urbanizado com o mirante Rosa dos Ventos possui um maior apreço devido à: 1) a obra
é mais bem aproveitada pela população, já que a prática da pesca, caminhadas,
apreciação da paisagem, entre outras atividades, foram favorecidas com a urbanização
do espigão; 2) A Av. Vila do Mar tornou-se mais valorizada após a construção do
mirante Rosa dos Ventos e; 3) Apesar dos espigões descaracterizarem a paisagem
natural da praia, a urbanização desta obra ameniza a depreciação visual, tornando-a
mais atrativa visualmente. Com isso, conclui-se que o espigão urbanizado é
percepcionado pelos frequentadores locais, mais como obra paisagística e social, do que
de defesa costeira, já que atributos relacionados a processos erosivos foram poucos
associados a este espigão.
Ações visando, não só o controle a erosão costeira, como também, a segurança,
iluminação e manejo eficiente de resíduos sólidos, mostraram ser fundamentais para um
melhor aproveitamento dos espigões da Av. Vila do Mar. Diante disso, percebe-se a
necessidade de se desenvolverem políticas públicas que visem alternativas de melhor
utilização das obras costeiras, potencializando-as para favorecer, além

de, as

experiências de recreação e lazer dos frequentadores locais, redução do impacto visual
que estas obras causam no litoral.
Finalmente, é importante que projetos que resultem em modificações
significativas da dinâmica socioambiental de qualquer litoral, levem em consideração as
expectativas de seus usuários em relação ao ambiente que frequentam e com o qual
estabelecem uma relação de apreço.
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