
   

Mercator - Revista de Geografia da UFC

E-ISSN: 1984-2201

edantas@ufc.br

Universidade Federal do Ceará

Brasil

Silveira do Nascimento, Geísa

AS DUNAS DO LITORAL LESTE DE AQUIRAZ/CE: evolução, dinâmica e gestão ambiental

Mercator - Revista de Geografia da UFC, vol. 6, núm. 11, 2007, p. 123

Universidade Federal do Ceará

Fortaleza, Brasil

Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273620627018

   Como citar este artigo

   Número completo

   Mais artigos

   Home da revista no Redalyc

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal

Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2736
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273620627018
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=273620627018
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=2736&numero=20627
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273620627018
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2736
http://www.redalyc.org


Mercator - Revista de Geografia da UFC, ano 06, número 11, 2007

123

AS DUNAS DO LITORAL LESTE DE AQUIRAZ/CE:
evolução, dinâmica e gestão ambiental

Msc.  Geísa Silveira do Nascimento
                                                                   Mestrado em Geografia UFC

O litoral cearense convive hoje com um dos maiores adensamentos litorâneos brasileiro, isso ocorre
porque, nas últimas décadas, a ocupação das áreas litorâneas para o turismo e habitação tem se intensificado
gradativamente. Através do estudo das dunas do município de Aquiraz pretendeu-se apreender a dinâmica
presente nesse setor litorâneo e obter após uma análise detalhada um diagnostico ambiental, o qual propiciou
a elaboração de propostas de gestão para toda área estudada. Mas, a principal finalidade da pesquisa foi
compreender a estrutura e funcionamento das dunas de maneira integrada. E entender como essas unidades
naturais se comportam e interagem dentro do sistema litorâneo. A área em que se desenvolvem as avaliações
situa-se no setor leste costeiro desse município e o campo de duna presente nesse setor são umas das
maiores expressões espaciais desse tipo de feições no litoral nordestino brasileiro. A compreensão dos
processos pretéritos e presentes que contribuíram na formação dessas dunas, a identificação das suas
diferentes tipologias, a classificação de acordo com o seu estado dinâmico e individualização das suas
gerações foi o nosso principal objetivo.  A pesquisa encontra-se alicerçado na Teoria Geossitêmica e
dentro dos procedimentos técnicos e metodológicos aplicados buscou-se a análise espaço-temporal através
da interpretação de produtos cartográficos de diferentes períodos, em uma faixa tempo de quase cinqüenta
anos. Diante do contexto a revisão bibliográfica, análise cartográfica e etapa de campo foram cruciais
para um maior conhecimento da área e para a concretização do trabalho. De acordo com os critérios
adotados foram identificadas duas gerações de dunas e vários tipos de morfologia, além de alguns setores
com formas de uso e ocupação indevidas que estão provocando a degradação das dunas e alterando a
dinâmica natural da área. Entretanto, o trecho estudado tem a maior parte das suas dunas ainda conservadas,
em virtude de grande partes delas estarem sob proteção da Legislação Federal. Ao final foi evidenciada a
necessidade da implantação de medidas de manejo ambiental capazes de minimizar os impactos ambientais
nos trechos com ocupações e de monitoramento, para que os setores de dunas mais conservados, não se
transformem em futuras de áreas de degradação ambiental.
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