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ASPECTOS SÓCIOAMBIENTAIS DO TURISMO NA PRAIA DO PORTO
DAS DUNAS NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ-CE

Msc. Roberta de Lavôr Rios
                                                                   PRODEMA UFC

A atividade turística está inserida no setor de serviços e emerge como uma componente importante
na atual dinâmica econômica do Estado do Ceará, sendo considerada uma prioridade governamental. Em
decorrência do atual modelo de desenvolvimento econômico adotado pela sociedade capitalista industrial,
observa-se uma ocupação e exploração irregular dos espaços litorâneos cearenses por essa atividade,
causando sérios impactos sócioambientais relacionados à utilização da paisagem e dos recursos naturais
disponíveis, e fragilizando as relações entre sociedade e natureza. Essa atenção voltada para a prática do
turismo na zona costeira deve-se ao enorme potencial turístico e a oferta diversificada de seus atrativos
naturais. Neste princípio, objetiva-se a análise dos aspectos sócioambientais do turismo na praia do Porto
das Dunas no Município de Aquiraz, situado na Região Metropolitana de Fortaleza, costa leste do litoral
cearense. Atenta-se para uma compreensão dos impactos positivos e negativos decorrentes da prática da
atividade turística na Praia do Porto das Dunas, por meio de uma análise genérica da relação de custos-
benefícios do desenvolvimento do turismo para a região e do binômio turismo-meio ambiente sob a ótica
do desenvolvimento sustentável. Utilizando uma abordagem metodológica descritiva, investigativa e
exploratória, “in loco” foram coletados dados primários por meio de registros fotográficos, entrevistas
semi-dirigidas e aplicação de questionários junto àqueles que residem no entorno dos grandes equipamentos
turísticos da região, aos turistas e empreendedores do turismo. Posteriormente, realizou-se uma análise
quali-quantitativa de dados secundários obtidos por pesquisas bibliográficas e documentais específicas. A
interpretação dos dados permitiu-se concluir que a maioria dos entrevistados pouco conhece os atrativos
locais ou se envolve de fato na prática do turismo, ficando isolados pelas barreiras artificiais dos resorts;
além de mostrar que os custos são maiores que os benefícios gerados para a população. Constata-se
ainda a necessidade da implantação de políticas públicas de turismo voltadas para a sustentabilidade da
atividade na região, buscando transformar e adequar o destino Porto das Dunas não só ao crescente fluxo
da demanda de mercados turísticos externos como melhorar a qualidade de vida da população residente.
Espera-se que ações antrópicas como: exclusão social, segregação socioespacial, aculturação, segundas
residências, especulação imobiliária, supervalorização da zona litorânea, ocupação irregular de dunas,
dentre outros, possam ser mitigados através do planejamento estratégico, demonstrando que ainda há
esperança para se alcançar a sustentabilidade tão desejada nas esferas social, ambiental e econômica.
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