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1. APRESENTAÇÃO 

 

 

 

                    
                                   Vista aérea de Fortaleza 

 
Nos dias 14, 15 e 16 de Abril de 2009 foi realizada a Oficina QUAPÁ-SEL na cidade de 

Fortaleza, no Estado do Ceará. Participaram do evento os pesquisadores do QUAPÁ-

SEL: Prof. Dr. Jonathas Magalhães (PUC-Campinas), Arq. Fany Galender, Arq. Denis 

Cossia e Arq. Daniela Valente. A oficina foi organizada pelo Laboratório da Paisagem 

da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UNIFOR (Universidade de Fortaleza) e 

contou com a colaboração de representantes do poder público municipal e 

pesquisadores da UNIFOR e da UFCE (Universidade Federal do Ceará). As atividades 

ocorreram nas instalações da Universidade de Fortaleza (UNIFOR). 

Na parte da manhã foi realizada visita terrestre, onde participaram todos os membros 

da equipe de São Paulo e a Prof. Fernanda Rocha, da UNIFOR. Foram visitados os 

seguintes locais: 

Orla (Av, Beira-mar, Mucuripe, Praia do Futuro até o trecho da ponte em construção, 

sobre o Rio Cocó) 

Dunas  

Bairros Cidade 200 0 e Cocó (Praça Martins Dourado) 

Parque do Cocó (trilhas), Parque Adahil Barreto 
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Praça Rogério Froes 

Av. 13 de Maio (Praça da Igreja de Fátima, Praça da Gentilândia / Bairro Benfica) 

Lagoas de Parangaba e Maraponga 

Rotatória Praça Manuel Dias Branca e rotatória do Castelão 

Bairro Montese 

Av. Godofredo Maciel (Campus do Itaperi /UECE e Centro Administrativo do Banco do 

Nordeste) 

Praças do Centro (General Murilo Borges, Passeio Público) e Fortaleza Nossa Senhora 

de Assunção 

No período da tarde foi realizado um sobrevôo sobre a área urbana de Fortaleza e 

parte municípios da região metropolitana, que permitiu um melhor entendimento e 

análise das questões referentes ao Sistema de Espaços Livres em estudo e as 

características do crescimento urbano, da localização dos mananciais, as principais 

tipologias do espaço livre do município, etc.  

 

2. LEITURA DA ÁREA URBANA DE FORTALEZA 

 

   

O Sobrevôo foi realizado no dia 14/04/2009 pelos pesquisadores do SEL-SP: Jonathas, 
Denis e Daniela e pela representante do SEL-FO Fernanda Rocha. 
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O Sobrevôo percorreu o circuito assinalado em vermelho e forneceu um panorama 
geral da cidade de Fortaleza explicitando algumas de suas características: 

 

 

 

 

    

Paisagem natural composta de água, mata, dunas que foi paulatinamente sendo 
ocupada e transformada seguindo referências de outros lugares do pais. 
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A presença de grandes áreas com vegetação abundante ou glebas vazias 
entremeadas na malha urbana contendo trechos de rios com seu desenho originais 
mostra um potencial na qualificação do sistema de espaços livres existente. 

 

 

          

Fortaleza se caracteriza por uma ocupação esparsa principalmente na região sul. Esse 
modelo de ocupação acarreta um alto custo na implantação da infraestrutura urbana 
necessária. O sistema de espaços livres conta atualmente com uma grande parcela de 
espaços privados que podem ser um dia ocupados. 

 

          

Uma característica da cidade de Fortaleza que fica muito visível com o sobrevôo foi a 
presença de diversos lagos, lagoas, charcos que se espalham pelo território. Muitas 
áreas ocupadas pela cidade são frutos de aterramentos de lagoas. 
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A forte presença do “Buriti” se destaca na paisagem onde a urbanização é mais 
dispersa. 

         

A área localizada a leste do centro, valorizada pelo mercado imobiliário, é ocupada por 
seus edifícios verticalizados contrastando com a área sul dispersa e horizontalizada. 

         

Observa-se ainda a presença de áreas industriais voltadas à refinarias de petróleo 
relativamente próximas das áreas valorizadas pelo mercado imobiliário. Outra forma de 
ocupação são as grandes áreas destinadas a equipamentos voltados para o turismo e 
lazer que irão fazer parte e caracterizar o sistema de espaços livres da região junto a 
orla. 
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Esta mesma região convive com áreas de preservação formadas por dunas sobre as 
quais estão instaladas equipamentos para produção de energia eólica.  

 
 

3. APRESENTAÇÃO DA PESQUISA QUAPÁ-SEL PARA OS 
AGENTES LOCAIS 
 
No dia 15 de abril foram realizadas palestras com o objetivo de expor e discutir 

questões referentes a gestão e formas de ocupação da cidade de Fortaleza.  

Inicialmente a Profa. Fernanda Rocha apresentou os objetivos da oficina e agradeceu 

aos participantes e as instituições que apoiaram a organização do evento, avisando 

que a Profa. Ana Maria Dias, que apresentaria a palestra “Estudos da poligonal do 

Parque do Cocó”, não participaria do evento por problemas de saúde incontornáveis.   

Iniciando as atividades do primeiro dia da Oficina, o arquiteto Euler Sobreira Muniz, 

Coordenador do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UNIFOR, agradeceu aos 

parceiros locais, à equipe do QUAPÁ-SEL e ao Laboratório da Paisagem pela iniciativa 

e organização do evento.  

Na seqüência, foi apresentada a palestra Sistemas de Espaços Livres Urbanos pelo 

Prof. Dr. Jonathas Magalhães, onde foram apresentados os principais conceitos sobre 

os quais a pesquisa se assenta. O palestrante discorreu sobre a constituição do tecido 

urbano, as relações entre espaços livres e volume edificado, as tensões entre o público 

e o privado, as características das principais tipologias do espaço livre e as 

particularidades das paisagens brasileiras. 

Posteriormente, a Arq. Fany Galender realizou a palestra “Os Sistemas de Espaços 

Livres e a constituição da esfera pública contemporânea no Brasil: um processo de 

investigação em rede nacional”, onde foram abordados os objetivos da pesquisa, as 

características de cada oficina até então realizada, a metodologia de trabalho 

(elaboração de mapas, textos teóricos, análise das legislações federais, estaduais e, 
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sobretudo, municipais) e o andamento da pesquisa nos diferentes núcleos que a 

compõe. Também foram apresentadas as primeiras sínteses das discussões realizadas 

pela Coordenação Nacional da pesquisa, possibilitados pelos resultados obtidos nas 

oficinas e nos colóquios nacionais. 

            

 

4. APRESENTAÇÃO DOS AGENTES LOCAIS  

 

1ª PALESTRA 

PROJETO RIO MARANGUAPINHO 

Secretário Arq. Joaquim Cartaxo (Secretaria das Cidades/Gov. Estado do Ceará) 

 

O atual Secretário das Cidades do Governo do Ceará discutiu o Plano Diretor de 1979, 

quando a cidade de Fortaleza se volta para o mar com a implantação do primeiro 

parque urbano, o Calçadão da Orla (da Rua Rui Barbosa até o Mercado do Peixe). 

Depois desta abertura para o mar, no entanto, é construída uma “muralha”, com a 

construção de inúmeros edifícios, com recuos de apenas 5,00m. 

A segunda iniciativa foi a construção do Parque do Cocó e o Parque Adahil Barreto. No 

PD de 1992, a legislação passa a valorizar a criação de um sistema de espaços livres, 

composto, sobretudo por parques e praças. 

Cita a cidade de Jaguaribara, que foi reconstruída em outro sítio, após a inundação da 

área anterior, para a construção de uma barragem. A cidade tinha somente uma praça; 

no novo projeto passou a ter 14, gerando problemas de manutenção e gestão. 

O Projeto Maranguapinho (afluente do Rio Ceará) é um projeto de oportunidade, uma 

vez que já havia 07 projetos para o local. Com o PAC (Programa de Aceleração do 

Crescimento do Governo Federal) se optou pela contratação do escritório do Arquiteto 
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Luciano Guimarães. A concepção do projeto teve como premissas as adotadas em 

Manaus (AM) e Sobral (CE), que possuíam semelhanças com este caso e onde o 

secretário teve atuação anterior. 

O Estado assumiu o projeto e a obra do parque, urbanização e habitação, pois o rio 

atravessa três municípios da região metropolitana. 

O modelo de desenvolvimento adotado pelo governo parte das seguintes idéias-força: 

sociedade justa, economia para uma vida melhor, gestão ética, eficiente e participativa. 

Como estratégia, procura-se: transparência, participação, desenvolvimento regional e 

gestão por resultados. As prioridades deste governo são: educação, infraestrutura e 

inovação, em contrapartida ao desenvolvimento econômico. 

A cidade de Fortaleza se caracteriza pelo desequilíbrio entre capital e interior com 

intensa migração, alta taxa de urbanização e recebe um dos maiores RMF do país. Há 

ainda um grande desequilíbrio regional, pois Fortaleza, com 2,5 milhões de habitantes, 

influencia mais cerca de 17,5 milhões de habitantes, que usam a cidade, oriundos dos 

estados de RN, AM, PA, MA, PI. 

O projeto é uma ação do Governo do Estado em parceria com o Governo Federal, 

tendo como objetivo melhorar a condições de habitabilidade das famílias que residem 

nas áreas de risco, notadamente, às margens do rio. A proposta visa o remanejamento 

de população e a recuperação do rio. 

A área do Rio Maranguapinho caracteriza-se pela alta densidade demográfica, sendo a 

regional mais pobre da cidade, com o pior IDH (Índice de Desenvolvimento Urbano). 

Possui uma grande faixa de alagamento, contando com17 áreas de riscos. 

Foi proposto um lago entre as cidades de Maranguape e Maracanau para controle de 

cheias, de modo a não remover tantas famílias que ocupam a várzea original do rio. 

Serão removidas 9.000 famílias. 

Por exigências do projeto, as famílias foram realocadas para áreas próximas e a 

legislação municipal foi alterada para permitir a construção de edificações de 02 

pavimentos para abrigar todos os envolvidos. Está prevista a construção de 6543 

unidades habitacionais e o reassentamento de 9422 famílias. Após o reassentamento 

da população, será feita a dragagem do rio, em um trecho de cerca de 22km. 

Será o maior parque urbano de Fortaleza, tendo aproximadamente 07 vezes a 

extensão do calçadão da Av. Beira-mar. 



 LABORATÓRIO 
 DA PAISAGEM 

 
 

 11 

OFICINA QUAPÁ-SEL FORTALEZA 

OS SISTEMAS DE ESPAÇOS LIVRES E A CONSTITUIÇÃO  
DA ESFERA PÚBLICA CONTEMPORÂNEA NO BRASIL  
 

O projeto prevê a urbanização dos conjuntos, uma via paisagística com caixa de 16 m 

de largura, com passeios, ciclovias e pista de rolamento, calçadão, a manutenção da 

vegetação abundante remanescentes dos quintais, a instalação de equipamentos, 

como quadras, campos, praças e ciclovias, provendo de espaços de lazer a população 

que reside na zona oeste do município. 

Haverá a implantação de saneamento básico de toda a população assentada ao longo 

do rio, sendo previstos para o empreendimento R$ 498 milhões de reais, oriundos do 

PAC. 

 

                 

 

2ª PALESTRA 

PROGRAMA LAGOAS DE FORTALEZA  

Secretária Arq. Daniela Valente (Secretaria do Meio Ambiente/SEMAM) 

Eng. Ester Esmeraldo (Coordenadora do Programa Lagoas de Fortaleza) 

Eng. Agr. Pontes (Equipe de Controle Ambiental da SEMAM) 

 

O Programa Lagoas de Fortaleza visa promover a recuperação e devolução das lagoas 

degradadas da cidade. Algumas lagoas já nem existiam mais; outras tinham seus 

entornos degradados, devido à ocupação irregular; esgoto clandestino, etc. 

As lagoas não devem ser somente ser conservadas, devem ser recuperadas e 

intensamente utilizadas. O programa teve início com o tratamento de 10 lagoas, em um 

trabalho inter secretarial, envolvendo também os demais órgãos ligados à existência 
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destes espaços. Cada lagoa teve seu diagnostico específico, levando à arborização e 

recuperação de matas ciliares, com qualidade paisagística. 

O programa surgiu a partir de um estudo de saneamento, da necessidade de resgatar 

estes recursos hídricos para a população, juntamente com o seu ecossistema. 

Etapas: 

- Elaboração de projeto de infraestrutura sanitária (esgotamento sanitário e drenagem) 

no entorno das lagoas; 

- Implementação de hortas comunitárias nas áreas adjacentes; 

- Piscicultura; 

- Urbanização do entorno e promoção da prática de atividades esportivas, 

recreacionais e culturais. 

Como ações já realizadas, têm-se: 

Levantamento de campo, com a aplicação de questionário para análise das demandas 

da população; 

Levantamento preliminar das fontes poluidoras; 

Levantamento e mapeamento da rede de drenagem e esgoto, identificação das 

ligações clandestinas; 

Convenio SEMAM x CEFET-CE (Escola Técnica Federal); 

Aquisição do barco; 

Emissão semanal de dados sobre a balneabilidade; 

Emissão de laudos bimestrais das análises físicas, químicas e biológicas; 

Realização do mapeamento de batimetria de algumas lagoas; 

Realização de limpeza do espelho d’água através de catamarã; 

Programa de educação ambiental “Onda Verde”; 

Urbanização, recreação e lazer com atividades implantadas pelas secretarias 

executivas e secretarias temáticas. 

Já o Plano de Recomposição da Vegetação Ciliar das Lagoas possui como objetivos 

específicos: 

- levantar e identificar as espécies vegetais existentes no entorno das lagoas 
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- selecionar as espécies a serem plantadas nos ecossistemas lacustres 

- identificar fontes poluidoras 

Meta : 04 anos 

 

Ações realizadas: 

- plantio de espécies florestais e frutíferas em algumas das lagoas 

- início do inventário das espécies existentes nas lagoas do Passaré, Opaia e 

Porangabussu; 

- escolha preliminar das espécies recomendadas para plantio 

Ações de deverão ser realizadas: 

- implementação de parcerias com entidades privadas de modo a intensificar o Plano 

- elaboração do inventário de todas as espécies existentes nas lagoas 

- escolha das espécies mais indicadas 

- projeto paisagístico completo, específico para cada lagoa 

www.semam.fortaleza.ce.gov.br 

 

                

 

DEBATE  

 

Não identificado: pede para o Sr. Pontes citar espécies adequadas ao plantio do 

entorno das lagoas. 

http://www.semam.fortaleza.ce.gov.br/
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Pontes: Carnaúba, pau brasil, mangueiras, cajueiros, sapotis, pau ferro, entre outras,  

por serem árvores que a população já conhece. 

Ricardo Bezerra: elogia os projetos do Maranguapinho e das Lagoas. Levanta a 

questão do espaço livre público, com caráter histórico. Os espaços se degradam e são 

ocupados de maneira deletéria. O que fazer com estes espaços e como o QUAPA-SEL 

se posiciona. 

Outra questão é sobre os contra-usos; nos esquecemos da ocupação indevida, feita 

por camelos, algo não previsto. O Espaço Livre é o local de geração de renda: não 

temos uma visão muito tradicional do EL na cidade brasileira, muito pobre e que tem 

finalidades distintas da originalmente previstas ou idealizadas? 

Jonathas: compartilha a inquietação, achando que devemos olhar todo e qualquer 

espaço livre, independente da tipologia, como espaço de apropriação humana.  

Jonathas: a prefeitura de Fortaleza possui viveiros? 

Pontes: a prefeitura tem e Fortaleza já conta com viveristas e produtores com produção 

significativa para fornecimento de mudas em quantidade e qualidade adequadas. Falou 

sobre a contribuição da população na arborização da cidade e as condições de plantio 

no município.  

 

3ª PALESTRA 

UMA PROPOSTA PARA O RIO COCÓ 

Arq. Paulo Simões (SEINF-PREURBIS/PMF) 

 

O PREURBIS (Programa de Requalificação Urbana com Inclusão Social) é um 

programa voltado ao fornecimento de infra-estrutura e requalificação urbana, com um 

viés de inclusão da população de baixa renda. 

Partindo de um enfoque territorial, prevê a implantação de ZEIS (Zonas Especiais de 

Interesse Social), sendo as principais ações são voltadas para infra-estrutura urbana, 

atuação social, urbanização, equipamentos sociais. 

A área de intervenção é próxima ao estádio do Castelão, com ênfase em 06 

comunidades, sendo selecionado como piloto o bairro de Boa Vista. 
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O programa de remoção de população de áreas de risco é muito parecido com o 

projeto do rio Maraguapinho. Estão previstas a recuperação ambiental, reurbanização 

de favela, parque linear (na área invadida). 

O parque tem um total de 6.000m lineares, de Boa Vista até o Hospital Sara Kubitschek 

e deverá ser feito em 05 etapas. 

A 1ª. Etapa será em torno do conjunto habitacional em construção que abrigará a 

população da Boa Vista, prevê quadra poli esportiva, campo de futebol, equipamento 

de ginástica, playground, ciclovia e estacionamento.  

Na 2ª. Etapa, as áreas institucionais são entremeadas por áreas livres tratadas (praças 

de convivência), criando espaços voltados para lazer e estar (caso creche/centro de 

comunitário), que conectam estes equipamentos.  

A 3ª. e 4ª. Etapas haverá á implantação de equipamentos de ginástica, ciclovia, 

passeio, playground, quiosques, etc. 

Já para a etapa final há a previsão de novos equipamentos como bicicross para 

competição e uma pista de skate, com arquibancada, área administrativa, 

estacionamento, área de reparos e manutenção das bicicletas. 

Como equipamentos sociais, teríamos um centro de convivência para laboratórios de 

informática, áreas de lazer da comunidade, reuniões, etc. A creche e o centro de saúde 

da família são projetos padrão da Prefeitura. 

A proposta trabalha por setores da cidade, porém de forma integrada entre as 

diferentes secretárias, visando atender todas as necessidades do morador. A previsão 

do termino da obra é para 2012, incluindo o acompanhamento social.  

A crítica que se faz ao programa é a ação sobre áreas restritas que não abrangem a 

totalidade do tecido urbano.  
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4ª PALESTRA  

FORTALEZA: PAISAGENS E EXPANSÃO URBANA 

Profa. Maria Clélia Lustosa Costa (UFCE) 

 

A palestrante é especialista em Geografia Histórica e procurou enfocar as 

transformações urbanas de Fortaleza, discorrendo sobre a incorporação das paisagens 

naturais aos tecidos urbanos. 

O espaço se transforma, mas as marcas do passado ficam. A produção do espaço 

urbano se dá pela ação de diversos de agentes, como resultado das políticas públicas 

e das ações do setor privado e da população, apresentando as diferentes visões de 

mundo. As representações, as teorias, a ideologia, a atividade produtiva determinam a 

paisagem, segundo Claval. 

Segundo a palestrante, o discurso médico, higienista, do século XIX culmina com o 

atual discurso ambientalista, com a idéia do meio natural doente. Os tratados de 

higiene pública e as teorias médicas preconizavam a criação de parques e praças para 

a circulação de ar. São as topografias médicas que levam a identificação de 

topografias urbanas. Com estas teorias, se desenvolve a idéia de medo urbano, com a 

necessidade de diagnosticar os males da sociedade e dos espaços. A legislação 

urbana de Fortaleza, desde o século XVIII, foca na higienização da cidade. Na 

legislação de 1870 há uma normatização sobre as casas e quintais. Nas legislações e 

códigos posteriores, percebe-se a mudança da relação do homem com a natureza 

local. 

Até o século XIX a riqueza do Ceará era proveniente do sertão e não de Fortaleza, 

onde o comércio e a economia eram pobres, refletindo em uma paisagem precária. Em 

1800 é contratado um arruador que cria um traçado em xadrez. Têm início as 

transações diretas com Lisboa, havendo uma melhoria das condições da cidade. 

Silva Paullet cria um desenho radio-concêntrico no início do século XIX, que se 

mantém até hoje. Somente no início do século XX a cidade transpõe o Rio Pajeú. Em 

1823, Fortaleza é promovida a capital da província e, dois anos depois, cria o novo 

código de posturas. A guerra de secessão nos EUA favorece o desenvolvimento da 

indústria do algodão. 
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O crescimento econômico e a centralização político-administrativa propiciam a fixação 

de comerciantes e proprietários que criam edificações residenciais e comerciais de 

destaque. Há o incremento significativo da infra-estrutura urbana na segunda metade 

do século XIX. Os equipamentos insalubres ficavam ao longo do litoral. A cidade 

cresce de costas para o mar.  

Adolfo Herbster elabora três plantas de Fortaleza. Em 1859, cria a primeira planta 

exata da cidade; em 1875 cria uma nova planta sob influência do Barão de 

Haussmann. 

A palestrante fez um quadro minucioso da evolução do traçado urbano, concomitante a 

um painel da história sócio-econômica do município, aportando uma visão 

imprescindível ao entendimento da constituição da paisagem de Fortaleza. 

                       

 

 

5ª PALESTRA  

PRAÇA COMO ESPAÇO DE CIDADANIA 

Prof. Antonio Rocha Junior (UNIFOR) 

 

O arquiteto, professor da UNIFOR, questiona de onde surge a idéia da praça como 

espaço de cidadania. 

Coloca que a praça é o mais típico da vida urbana. É o local do encontro, da 

informação, das festas populares, a troca de idéias. Apresentou exemplos de praças 

notáveis: Piazza del Campo, do Campidoglio e de São Pedro.  

Segundo F. Boitia, existem 03 tipos fundamentais de cidades: a cidade pública do 

mundo clássico, onde a praça é o foco da estrutura urbana, é o espaço político, da 



 LABORATÓRIO 
 DA PAISAGEM 

 
 

 18 

OFICINA QUAPÁ-SEL FORTALEZA 

OS SISTEMAS DE ESPAÇOS LIVRES E A CONSTITUIÇÃO  
DA ESFERA PÚBLICA CONTEMPORÂNEA NO BRASIL  
 

deliberação; a cidade doméstica da cidade anglo-saxônica, onde se tem o 

“Commom”, o espaço rural que foi preservado, não destinado ao encontro. A terceira é 

a cidade privada do Islã, que gera os pátios internos das residências e os recintos 

sagrados que isolam a casa da rua. 

Destaca a cidade clássica como a cidade por excelência, onde: 

Grécia: Acrópole (espaços sagrados), Ágora (centro político), espaços de diversões 

(teatros e estádios); 

Roma: Forum (local das assembléias, do templo e da troca);  

O verdadeiro habitat é o exterior, a rua, a praça, o centro cívico. 

O palestrante apresentou um painel da evolução das praças (medieval, renascentista, 

barroca), destacando suas especificidades espaciais e seu contexto histórico de 

produção. Na seqüência, discutiu a situação dos Centros Cívicos da cidade brasileira, 

em particular, de Fortaleza. Para o arquiteto, devem ser preservados os espaços 

públicos tradicionais e redefinido o centro cívico que concentre todas as funções e 

atividades da cidade. 

Foram expostas experiências de espaços de cidadania, como o Pólo de Lazer 

Sargento Hermínio / Bairro Ellery, Praça Argentina Castelo Branco / Fátima, Parque 

Rio Branco / Joaquim Távora e o Bairro Bom Jardim, onde associações de moradores 

de diferentes perfis atuam sobre o espaço publico, gerando manifestações efetivas de 

apropriação e uso.  

 

6ª PALESTRA 

PARQUE RACHEL DE QUEIROZ / ZONA OESTE 

Arq. José Salles 

 

A cidade de Fortaleza possui 39 parques, estando grande parte em precário estado de 

conservação. 

A existência de uma reserva florestal com cursos d’água, lagoas e açudes, berçário de 

aves e pequenos animais, em uma área de cerca de 250 há, foi constatada pelo 

arquiteto em 1980. Este conjunto de áreas na zona oeste permitiu que fosse proposta a 

constituição de um parque no bairro de Henrique Jorge, uma vez que se trata do setor 

mais denso da cidade (420 mil pessoas). Também se observou a existência da 
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residência do pai de Rachel de Queiroz na área e se fez a proposta de recuperação do 

imóvel. 

O projeto pretende a recuperação, conservação e proteção de um conjunto de 

ecossistemas ambientais compostos de vários cursos d’água, criar novas opções de 

lazer, aumentar o percentual de áreas verdes da cidade, reintegrar os recursos hídricos 

ao espaço urbano circundante e incorporar novas áreas institucionais. 

Foram feitos estudos de densidade demográfica, faixa de renda, tipologias de solos e 

sobre o lençol freático. Os limites do parque puderam então ser definidos, sendo 

estabelecidos 15 trechos, e seguido de detalhamento de cada um deles.  

Foi colocada a dificuldade de obtenção de recursos junto à municipalidade para a 

implantação do parque (como de qualquer espaço livre) e a pressão que as mais 

diversas associações têm exercido sobre os órgãos públicos para viabilizá-lo. 

 

DEBATE 

Arq. Fany: peço esclarecimentos sobre as condições de detalhamento do projeto do 

parque Rachel de Queiroz. Foi feito na Universidade, com que suporte econômico? 

Prof. José Salles: não. Foi feito por partes, conforme era obtida verba, das mais 

diferentes secretarias. 

Não identificado: existe por trás da política higienista uma intenção de segregação da 

população mais pobre?  

Profa. Clélia: ela questiona se uma teoria, quando é elaborada, embute a ideologia do 

produtor do conhecimento. Coloca que há os efeitos colaterais das idéias, das 

mudanças ao longo do tempo, podendo passar a servir a interesses diversos do que 

motivou a pesquisa original. Há ainda a complexidade de aspectos e interesses que 

permeiam a sociedade.   

Não identificado: houve um decréscimo do numero de praças em Fortaleza? 

Prof. Antonio: ele diz não ter estes números. Acredita que havia um número maior e 

que uma parte delas foi privatizada ilegalmente. Há também o caso de ocupação por 

parte do próprio poder publico para a construção de equipamentos sociais 

Não identificado: há uma esperança na implementação do parque Rachel de Queiroz e 

se o projeto deve ser reatualizado, caso se consiga viabilizá-lo?  
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Prof. Salles: ele se diz otimista. Acha que o projeto deverá ser revisto, pois foi produto 

de uma determinada época e contexto. No entanto, as premissas que o nortearam são 

ainda válidas. O grande problema da cidade é a falta de organização e cadastramento 

das áreas livres do município, o que permite a ocupação ilegal, a não implantação de 

parques, juntamente com a dificuldade de continuidade dos projetos. 

                  

 

7ª PALESTRA  

PROMURB MARANGUAPINHO 

Arq. Luciano Guimarães  

 

O palestrante apresentou o processo de projeto do Parque Maranguapinho. O rio 

atravessa 04 municípios da região metropolitana, a partir da zona oeste de Fortaleza. 

A área esta ocupada desde a área de 1960 com loteamentos oficiais e clandestinos; 

tem trechos expressivos dotados de infra-estrutura urbana, possuindo habitações de 

todos os padrões. 

O projeto tem dois componentes hídricos: barragem e dragagem, além de tratar a 

questão habitacional, urbanização e projeto social. 

Foram feitas análises de hipóteses de implantação. Foi adotada uma barragem de 

contenção das águas e dragagem. 

Etapas de projeto: 

Estudo preliminar, estudo hidrológico, levantamento cadastral socioeconômico, projeto 

executivo, projeto social, EIA/RIMA. O projeto começou em 2007. 

Foram feitos estudos hidrológicos para determinar as intercorrências de 20 anos.  

A poligonal de reassentamento foi demarcada a partir das leis do Plano Diretor, do 

Código Florestal e da legislação geral, definindo uma via paisagística que permitirá a 
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integração entre os diferentes trechos e subespaços. Foi verificada a presença de 

habitações, equipamentos sociais, coletores, estações de tratamento de esgoto e vias 

dentro da área de APP que deverão ser retirados. 

A obra de dragagem não visa aumentar a área do leito do rio, mas sua limpeza com a 

remoção de lixo e areia. Há a presença de materiais pesados. 

O projeto habitacional também buscará a criação de praças entre as edificações e 

espaços de convívio da população assentada. 

                        

                           

 

8ª PALESTRA  

PROJETO SANMARAN SANEAMENTO DO RIO MARANGUAPINHO 

Eng. Rogério Campos  

 

Trata-se de projeto de pesquisa iniciado em 2003 a partir da proposta de abordagem 

de uma bacia hidrográfica, segundo edital da FINEP. Foi elaborado a partir de convênio 

entre a UNIFOR, FINEP e COGERH, envolvendo pesquisadores da Universidade e 

consultores externos. Não foi utilizado pelo Governo do Estado do Ceará, nem pela 

Prefeitura Municipal de Fortaleza, apesar da temática ser vital para o entendimento da 

situação do Rio Maranguapinho. 

Rogério.Campos@unifor.br  
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DEBATE 

Não identificado: como a água da barragem será utilizada? O projeto parece ter uma 

abordagem muito homogênea no tratamento da diversidade dos bairros.  

Arq. Luciano Guimarães: a água não poderá ser utilizada para consumo humano e nem 

para irrigação. A empresa de abastecimento vai gerir seu funcionamento. Quanto ao 

projeto, houve uma discussão inicial entre todos os municípios envolvidos e o projeto 

deve retirar todos os equipamentos. Nas áreas remanescentes, as prefeituras farão 

projetos de locação dos equipamentos. 

Não identificado: o EIA/RIMA já foi aprovado? 

Arq. Luciano Guimarães: sim, foram feitos três EIA/RIMAS. Um habitacional, um da 

barragem e um referente às obras de dragagem. 

Não identificado: é possível ter acesso aos resultados da pesquisa? 

Eng. Rogério Campos: A UNIFOR imprimiu 08 exemplares em formato A3 e foram 

publicados cerca de 25 artigos sobre o assunto. Foram enviados cópias aos governos 

estadual e municipais, mas há uma postura de ignorância com relação ao trabalho. 

Os estudos utilizados pelo arq. Luciano foram os fornecidos pela FUNASA e ele 

desconhece os motivos pelos quais a pesquisa do Eng. Rogério não foi incorporada ao 

seu trabalho. 

 

9ª PALESTRA  

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA / PARQUE FOZ DO RIACHO MACEIÓ 

Geólogo Gustavo Gurgel 

 

O geólogo Gustavo afirma que o riacho Maceió sofre com a urbanização não planejada 

da cidade. É um complexo hídrico, localizado no bairro do Meirelles, que tem 

atualmente as suas águas correndo confinadas em galerias, sobre as quais foram 

construídas vias, condomínios, prédios, favelas. Também o despejo de esgoto 

clandestino compromete a qualidade ambiental da região. 

A lei de 8.503, de setembro de 2.000 é a primeira lei de operação consorciada de 

Fortaleza, que prevê a possibilidade de parcerias público-privada para a área em 

questão. 
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A empresa envolvida é a Norpar (Tecnisa + Terra Brasilis) e a intervenção envolve 

aproximadamente 26.000m2, sendo 16.000m2 para o parque, mais 3.000m2 para a via 

parque. Mais de 80 famílias foram removidas. Foram apresentadas as obrigações de 

cada uma das partes envolvidas, bem como a metodologia de trabalho. 

                     

                           

 

 

 

 

ENCERRAMENTO 

Profa. Fernanda Rocha encerrou os trabalhos do dia, agradecendo a participação de 

todos e convidando a platéia para as atividades do dia seguinte. 
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5. DINÂMICA DA OFICINA  

 

A Oficina QUAPA-SEL teve início às 9:00h, sendo concluída por volta das 20:00h, com 

intenso debate entre os participantes remanescentes. A oficina se pautou pelo 

predomínio de alunos da UNIFOR e da UFCE, sendo prejudicada pela ausência de 

representantes do poder público. Contou ainda com a intensa e efetiva participação 

dos Profs. Fernanda Rocha (UNIFOR) e o Prof. Ricardo Bezerra (UFCE), que, com o 

seu conhecimento das características da cidade, puderam orientar as equipes, o que 

permitiu um incremento dos resultados obtidos, devido à inexperiência da maioria dos 

participantes. 

Foram fornecidos jogos com o material cartográfico do município de Fortaleza, com 

informações referentes às características físicas, o Plano Diretor e a legislação 

urbanística da cidade. 

Os participantes foram divididos em quatro grupos temáticos: 

Grupo 1 – Espaços Públicos: Praças, Parques, Calçadões, Lagoas e Áreas de 

Preservação e Conservação 

Otávio, Breno, Luciana, Rebeca, Marco Aurélio, Daniela  

Grupo 2 – Investimentos Públicos, Espaços Livres e Transporte 

Aiade, Karoline, Felipe, Caroline 

Grupo 3 – Ações do Mercado Imobiliário, Turismo e Patrimônio 

Socorro, Joaquim, Marine, Carlos Eduardo, Felipe, Glenda 

Grupo 4 – Legislação e Espaço Intralotes/Glebas não parceladas e lotes não ocupados 

Larissa, Sofia, Isabel, Tibério, Yara 
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Foi solicitado que cada grupo elaborasse um mapa temático e um quadro síntese 

contendo: características, conflitos e potencialidades. No final da tarde os grupos 

apresentaram os mapas e quadros desenvolvidos e simultaneamente foi-se elaborando 

um mapa síntese. 

Grupo 1 – Espaços Públicos: Praças, Parques, Calçadões, Lagoas e Áreas de 

Preservação e Conservação 

Apresentação: 

    

Grupo 2 – Investimentos Públicos, Espaços Livres e Transportes 

Quadro Síntese: 

INVESTIMENTOS PÚBLICOS (ESPAÇOS LIVRES E TRANSPORTE PÚBLICO) 

INVESTIMENTO CARACTERÍSTICAS CONFLITOS POTENCIAL 

        

RIO 
MARANGUAPINHO 

Barragem de retenção/ 
Remoção de áreas de risco/ 
Construção de residências/ 
Barragem do leito/ 
Implantação do sistema 
viário. 

Desapropriação/ 
Recuperação das áreas 
de risco/ Tempo x 
Orçamento/ Gestão do 
espaço público. 

Requalificação urbana/ Melhoria 
das condições sanitárias/  
Criação de novas áreas de lazer. 

PAVILHÃO DE 
FEIRAS 

Edificação para receber 
grandes eventos/ 
Adequação do sistema 
viário. 

Problemas de tráfego/ 
Localização em Zona 
Saturada, longe dos 
equipamentos turísticos. 

Incremento do turismo de 
negócios/  
Redução do adensamento/  
Proximidade do Parque Cocó. 

AQUÁRIO  

Equipamento com interesse 
turístico ambiental e 
científico/ Proximidade da 
faixa de Praia/ Projeto 
"Futurista". 

Decisão sem a consulta 
da população/ Destruição 
de um marco da 
arquitetura moderna no 
Ceará/ Priorização de 
investimentos. 

Incremento do turismo/ Marco 
arquitetônico/  
Criação de espaço livre público. 

PARQUE RAQUEL 
DE QUEIROZ 

Parque urbano integrando 
várias áreas verdes. 

Controle de segurança e 
invasão 

Usufruto da população de baixa 
renda/  
Primeiro Grande Parque da Área 
Oeste. 
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RIACHO MACEIÓ 

Parceria público-privada/ 
Empreendimento Imobiliário/ 
Criação de Parque e área de 
proteção ambiental. 

Especulação Imobiliária/ 
Remoção de Famílias de 
baixa renda/ Impacto 
Ambiental/ 
Desconsideração do 
entorno imediato. 

Criação do Parque/ Controle de 
Invasão/ 
Preservação de recursos 
hídricos 

VIA COSTA-OESTE 
Via paisagística ao longo da 
faixa de praia em área de 
população de baixa renda. 

Remoção da população 
de baixa renda/ Expulsão 
Branca/ Erosão da Zona 
Costeira. 

Novo setor de mobilidade/  
Criação de um novo espaço 
público (calçadão) para a 
população. 

PONTE 
SABIAGUABA 

Ponte sobre o Rio Cocó na 
faixa litorânea. 

Impacto Ambiental/ 
Especulação Imobiliária. 

Vetor da Expansão Urbana/  
Criação do Parque das Dunas. 

HOSPITAL DA 
MULHER 

Atendimento de saúde 
especializado. 

  

Contempla a área de baixa 
renda. 

CUCA 
Centro de Cultura e Arte/ 
Esportes. 

  

Criação de espaço público de 
lazer/  
Incremento da utilização do Rio 
Ceará para o lazer/ 
Uso a um equipamento 
abandonado. 

METRÔ 

Sistema de transporte de 
massa rápido, sendo 90% 
de superfície/ Conecta a 
área Sul e Oeste da Região 
Metropolitana ao Centro de 
Fortaleza. 

Transtornos urbanos 
durante a obra/ 
Aproveitamento da linha 
do trem/ Barreira para 
mobilidade urbana. 

Integração e facilidade de 
mobilidade urbana. 

TERMINAIS E 
CORREDORES DE 
TRANSPORTE 

Reforma e ampliação de 
terminais urbanos/ 
Ampliação de vias e criação 
de corredores exclusivos de 
transporte público. 

Remoção dos canteiros 
centrais das vias. 

Aumentar a agilidade do sistema 
de transporte público. 

CASTELÃO 
Construção de complexo 
esportivo voltado para Copa 
de 2014. 

Desapropriação de 
áreas, Geração de 
tráfego intenso, 
Ocupação do solo 
permeável, Especulação 
imobiliária 

Criação de habitações/ 
Qualificação da área livre. 

  

Apresentação: 
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Grupo 3 – Ações do Mercado Imobiliário, Turismo e Patrimônio 

Quadro Síntese: 

AÇÕES DO MERCADO IMOBILIÁRIO E TURISMO (PATRIMÔNIO) 

INVESTIMENTO CARACTERÍSTICAS CONFLITOS POTENCIAL 

PRAIA DO FUTURO 
Orla maríitima (atrativo turístico)/ 
Médio adensamento/ Interesse 
imobiliário além da orla. 

Ambiental (Maresia)/ Falta de infra-estrutura 
urbana/ Invasão da praia; dunas; vias; APPs. 

Potencial Construtivo. 

BEIRA-MAR 

Presença de hotéis e pousadas/ 
Grande adensamento comercial/ 
Presença de infra-estrutura 
urbana/ Praça linear/ Calçadão/ 
Feirinha 

Turismo sexual/ Supervalorização residencial/ 
Falta de estacionamento. 

Ciclovia/ Área 
separada para corrida. 

GRANDE 
ALDEOTA 

Bairros: Aldeota; Meireles; 
Joaquim Távora; Dionísio Torres/ 
Grande adensamento/ 
Verticalização/ Presença de 
infra-estrutura/ Adensamento 
comercial nas vias principais. 

Especulação Imobiliária/ Vazios urbanos/ 
Escassez de espaços públicos/ Trânsito 
saturado/ Conflito entre classes sociais.  

  

PARQUE DO COCÓ 
Áreas verdes/ Parque Urbano/ 
Área de preservação. 

Mercado/ Imobiliário/ Insegurança/ Barreira 
física no crescimento urbano. 

Ecoturismo/ Área 
verde de lazer/ 
Conforto. 

COSTA OESTE 
Horizontalidade/ Habitação 
Popular Residencial. 

Melhorias urbanas/ Expansão Imobiliária/ 
Paisagem Natural/ Habitação Popular x Futuro 
Interesses Imobiliários/ Falta de infra-estrutura. 

Melhorias Urbanas/ 
Expansão Imobiliária/ 
Paisagem Natural. 

EIXO 
WASHINGTON 
SOARES/ 
MESSEJANA 

Eixo de crescimento/ 
Horizontalidade/ Especulação 
imobiliária. 

Presença de Favelas/ Áreas de preservação. 

Permite maior 
adensamento/ Muitos 
equipamentos de 
grande porte. 

CENTRO 
HISTÓRICO 

Pequena escala das edificações/ 
Muito adensado/ Comércio/ 
Patrimônio. 

Comércio ambulantes/ Degradação do 
Patrimônio/ Lotes abandonados e subutilizados/ 
Uso Diurno. 

Requalificação 
Urbana/ Patrimônio-
turismo/ Boa 
acessibilidade 

 

Apresentação: 
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Grupo 4 - Legislação e Espaço Intralotes 

Quadro Síntese: 

 
LEGISLAÇÃO E ESPAÇO INTRALOTE 

 

INVESTIMENTO CARACTERÍSTICAS CONFLITOS POTENCIAL 

ZONA DE ORLA 1 

 
Alta densidade/ 
Horizontalidade/ EL = 
Viário + meio de 
quadra + campo de 
futebol 
 

Falta de ref de Esp. Livre/ 
Desordem/ Uso da Via 

Espaço de "fábrica" para desapropriação 
Duna/ Marco Histórico. 

ZONA DE ORLA 2 

 
Ocupação Faixa orla/ 
Baixa densidade/ EL = 
Processado e 
Privatizado (part. E 
inst.) 
 

Falta acesso público/Visual 
ao Mar/ Insalubridade 
CAGECE. 

Acesso Físico/ Visual 

ZONA DE ORLA 3 

 
Diversidade Uso/ 
Ocupação (CDMAC + 
Eq culturais; 
Armazéns; Comunid. 
Poço da Draga.) 
 

Alterações de Uso/ 
Marginalização de funções/ 
Influência Marés. 

Turístico/ Ampliação Espaços Livres. 

ZONA DE ORLA 4 

 
Alta verticalização/ EL 
Tratado/ Intra lote 
público/ Foz Maceió/ 
Acessibilidade à praia. 
 

Pedestre/ Veículos/ 
Intensidade de Uso/ 
Ocupação Quiosques/ 
Feiras/ Ambulantes. 

Ampliação Calçadão/ Redução Via. 

ZONA DE ORLA 5 

Sem ocupação/ 
Acesso ao Morro Sta 
Terezinha. 

Degradação Ambiental Mirantes/ Acessibilidade/ Novo Uso. 

ZONA DE ORLA 6 

 
Zona Industrial/ 
Portuária/ Alta 
Densidade de 
ocupação Irregular. 
 

Falta acesso (ocupação 
desordenada/ equip. 
industriais/ portuários)/ 
Insegurança. 

Vazios a serem tratados. 

ZONA DE ORLA 7 

 
Baixa Densidade/ 
Grandes Vazios/ 
Tratam. Intra lote 
parcial e pontual 
(hotéis e grandes 
edif.)/ Apelo turístico e 
lazer. 
 

Priv. E Público/ Abandono e 
ordenamento espaço livre. 

Ocupação de qualidade/ Regulamentação 
ocupação. 

ZONA OCUPAÇÃO 
CONSOLIDADA 

Alta verticalização/ 
Diversidade ocupação/ 
Tratamento intra lote. 

Tráfego/ Falta Praças e E.P. 
Prover Legislação específica para novos 
usos. 

ZONA OCUPAÇÃO 
PREFERENCIAL 1 

 
Horizontalidade/ 
Poucos espaços livres 
públicos/ Pouco 
espaço intra lote. 
 

Distanciamento E.P.(obrig. 
locomoção). 

Aproveitamento vazios existentes/ Prover 
Legislação. Específica para nos usos. 
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ZONA OCUPAÇÃO 
PREFERENCIAL 2 

 
Horizontalidade/ 
Poucos espaços livres 
públicos/ Pouco 
espaço intra lote. 

Distanciamento E.P.(obrig. 
locomoção). 

Prover Legislação específica para novos 
usos. 

ZONA DE 
REQUALIFICAÇÃO 
1 

 
Diversidade ocupação 
(BX/ MD/ Alta), usos, 
equipamentos/ 
Presença de Conj. 
Habitacionais. 
 

Acessibilidade 
Uso/ Grandes vazios/ Preservação 
Margens Corpos. 

ZONA DE 
REQUALIFICAÇÃO 
2 

Densidade mais baixa/ 
E. Livre intra lotes. 

Aprov. Áreas Amb. 
Sensíveis. 

Uso/ Grandes vazios/ Preservação 
Margens Corpos. 

ZONA OCUPAÇÃO 
MODERADA 1 

Grandes 
Equipamentos/ 
Grandes Vazios. 

Ocupação áreas frágeis. 
Preservação estoque áreas verdes 
destinadas para parcelamento. 

ZONA OCUPAÇÃO 
MODERADA 2 

    
Preservação estoque áreas verdes 
destinadas para parcelamento. 

 
 

Apresentação: 
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6. RESULTADOS DA OFICINA 

 

 
 

 
Após a apresentação das 04 equipes, foi elaborada a síntese da situação dos espaços 

livres da capital cearense, realizada a partir de discussão com o grupo participante: 

1. Verifica-se em Fortaleza a total ausência de atuação do poder público municipal no 

que se refere ao projeto, implantação e gestão das praças, que se encontram, em sua 

grande maioria, degradadas, sem equipamentos e mobiliário urbano, arborização 

adequada e ambientação propícia às práticas recreativas, esportivas e de lazer; 

 
2. Constatou-se a existência de um programa de recuperação e conservação das 

inúmeras lagoas que existem na cidade, distribuídas pelo tecido urbano, com alto 

potencial de aproveitamento para uso da população. No entanto, a postura 

conservacionista predomina sobre a funcional, não prevendo projetos paisagísticos 

para o entorno destas áreas, o que impedirá a apropriação efetiva destes espaços;  

 
3. As ações do poder público, tanto no âmbito municipal como estadual, caracterizam-

se por iniciativas pontuais, desvinculadas de qualquer idéia de planejamento setorial e, 

muito menos, intersecretarial, sendo dependentes, invariavelmente, de vontade política 

ocasional; 
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4. O potencial de aproveitamento dos grandes rios que cortam a cidade gerou alguns 

projetos de grande significação e relevância se implantados efetivamente. O projeto do 

Rio Maranguapinho, que prevê além da requalificação das áreas lindeiras, o 

reassentamento de expressiva parcela da população de baixa renda do entorno, está 

em processo de implantação. Se realmente concluída a obra, proporcionará um 

precedente de grande impacto nas práticas projetuais voltadas para o espaço livre; 

5. Como ocorre em diversas cidades brasileiras, a desarticulação entre as diferentes 

secretarias, a sobreposição de funções, a limitação de recursos e a pouca capacitação 

dos quadros técnicos municipais é percebida na cidade; 

6. O município apresenta grande potencial de aproveitamento das faixas destinadas à 

preservação permanente (APPs), o que permitirá a criação de um sistema de espaços 

livres, constituído por tipologias variadas, ao longo dos córregos e rios que cortam a 

cidade e que possuem forte conexão entre si; 

7. A orla marítima apresenta extenso calçadão, de largura variável e de tratamento 

paisagístico deficiente e pontual. Juntamente com os espaços livres da área central, 

deveria ser objeto de requalificação ambiental e funcional; 

8. Percebeu-se a existência de grandes vazios urbanos em contraponto às áreas 

densamente ocupadas. Por exemplo, a região da Praia do Futuro, com grande 

ocupação nos finais de semana, não dispõe de espaços livres significativos, à exceção 

da própria praia. Os terrenos próximos vagos são utilizados como estacionamento 

nestas ocasiões; 

9. A cidade cresce desconsiderando suas áreas de dunas, comprometendo, em muitos 

casos, sua estabilidade. 
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 7. ANEXOS            
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