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Resumo  

A área aqui apresentada compreende a Microbacia do Riacho Maceió-Papicu e 

abrange parte dos bairros Meireles, Papicu, Vicente Pinzon, Mucuripe, na cidade de 

Fortaleza-CE. O objetivo deste trabalho, resultado da disciplina se Planejamento da 

Paisagem no Curso de Arquitetura e Urbanismo da Unifor, consistiu em entender o 

funcionamento da região e a relação entre população, meio ambiente e aspectos 

infraestruturais envolvidos. Após este estudo, houve a proposição de uma 

Infraestrutura Verde, por meio da qual seriam melhores aproveitados os recursos da 

paisagem e da natureza do lugar no provimento de serviços ambientais diversos.  

Para alcançar esse objetivo, foram realizadas visitas a pontos estratégicos, o que 

nos proporcionou uma melhor percepção e interpretação do lugar. Os pontos 
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Introdução 

escolhidos foram a Lagoa do Papicu, trechos dos riachos Maceió e Papicu, o 

mirante do morro de Santa Terezinha e a foz do riacho Maceió. A escolha dos 

pontos visou focar na importância do fluxo de águas para a conjuntura ambiental da 

área, seguindo o percurso dos riachos até o deságue no mar. A região apresenta 

grande potencial paisagístico e beleza, mesmo diante de todos os problemas. 

Durante o trajeto, foi possível identificar fragmentos verdes e a possibilidade de 

criação de conexões entre eles, favorecendo o desenvolvimento da fauna e da flora 

e a apropriação deste sistema de espaços livres propostos pelos habitantes da 

cidade.   O inventário foi feito utilizando mapas em que são destacados os principais 

aspectos relativos à água, mobilidade, vegetação e usos. O diagnóstico foi feito por 

meio da análise SWOT, em que são identificadas as Forças (S), Fraquezas (W), 

Oportunidades (O) e Ameaças (T) da área. Como resultado deste trabalho 

acadêmico, foram elaboradas duas pranchas tridimensionais, uma contendo o 

diagnóstico e a outra mostrando a proposta de Infraestrutura Verde para esse 

importante setor da cidade, onde a Paisagem foi pensada como provedora de novas 

funções urbanas através de serviços ambientais de provimento (mobilidade de baixo 

impacto e atividades de economia cidadã), controle (regulação climática, combate a 

enchentes, melhoria da qualidade da água) e cultura (educação ambiental e lazer).  

 

Introdução 

O sistema urbano presente em Fortaleza precisa urgentemente repensar os 

seus aspectos sociais, ambientais e econômicos. Segundo ELKINGTON (1997), que 

estabeleceu o conceito de "tripé" embasado na sociedade, meio ambiente e na 

economia como premissa para o desenvolvimento sustentável, a cidade deve buscar 

uma equalização entre esses três pilares para ser planejada e projetada de forma 

mais amigável com a sua Paisagem.  

NOVOTNY et. al. (2010) defende que este equilíbrio dificilmente será 

alcançado somente nos espaços construídos, ou seja, nos edifícios e seus artifícios 

diversos. O desafio para a sustentabilidade urbana está, portanto, nos seus espaços 

livres, predominantes no tecido urbano, mas com grande potencial para adequação 

às novas demandas e desafios da cidade (TARDIN, 2008).  

Esses espaços, primordialmente lugares de convívio coletivo, recebem atores 

diversos, permitem que esses interajam entre si em locais públicos como ruas e 
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praças, parques e espaços cívicos. Paralelamente, são nestes lugares abertos que a 

paisagem pode, preferencialmente, proporcionar novas funções que resgatarão os 

processos naturais para a cidade. Num mundo já intensamente urbanizado, 

infraestruturas urbanas que atendam aos propósitos do homem e da natureza de 

maneira mais integrada são o desafio para a sustentabilidade das cidades 

contemporâneas e do futuro.  

Nesse contexto, este trabalho fundamenta-se em temas estratégicos e 

estreitamente relacionados ao planejamento e projeto urbanos: Infraestrutura Verde 

(IEV) e drenagem. Como questão comum a esses campos temáticos, a água, em 

todas as suas formas de interação com as cidades - provimento, escoamento, 

esgotamento, tratamento, reuso e paisagem - ocupa uma posição central para 

ambos.  

De acordo com BENEDICT & MCMAHON (2006), para a IEV, a água consiste 

no recurso primário de integração que afeta e é afetado por todos os setores de 

planejamento e projeto: uso do solo, transporte, infraestrutura, espaços livres, 

manejo de resíduos e geração de energia (NOVOTNY et. al, 2010). Na drenagem, 

ela é o elemento condutor e conduzido, seja em estruturas naturais, artificiais ou 

híbridas, manifestando, ao longo de seu percurso, todos os problemas, as 

potencialidades, as oportunidades e as ameaças para o ambiente urbano.  

Diante disso, o estudo, o diagnóstico e a proposta de intervenção para a área 

da microbacia formada pelos riachos Maceió e Papicu foram feitos observando-se: a 

história da cidade, com a criação de uma linha do tempo; a localização geográfica da 

área; a imagem aérea; os mapas de identificação (em camadas separadas em usos, 

ecologia urbana, espaços livres e mobilidade); a análise SWOT; a visita presencial; 

as entrevistas e as maquetes físicas.  

A área em estudo abrange os seguintes bairros: Papicu, Vicente Pinzon, 

Mucuripe. Durante a visita à área foi dado destaque a alguns pontos, onde foram 

coletadas informações que não seriam possíveis utilizando os outros mecanismos 

de estudo. 

Partimos de um ponto próximo a Igreja Nossa Senhora de Lourdes, na Lagoa 

do Papicu, localizada no bairro Dunas, que tem em uma topografia mais elevada em 

relação aos outros pontos e abriga logo à margem da lagoa uma comunidade 
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irregular, causando desconforto frente à disparidade social percebida entre essa 

comunidade e as casas de alto padrão também lá localizadas.  

O segundo ponto de destaque foi à margem do Riacho Papicu, próximo à 

Capela Menino Jesus de Praga, que é uma área bastante agradável devido a 

atmosfera criada pelo riacho em superfície e sua vegetação de encosta. No entanto, 

já é perceptível o acumulo de poluição na água corrente, vinda da Lagoa do Papicu 

e agora passando pelo Riacho Papicu.  

Na sequencia está o Mirante que, assim como o ponto localizado próximo a 

Lagoa do Papicu, também possui uma topografia alta, o que permite uma vista de 

parte da cidade de Fortaleza. Porém, apesar da bonita vista proporcionada por esse 

nível de topografia, a qualidade da moradia e dos serviços básicos estão aquém do 

ideal.  

Outro ponto visitado foi na Rua Tavares Coutinho, onde passa o Riacho 

Maceió, onde este volta a ser superficial, sendo possível verificar grande poluição, 

inclusive a proveniente do esgoto de um restaurante localizado logo à sua margem. 

Bem próximo, na Rua Saporé, foi escolhido outro ponto de visita por onde passa o 

mesmo riacho e que apresenta características parecidas com as do ponto anterior, 

porém agora percebe-se uma maior quantidade de residências em seu entorno. 

 Por fim, foi analisada a Foz do Riacho Maceió, Parque Otacílio Teixeira Lima 

Neto (Bisão), localizada a poucos metros do mar. É no mar que toda essa água e 

todo o acúmulo de poluição trazido por ela deságuam. Esse parque presencia tanto 

uma grande concentração de resíduos impróprios quanto uma forte oposição social, 

tendo em uma mesma área luxuosos hotéis e edifícios residenciais contrastando 

com pequenas casas de estrutura simples. 

É fácil perceber que a estratégia infraestrutural utilizada na área estudada e em 

seu entorno, bem como na maior parte da cidade de Fortaleza, mostra-se ineficiente, 

pois, além de não ser capaz de suprir satisfatoriamente as necessidades e anseios 

da população, não visa prevenir intempéries. Portanto, ela não contribui para a 

formação de um espaço urbano resiliente. Se esse sistema não for repensado com 

urgência e sua estratégia não for modificada, este tende a saturar-se e a tornar o 

espaço urbano cada vez mais caótico e menos eficiente.  
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A partir dessa necessidade urgente, a Infraestrutura Verde (IEV) surgiu como 

uma alternativa para tornar as cidades mais resilientes e equilibradas, formando um 

espaço integrado, tanto no aspecto espacial quanto no funcional, conservando a 

biodiversidade e tornando a economia sustentável. 

 

 Metodologia 

 Como metodologia foram usados diversos meios, de forma a adquirir o 

máximo de informações possível sobre a área analisada, inclusive sobre a 

importante interação constante, inseparável e dinâmica que ocorre entre sociedade 

e natureza. Buscamos estabelecer o primeiro contato e conhecer sobre o passado, 

não só da área, mas também das pessoas que por ela passaram, e saber como a 

cidade e as pessoas estão atualmente, conhecendo também as alterações durante 

todo esse período.  

Para isso, foi realizado um estudo em relação à história da cidade de Fortaleza 

e a partir disso feita uma linha do tempo contanto esta história, dando ênfase na 

área específica abordada no trabalho. Só a partir desse conhecimento inicial é 

possível seguir adiante na pesquisa, pois assim já se sabe o contexto do que será 

analisado.  

Em seguida, localizamos a área geograficamente para conhecer também sua 

adjacência e as conexões realizadas entre elas. Uma importante ferramenta para 

essa compreensão espacial foi a fotografia aérea.  

Já passando para as próximas etapas de análise, as quais juntas formaram 

nossa percepção da paisagem, utilizamos mapas que nos ajudaram a identificar 

elementos locais existentes no período atual da análise. Os mapas foram separados 

em camadas compostas por usos, ecologia urbana, espaços livres e mobilidade, que 

juntos compõem um diagnóstico técnico e bastante próximo da realidade, 

contribuindo para formar nossa leitura da paisagem.  

Após adquirirmos esses conhecimentos, pontuamos as Forças, Oportunidade, 

Fraquezas e Ameaças (FOFA - SWOT). Forças e fraquezas são a análise da área 

diretamente com os aspectos que ela apresenta, enquanto oportunidades e 

ameaças estão relacionadas ao entorno desta área e à influência que ele exerce ou 

pode vir a exercer sobre ela. Saindo da análise técnica, na qual trabalhamos com 
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dados existentes que propiciam a interpretação da paisagem, realizamos uma outra 

análise, não menos importante, porém muito relativa e pessoal, através de visita à 

área.  

Nesse momento, nos foi dada a oportunidade de sentir a área, de interpretá-la 

a partir de nossa vivência individual que traz intrinsicamente vivências e memórias 

particulares de cada pesquisador. Aproveitando a oportunidade, foram realizadas 

preciosas entrevistas com moradores locais, o que enriqueceu bastante a pesquisa, 

pois nos permitiu conhecer suas perspectivas, garantindo uma concepção mais 

assertiva da proposta.  

   

          

 

 

Tendo feito esse estudo e tendo o diagnóstico realizado de forma organizada e 

acurada nos sentimos instigadas e à vontade para construir uma maquete física que 

contribuiu muito para o conhecimento topográfico, ficando nítidas as características 

morfológicas e os processos que as influenciam. 

As duas pranchas elaboradas reuniram todas essas informações colhidas e 

conhecimentos adquiridos. 

A primeira maquete agrupou as etapas de diagnóstico: foto aérea, história e 

localização geográfica da área, linha do tempo, mapas em camadas (de uso, 

Material para colagem (2015) 
Fonte: Carolina Bitencourt e Ravena Alcântara 
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Resultados e Discussão 

ecologia urbana, espaços livres e mobilidade) e análise SWOT, para a qual foram 

utilizados alfinetes com símbolos de acordo com a análise, traduzidos em uma 

legenda, possibilitando uma compreensão rápida e simples dessa diagnose. 

   

 

 

A segunda maquete, também com natureza tridimensional, recebeu além da 

representação topográfica a proposta final representada com fitas de cores variadas, 

trazendo também uma legenda e descrição em sua composição. 

   

 

 

 

Dentro da área estudada seis pontos estratégicos foram analisados com mais 

critério e atenção. O primeiro foi na Lagoa do Papicu próximo a Igreja Nossa 

Senhora de Lourdes, bairro Dunas, nesta área foi possível ter uma vista ampla da 

área, devido a sua topografia estar em um nível mais alto desta região. Do ponto 

escolhido para observação é possível contemplar uma vista belíssima em se 

tratando de beleza natural, porém ao focar em alguns pontos percebemos um 

contraste social que nos causou grande incômodo, pois logo na descida da duna há 

uma comunidade muito modesta, que se instalou de forma espontânea e irregular há 

Maquete diagnóstico (2015) 
Fonte: Carolina Bitencourt e Ravena Alcântara 

 

Maquete proposta (2015) 
Fonte: Carolina Bitencourt e Ravena Alcântara 
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aproximadamente treze anos. Por meio de entrevistas com três moradores dessa 

comunidade colhemos os dados que lá não possui água encanada, de forma que os 

habitantes utilizam a água proveniente das próprias dunas, inclusive para a irrigação 

de algumas frutas e legumes plantados e mantidos pelos próprios moradores desta 

comunidade; há uma deficiência também em relação à mobilidade, pois lá não passa 

transporte público nem escolar; porém são atendidos pelos serviços de coleta de lixo 

e energia elétrica. Notamos também grande potencial em relação aos aspectos 

naturais como água e vegetação. Por ser um ponto alto de onde provem parte da 

água que tem o mar como destino final, merece receber com urgência uma maior 

atenção nesse aspecto, necessitando de tratamento de sua água, inclusive com a 

ampliação da vegetação ciliar à margem da Lagoa. Em seguida fomos para próximo 

da Capela Menino Jesus de Praga, Riacho Papicu, onde percebemos uma área que, 

no geral, é bastante horizontalizada, como muitas casas próximas a margem do 

riacho. A vegetação ciliar é relativamente preservada e deixa o microclima local 

bastante agradável. Além disso, observamos a interação social e a utilização de 

equipamentos para benefício público, como quadra de esportes e aparelhos simples 

de ginástica. Um morador local, em entrevista, nos citou aspectos negativos e frisou 

a insegurança e a poluição (inclusive olfativa), principalmente em dias de chuva, que 

como sabemos é devido ao acumulo da poluição já procedente das dunas, porém 

este mesmo entrevistado afirmou pontos positivos em relação ao transporte público, 

serviços de esgotamento, energia elétrica, dentre outros relacionados a 

infraestrutura básica. Na sequencia fomos para o Mirante, ponto de onde também é 

possível ter uma vista privilegiada da cidade, devido a sua topografia. Porém, ao 

contrário dos pontos citados anteriormente, nesse ponto específico a sensação de 

insegurança é eminente. Lá predominam residências unifamiliares de baixo padrão, 

também é possível perceber grande dificuldade em relação à locomoção, devido a 

má qualidade da pavimentação, falta de sinalização e largura das vias, havendo 

também a falta de infraestrutura e saneamento básicos adequado. O quarto ponto foi 

o Riacho Maceió, Rua Tavares Coutinho, onde se pode ver uma parte do Riacho 

Maceió, que nesse trecho fica em superfície, deixando exposta a realidade do riacho 

e possibilitando verificar a olho nu sua poluição. Um fato que contribui bastante para 

a poluição nesse ponto, e a partir deste ponto, é o fato um restaurante despejar seu 

esgoto diretamente no riacho, sem nenhum tratamento. Seguimos para o Riacho 

Maceió na Rua Saporé, local onde percebemos características bastante parecidas 

com o ponto anterior visitado, porém com residências em seu entorno. Por fim 
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visitamos a Foz do Riacho Maceió, no Parque Otacílio Teixeira Lima Neto (Bisão), 

local recém urbanizado, porém a qualidade da água infelizmente continua 

insatisfatória. Também apresenta características parecidas com os pontos 

anteriormente analisados, porém neste o entorno é diferenciado por haver um 

grande contraste em relação ao poder aquisitivo dos moradores da região. Uma 

grande parte das residências é composta por edifícios de médio a alto padrão, 

formando edifícios multifamiliares de alto poder aquisitivo, e a outra, principalmente 

atrás da Igreja Nossa Senhora da Saúde, é formada por moradias unifamiliares 

humildes em sua maioria, que abrigam parte da população de baixo poder aquisitivo. 

Dando destaque à análise da ecologia urbana, observamos a despreocupação 

com o deságue da água, que está em uma situação de alerta, e propusemos 

equipamentos posicionados estrategicamente em três pontos da área, fazendo uma 

analogia ao tripé da sustentabilidade que se compõe de economia, sociedade e 

meio ambiente. Esse conjunto de pontos forma um triangulo infraestrutural 

consciente, no qual os polos vão de encontro a esse tripé. Deve haver fornecimento 

de serviços ecológicos interligados por elementos que têm como objetivo principal 

unir a área em seu aspecto mais amplo, por meio de conexões, corredores e 

geração polos multifuncionais, promovendo assim um espaço adequado para fauna 

e flora locais e atrativo para as pessoas que transitam e moram na área. O primeiro 

polo localiza-se na Avenida Beira Mar, próximo ao Parque do Riacho Maceió, 

voltado à economia e, naturalmente, se torna um centro turístico. Portanto, com o 

objetivo de movimentar a economia e valorizar a história dessa região seria criado 

um equipamento que daria foco à cultura local, de forma a fortalecê-la, promovendo 

também um local de apoio aos pescadores. Esse primeiro polo traz como funções: 

incrementar a vegetação; promover o contato entre moradores locais, bem como 

com turistas e transeuntes; oferecer serviços. O segundo polo foi criado pensando 

na sociedade, buscando oferecer um espaço agradável no qual seja possível sua 

integração, comunicação e lazer conjunto. Assim, é localizado à margem da Lagoa 

do Papicu, sendo possível contemplar a vista panorâmica natural local, tendo um 

grande potencial para receber parte da população, inclusive turistas. Dessa forma, 

as funções que esse polo agrega são: nadar, caminhar, praticar esportes aquáticos 

e “radicais”; melhorar a qualidade da água; agricultura urbana; incrementar a 

vegetação; recompor a vegetação da encosta; e promover o contato entre 

moradores locais e moradores de outras regiões, além de turistas. O polo que fecha 

o polígono é o ambiental, fica localizado próximo ao Parque do Cocó e oferece à 
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população informações a respeito de assuntos voltados ao meio ambiente, como 

cultivo de horta, geração de resíduos sólidos, uso da água, alimentação saudável, 

dentre outros. Esse polo teria o objetivo de informa-la e educa-la sobre o tema, 

conscientizando-a das consequências de seus atos e tendo como produto a 

melhoria no quadro pontual e geral de nossa cidade, além de permitir-lhes uma 

melhora na qualidade de vida. Suas funções são: fornecer informações e promover 

uma cultura de sustentabilidade; incrementar a vegetação; melhorar a qualidade da 

água; promover o contato entre os moradores; criar e manter a agricultura urbana.  

O sistema conector desses três polos (e, consequentemente, de outros pontos 

intermediários do percurso) é o monotrilho suspenso, que traz como vantagem 

poupar o espaço urbano, por necessitar de menos espaço, tanto horizontal como 

vertical. Outra vantagem é o fato de ele gerar menos poluição, inclusive sonora, já 

que desliza através de um sistema de ímãs e usa rodas de borracha quando entra 

em contato com o solo. Além disso, a estrutura é mais barata e fácil de ser 

construída do que uma subterrânea, por exemplo e propicia uma bela vista aérea da 

cidade. Agrega funções de priorizar o transporte coletivo de baixo impacto; conectar 

os polos de forma rápida e segura; desafogar o trânsito nas vias terrestres; facilitar a 

autonomia de pessoas com deficiência em relação a sua locomoção. Elemento de 

projeto: corredor de conexão entre a população. Outro sistema conector adotado é o 

corredor verde, no qual corredores verdes secundários dão assistência no plano 

superficial da cidade e unem seus principais fragmentos, como calçadão da Avenida 

Beira Mar, praças, lagoas, riachos, dentre outros que se conectam entre si criando 

um sistema que serve de base para se chegar de forma salutar ao “triangulo”, com 

ruas arborizadas, ciclovias/ciclofaixas, calçadas adequadas,... Suas funções são: 

caminhar; priorizar o transporte coletivo de baixo impacto; melhorar a qualidade da 

água; recompor a vegetação nas encostar; promover contato entre moradores; 

promover a cultura de apropriação do espaço público. Elementos de projeto: piso 

permeável; biorretenção; criação de corredor/parque.  

Outra preocupação constante nessa proposta é a acessibilidade, pois sabemos 

que a cidade deve ser vivida por todos, sem exclusões, e precisa oferecer elementos 

que permitam isso. Sendo essa, portanto uma de nossas prioridades. Assim, em 

uma escala menor toda a proposta segue a NBR9050.  
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Maquetes físicas - Diagnóstico (2015) 
Fonte: Carolina Bitencourt e Ravena Alcântara 

 



12 

  

  

 

 

 

 

 

Maquetes físicas - Proposta (2015) 
Fonte: Carolina Bitencourt e Ravena Alcântara 
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Conclusão 

Diante da situação estudada, percebe-se ser inadiável a mudança de 

comportamento da população, assim como do tratamento dado pelas autoridades 

em relação ao assunto abordado. Muito precisa ser feito para tornar a área 

diagnosticada equilibrada sobre o tripé da sustentabilidade, que serviu de base para 

nossa análise e proposta. Foram constatados pontos frágeis em relação à poluição, 

falta de infraestrutura, desrespeito ambiental, má distribuição de equipamentos, falta 

de atenção com a vegetação nativa e de encosta, falta de comunicação entre 

fragmentos, não preocupação com a mobilidade e a acessibilidade, entre outros 

aspectos que nos fazem refletir frente a nossa sociedade e ao nosso futuro. 

Percebemos uma forte sensação de vulnerabilidade, porém não de impotência. 

Acreditamos ser possível, através da mudança de atitude, colaborar para tornar a 

cidade de Fortaleza um organismo vivo equilibrado, seguro e confortável para todos, 

o que possibilitaria vivê-la e senti-la melhor, trazendo como benefício, inclusive, o 

resgate da dignidade humana local. 
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