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RESUMO 
 

Palavras – chave: produção do espaço; cidade; planejamento urbano; natureza – 
sociedade; Parque Ecológico do Cocó – proteção ambiental   

 

Esta dissertação trata do desenvolvimento socioespacial de Fortaleza, procurando 

analisar o processo de produção e apropriação do espaço urbano no entorno de 

áreas de proteção ambiental, como respaldo para a avaliação de projetos de 

parques locais. A pesquisa teve como objeto de estudo o entorno do Parque 

Ecológico do Cocó, principalmente as áreas de interseção do espaço natural e a 

malha urbana e o espaço construído dentro das faixas de proteção. O Parque foi 

analisado segundo a conjuntura política em que foi implantado, observando-se nos 

últimos 15 anos as transformações ocorridas em seu entorno. 

O método de análise foi fundamentado a partir dos dados obtidos pelos seguintes 

procedimentos metodológicos: pesquisa bibliográfica realizada para elaboração da 

fundamentação teórica e resgate das bases histórica do desenvolvimento urbano de 

Fortaleza; pesquisa documental e visitas de campo, para observação direta do 

espaço urbano no entorno do Parque e identificação das agressões e dos pontos 

vulneráveis; entrevistas estruturadas com moradores objetivando recolher 

informações acerca das mudanças provocadas com a implantação do Parque 

Ecológico do Cocó. 

A partir da análise dos resultados da pesquisa conclui-se que a desigualdade 

socioespacial se reproduz em diferentes escalas na cidade de Fortaleza. É na 

natureza que se verificam os impactos da degradação e do desenvolvimento.  A 

configuração das áreas verdes da Cidade demonstra as mazelas frutos de 

intervenções pontuais e desarticuladas. O rio Cocó faz parte de uma bacia, mas sua 

relação com os demais corpos hídricos não é considerada pelo planejamento e pela 

gestão pública. Desta forma o tecido urbano se impõe sobre os possíveis circuitos 

verdes. È assim com o Parque Ecológico do Cocó, cuja área verde desaparece em 

meio a Cidade. Isolado e valorizado em determinadas áreas, “esconde” as 

agressões, estimula as pressões do mercado imobiliário e não faz parte da vida das 

comunidades em seu entorno, tornando o rio e o mangue mais vulneráveis. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Key words: production of the space; city; urban planning; nature – society; Cocó 
Ecological Park – environmental protection 

 

This work is related to the social and space development of Fortaleza, and analyzes 

the process of urban space production and appropriation in the environmental 

protected surrounding area, as a support for the evaluation of local parks projects. 

The research had as the object of study the surroundings of the Cocó Ecological 

Park, more specifically the areas of intersection of the natural and urban spaces, and 

the space developed into the areas of protection. The Park was analyzed according 

to political context in which it was implemented, considering the transformations 

happened in its surroundings in the last 15 years. 

The research method was based in the data collected by the following techniques: 

bibliographic research made for the theoretical foundation and for getting the 

historical urban development of Fortaleza; documental research and visits in the field, 

the last did in order to observe directly the urban space in the Park surroundings and 

identification of the main aggression and the vulnerable points; structured interviews 

with residents, aiming to collect information about the changes provoked by the 

implementation of the of the Cocó Ecological Park. 

Through the analysis of the data collected, it was possible to conclude that the socio 

space inequalities are reproduced in different levels in Fortaleza. It was in the nature 

where could be verified the main impacts of the degradation and development. The 

configuration of the green areas of Fortaleza demonstrates the problems came from 

the punctual and unarticulated interventions. The Cocó river is part of a basin, but its 

relation with the other basin components is not considered by the public planning and 

management. This way, the urban areas advance on the river area and consequently 

on possible green spaces. This is what happens with the Cocó Ecological Park, 

where the green area disappears into the city. Isolated and valued in certain areas, 

the river “hides” the aggressions, stimulates pressures of the civil construction and 

real state market, and gets not part of the life of the communities in its surroundings, 

making the river and the swamp vulnerable. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

O presente trabalho trata do desenvolvimento socioespacial de Fortaleza, 

analisado segundo as condições com que a sociedade vem se relacionando com a 

natureza ainda presente na Cidade. 

Fortaleza, a exemplo de outras cidades brasileiras, tem sido vista como 

um produto para o lucro máximo de determinados segmentos da sociedade, também 

como “vitrine” de outros produtos, dentre eles a natureza, que confere qualidade de 

vida a quem habita seu entorno e tem acesso a sua paisagem.  

Por conta desse modelo de cidade, a natureza é vista muitas vezes pelos 

agentes produtores do espaço urbano como algo a ser “acondicionado” por 

mecanismos como a urbanização; e assim transformada em símbolo/produto, o qual 

valoriza determinadas áreas da cidade, antes lugares, hoje territórios disputados por 

especuladores, antigos e novos moradores, comerciantes, gestores, ambientalistas 

etc. 

As áreas de proteção ambiental de Fortaleza, convertidas em parques 

urbanos, são um claro exemplo desse processo. Criados como espaços de lazer e 

de contemplação da natureza, e acima de tudo como ponto de encontro entre 

sociedade e natureza dentro da cidade; o parque é o espaço intermediário, onde se 

dá a sensibilização e a mobilização da população para a proteção do recurso 

natural. 

Mas o observado é que a Cidade, enquanto produto da relação ESPAÇO 

– SOCIEDADE, desconsidera a proteção ambiental garantida por lei, e investe 

contra a natureza, principalmente os recursos hídricos dentro dos parques urbanos, 

descaracterizando-os, num processo sem controle. Essa constatação, baseada na 

vivência enquanto moradora da cidade, nos levou a formular a seguinte questão: A 

apropriação do espaço natural e sua transformação em “ilhas verdes” dentro da 

cidade, tem sido suficiente para a proteção dos recursos naturais urbanos e para o 

alcance de um meio ambiente sustentável? 

A correta apropriação da natureza em áreas urbanas é fundamental na 

busca pela cidade sustentável. Modelos de apropriação são criados pelos detentores 
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do conhecimento técnico-científico e reproduzidos em diferentes realidades urbanas, 

sendo muitas vezes impostos aos agentes principais na produção destas realidades. 

Como principais agentes destacam-se as comunidades diretamente beneficiadas 

com o espaço produzido. Comunidades que ainda não atingiram um grau de 

consciência do seu papel na criação e utilização dos espaços públicos em áreas de 

preservação. 

O presente trabalho advém da necessidade de aprofundar conhecimentos 

sobre o processo de produção e apropriação do espaço urbano no entorno de áreas 

de proteção ambiental, como respaldo para a avaliação de projetos de parques 

locais produzidos sob a ótica da imposição.  

O campo de observação do presente trabalho é o entorno do Parque 

Ecológico do Cocó, principalmente as áreas de interseção do espaço natural e a 

malha urbana e o espaço construído dentro das faixas de proteção. Além do entorno 

do Parque foram observados os setores à montante e à jusante, dado que o rio faz 

parte de um sistema natural como seu eixo principal. 

O percurso percorrido para elaboração da presente dissertação apoiou-se 

na descrição fundamentada na análise: - do desenvolvimento de Fortaleza e sua 

região metropolitana; - dos processos de planejamento e gestão promovidos pelo 

poder público; - do processo de produção do espaço no entorno do Parque; - do 

projeto de urbanização proposto; - e da ação de moradores e de órgãos da 

administração pública. 

A pesquisa bibliográfica foi feita a fim de se encontrar fundamentações 

teóricas que subsidiassem as discussões acerca dos conceitos trabalhados: espaço, 

paisagem, cidade global, cidade sustentável, planejamento urbano, dentre outros. 

Também objetivou a identificação das bases históricas do desenvolvimento 

socioespacial da Cidade. A pesquisa se deu através de livros, jornais, publicações, 

teses, imagens de satélite, fotografias aéreas do Município de Fortaleza, material 

cartográfico, memoriais, além de pesquisas disponíveis na Internet. 

A pesquisa documental teve como finalidade a busca, em órgãos do 

poder público municipal, estadual e federal, de informações básicas sobre o projeto 

do Parque e de seus estudos complementares (relatórios de impacto ambiental e de 

vizinhança). A pesquisa possibilitou a coleta de dados secundários, provenientes 
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dos dois últimos censos, e que foram utilizados para construção de indicadores das 

condições de vida na cidade e no entorno do Parque, em dois períodos distintos: 

1991, ano de implantação do Parque pelo Estado e 2000, representando o período 

atual. 

Os indicadores foram organizados compondo duas categorias: os 

socioeconômicos, considerando a renda média do chefe de família e o índice de 

analfabetismo; e os socioambientais de acessibilidade à infra-estrutura, analisando a 

precariedade do acesso às redes de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário, à coleta de lixo, e o número de domicílios com o lixo ou esgoto jogados 

nos recursos hídricos.  

Estas variáveis foram espacializadas em mapas temáticos: dois do 

município, elaborados a partir censos de 1991 e 2000 e um da área de estudo, 

dividida em setores censitários. A idéia é sempre observar a situação apresentada 

no recorte analítico em contraponto com a realidade de toda a Cidade, verificando os 

impactos sociais, econômicos e ambientais da valorização de áreas verdes no 

entorno de recursos naturais dentro da cidade. 

A área de estudo/recorte analítico englobou os bairros localizados nos 

limites oficiais do Parque: na margem esquerda, Dias Macêdo, Aerolândia, Alto da 

Balança, São João do Tauape, Cocó, Cidade 2000, Dunas e Praia do Futuro II; e na 

margem direita, Jardim das Oliveiras, Luciano Cavalcante, Guararapes, Edson 

Queiroz e Sabiaguaba. 

Complementado a pesquisa foram realizadas visitas de campo, no 

período de junho de 2004 a dezembro de 2005, para observação direta do espaço 

urbano no entorno do Parque, buscando interpretar o cotidiano dos moradores e 

suas formas de socialização e de utilização dos espaços, perceber os diversos 

cenários da área de estudo, coletar dados e conferir os dados secundários 

levantados na pesquisa documental, identificar as agressões e os pontos 

vulneráveis, além de levantamento fotográfico. 

Foi a partir de pesquisa documental, das visitas de campo que se 

constatou a importância das entrevistas estruturadas com moradores dos bairros 

componentes da área de estudo. Além de moradores, foram entrevistados, no 

período de dezembro de 2004 e fevereiro de 2005, corretores imobiliários 
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representantes do movimento ambientalista local, técnicos da prefeitura e da 

Universidade Federal do Ceará (UFC), que atuam no Projeto Parque Vivo, no 

Parque Municipal Adahil Barreto. 

Utilizou-se como base para seleção dos moradores entrevistados, o 

mesmo recorte utilizado para análise socioambiental feita no capítulo anterior. Os 

demais critérios foram: o tempo de residência, não inferior a dois anos; não residir há 

mais de 500 metros do limite oficial do Parque; e ser preferencialmente liderança 

comunitária e/ou formador de opinião. Foram realizadas 25 entrevistas estruturadas 

com perguntas abertas, durante os meses de fevereiro e março de 2005. 

Todas as entrevistas objetivavam recolher informações acerca das 

mudanças provocadas pela implantação do Parque Ecológico do Cocó, do que o rio 

e manguezal representam para a comunidade, quais as principais agressões 

constatadas, as vantagens e desvantagens de se morar próximo ao Parque, e acima 

de tudo identificar o nível de participação popular na fase de elaboração do projeto 

do Parque: discussão da necessidade do projeto e composição do programa de 

necessidades; e na fase de implementação: gestão, monitoramento e avaliação das 

ações que nele seriam desempenhadas. 

O projeto do Parque foi analisado segundo a conjuntura política em que 

foi implantado, observando-se nos últimos 15 anos as transformações ocorridas em 

seu entorno. Estudar o projeto do Parque Ecológico do Cocó possibilitou uma maior 

compreensão acerca do papel do Parque na configuração socioespacial da cidade e 

do objetivo do poder público quando na apropriação do rio e do mangue. A 

verificação da qualidade desta intervenção também subsidiou a hipótese da 

subutilização do Parque e o não cumprimento de sua função enquanto área de 

proteção, de lazer e educação ambiental. 

Todos os procedimentos metodológicos produziram elementos que 

possibilitaram a estruturação desta dissertação em quatro capítulos. O Primeiro 

Capítulo, trata das inter-relações entre natureza e espaço urbano; isso a partir da 

forma como inicialmente a cidade se apropriou de seus recursos naturais; 

identificando: os marcos temporais que possam ser reconhecidos como rupturas; os 

elementos da natureza na cidade que foram e são estruturantes no seu processo de 

produção, consumo e apropriação; e as formas como a cidade e principalmente os 
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recursos hídricos têm sido abordados pelos gestores públicos, através do 

planejamento urbano.  

Neste capítulo também é iniciada a discussão sobre a utilização do 

verde/natureza como fator que agrega valor a terra urbana; observando o rio Cocó e 

sua área de parque como uma possibilidade de mercantilização da natureza em 

Fortaleza, ou seja, um recurso natural que pode ser oferecido como atrativo. 

No Segundo Capítulo é retomada a discussão iniciada no capítulo anterior 

através da análise do processo de ocupação da bacia hidrográfica do Cocó. Esse 

resgate histórico possibilita um maior entendimento do estágio atual da qualidade de 

vida dentro da bacia do Cocó e na área de entorno do Parque; evidenciado através 

de indicadores socioeconômicos e socioambientais. 

A partir do Terceiro Capítulo a escala é aquela que envolve a área de 

entorno do Parque Ecológico; analisando a produção do espaço em diversos trechos 

e identificando os pontos de degradação e vulnerabilidade ambiental que justificam 

sua existência. Existência avaliada através da análise de seu projeto e dos 

depoimentos da comunidade moradora de seu entorno. 

O Quarto Capítulo trata das considerações finais sobre os resultados do 

processo de produção do espaço da cidade no entorno de uma área de proteção 

ambiental, o Parque Ecológico do Cocó; esses resultados foram obtidos a partir da 

análise das relações entre sociedade e natureza em diferentes escalas e diferentes 

períodos. 
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1. O PROCESSO DE PRODUÇÃO DO ESPAÇO INTRA-URBANO DE 
FORTALEZA 

 

O presente capítulo tem como objetivo fazer uma contextualização do 

processo de produção do espaço intra-urbano de Fortaleza, levantando os 

elementos principais desencadeadores da cidade como a conhecemos. Dessa forma 

será de fundamental importância somar a estes elementos outros mais relacionados 

à problemática ambiental da cidade, onde a natureza é vista como mercadoria por 

uns, ou sinônimo de qualidade de vida e sustentabilidade para outros. 

Quando na discussão sobre a origem de Fortaleza e sua organização ao 

longo de todos esses anos, serão considerados tanto a forma intra-urbana quanto o 

conteúdo que a anima. Serão tratados elementos como os bairros, as direções de 

crescimento, a verticalização, as densidades, considerando, como nos coloca Villaça 

(2001, p.22-26), as localizações.  

Será importante explicar os interesses dos atores envolvidos na 

elaboração de cada plano, as localizações fruto da implementação destes planos e 

aquelas advindas da implantação de determinada via; comentando o porquê da 

migração de determinadas camadas da população para aquela região da cidade e 

não para outra; pois se concorda com Villaça (ibidem), que essa é a discussão 

pertinente quando na análise do espaço intra-urbano.  

Vale salientar que todos estes aspectos de discussão serão considerados 

à medida que analisarmos a maneira como os mesmos interferiram, transformaram e 

degradaram os recursos naturais. 

 

 

1.1 A cidade em sua origem 

 

Sobre o desenvolvimento urbano de Fortaleza já foram elaboradas muitas 

análises que privilegiaram acontecimentos históricos de cunho sócio-político e 

econômico. Mas é superficial o discurso que trata do que estes acontecimentos 

representaram para o espaço natural anterior à cidade. 
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A praia, o índio e a vila 
 

A exploração dos recursos naturais foi por muito tempo o elemento que 

impulsionou a produção das primeiras ocupações, vilas e cidades no Brasil. E a 

natureza, simulacro desses recursos foi sendo transformada, num contínuo processo 

de apropriação. Cada colonizador que passou pelo estado do Ceará era movido pelo 

interesse de adquirir as riquezas da terra, mas também o Estado era a passagem 

para uma conquista maior: o Maranhão, rico em pedras preciosas, e ocupado na 

época pelos franceses.  

Logo nas primeiras ações de exploração do território, as coisas, as 

dádivas da natureza como coloca Santos (2002, p.65), foram sendo transformadas 

em objetos. Foi assim na construção do primeiro forte numa área de planície flúvio-

marinha, ocupada por estuários e mangues, que as “coisas” da natureza foram, 

através da técnica, transformadas em espaços de proteção e de convivência social 

dos exploradores.  

Conforme bibliografia existente (ADERALDO, 1993; CAMPOS, 1988), fez 

parte deste processo o português Pero Coelho de Sousa que ocupou a margem 

direita do rio Ceará. Este rio representava água e comida, além de um local seguro 

contra a investidura das comunidades indígenas locais. Ao conjunto do fortim, 

chamado São Tiago, e da vila ao seu redor, deu-se o nome de Nova Lisboa, que 

pertenceria a então capitania de Nova Lusitânia.  

Vale destacar que essa primeira tentativa de ocupação das terras 

cearenses foi infrutífera, devido à ocorrência da primeira seca (primeira crise 

climática que se tem notícia), no ano de 1605, que provocou o êxodo da população 

de Nova Lisboa para Natal.  

O processo de colonização das terras cearenses foi um processo longo, e 

que teve como principais entraves a condicionante climática e a grande resistência 

dos povos indígenas locais. Com relação a este último aspecto é importante 

destacar a segunda tentativa de colonização feita pelo padre jesuíta, Luís Figueira, 

em 1607, que através da catequização, conseguiu quebrar a resistência de alguns 

índios e convencê-los a construírem com ele uma ocupação, com casas e pequenos 

arruamentos organizados ao redor de uma cruz, num desenho traçado pelo padre.  
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Contrário a tal forma de colonização, onde predominava a aculturação da 

comunidade indígena local, temos o processo realizado pelo português Martim 

Soares Moreno, iniciado pouco tempo depois do regresso do Pe. Luís Figueira a 

Portugal. Segundo Aderaldo (1993, p.15-18), Martim foi considerado por Barão de 

Sturdart, importante historiógrafo cearense, como o real fundador do Ceará. 

Martim convivia com os índios de forma quase fraterna, incorporando 

suas práticas, em um forte processo de miscigenação. Era considerado "um igual" 

pelos índios, e tentou re-estabelecer a colonização do lugar respeitando a cultura 

indígena. Apesar deste diferencial, a utilização da natureza e seus recursos 

persistiram com a construção de uma fortificação e de casas; pois, ainda era uma 

constante a tentativa de invasões por parte de outros povos europeus. As 

ocupações, até aquele momento implantadas, não constituíam vilas ou mesmo 

cidades, mas já imprimiam modificações à natureza, agora modelada pelo trabalho 

dos homens (LUCHIARI in ROZENDAHL, 2001, p.19).  

Após a morte de Martim Soares Moreno, a colonização portuguesa 

decaiu, e os holandeses persistiram em suas tentativas até o ataque e destruição 

pelos índios do fortim, na barra do rio Ceará em 1644. A retomada da região pelos 

índios se conservaria por cinco anos até a chegada do holandês Matias Beck. 

Matias não quis permanecer às margens do rio Ceará, pela dificuldade de 

se encontrar água potável e também pela forma violenta com que os índios 

investiram contra os colonos das expedições anteriores. Em sua busca por água e 

segurança contra possíveis ataques, Matias chega às proximidades do morro de 

areia, que os índios chamavam de Marajaitiba, “rincão das palmeiras”, onde estava 

localizado o riacho Marajaig, riacho das Palmeiras, atual riacho Pajeú.  

Esse local corresponde ao morro onde, anos mais tarde, foram 

implantados a Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, o Passeio Público e a 

Santa Casa de Misericórdia. Naquele local a natureza tornava propício o processo 

de colonização; não sendo necessárias longas jornadas para encontrar água e o 

relevo possibilitava boa visibilidade nas longas horas de vigília. No morro às 

margens do riacho Pajeú, Matias Beck construiu um forte, denominado 

Schoonenborch. O processo de desmatamento da vegetação local não foi tão 

grande, pois muito foi trazido do fortim da barra do rio Ceará, que apesar das 

desvantagens de localização, persistiu passando com o tempo a se chamar Vila 
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Velha. Outro importante motivo para a permanência às margens do rio Pajeú era a 

facilidade de acesso às minas de prata e ouro, existentes na Serra da Taquara, hoje 

Itarema.  

Matias Beck, apesar de muitas estratégias de proteção, também foi alvo 

de ataques indígenas, chegando a ponto de ser “salvo” pelos portugueses, que 

expulsaram os índios e tomaram o forte Schoonenborch, que passou a se chamar 

Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, no ano de 1654. Seis anos mais tarde é 

nomeado o primeiro Capitão-mor da região e que ao trazer sua família, deu sinais de 

pretender realmente colonizar a região, não apenas utilizá-la como entreposto 

militar, tanto que em 1699 é criada a Vila do Ceará. 

Logo nos primeiros anos de criação da Vila do Ceará, hoje Fortaleza, a 

natureza continuava a impor suas condicionantes aos colonos, que ainda segundo 

Aderaldo (1993, p.21) pleitearam a transferência da sede da capitania para a 

localidade de Aquirás, então Barra do Iguape. Eles consideravam a região da Vila do 

Ceará um lugar de relevo irregular, inadequado para as pastagens, que não 

proporcionava água potável no verão, além de não ter área ideal para o aporte dos 

barcos.  

Naquele momento, imperava a idéia de permanecer e construir uma vila, 

quem sabe uma cidade, sob os moldes daquelas deixadas na terra pátria, Portugal. 

Mas a dificuldade na obtenção de instrumentos e tecnologia para transformação da 

natureza do local constituía um entrave para os colonos, e para o desenvolvimento 

da Vila do Ceará.  

Na produção do espaço construído da Vila, a técnica era um elemento 

fundamental frente os condicionantes geo-climáticos do lugar. Segundo Santos, 

 

o espaço é formado de objetos técnicos. O espaço do trabalho contém 
técnicas que nele permanecem como autorizações para fazer isto ou aquilo, 
esta ou daquela forma, neste ou naquele ritmo, segundo esta ou outra 
sucessão. Tudo isso é tempo. O espaço distância é também modulado 
pelas técnicas que comandam a tipologia e a funcionalidade dos 
deslocamentos. O trabalho supõe o lugar, a distância supõe a extensão; o 
processo produtivo direto é adequado ao lugar, à circulação é adequada à 
extensão. Essas duas manifestações do espaço geográfico unem-se, assim, 
através dessas manifestações no uso do tempo (SANTOS, 2002, p. 55). 
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Em todo discurso observa-se que a técnica, sozinha, não explica o 

espaço, mais uma vez é o tempo, à medida que cria os tempos da vida: do trabalhar, 

do circular, do descansar, ou seja, das ações, que juntamente com a técnica explica 

o espaço. O espaço encerra a forma, mas também a vida que interage com a forma 

e vice-versa. 

Objetos técnicos e ações, que analisados separadamente não fornecem 

dados à construção de um conceito real do que seja o espaço, pois segundo Santos, 

os sistemas de objetos e sistemas de ações interagem. “De um lado, os sistemas de 

objetos condicionam a forma como se dão às ações e, de outro lado, o sistema de 

ações leva à criação de objetos novos ou se realiza sobre objetos preexistentes. É 

assim que o espaço encontra a sua dinâmica e se transforma” (SANTOS, 2002, p. 

63). 

Concorda-se também com Santos (2002, p. 42), quando o mesmo afirma 

que, “no domínio das relações entre técnica e espaço, uma primeira realidade a não 

esquecer é a da propagação desigual das técnicas”. No caso da Vila do Ceará não 

havia como esquecer, pois os tempos de deslocamento para outras capitanias e 

para Portugal eram longos, e inviabilizava a propagação de técnicas e a aquisição 

instrumentos que possibilitassem a permanência naquela região, caracterizada como 

inadequada pelos colonos.  

Diante deste “atraso,” a estratégia era ocupar outras terras (planícies), 

com água abundante, e área propícia à construção de um porto, neste caso Aquiraz. 

O lugar podia ser considerado o ideal, mas apesar de tantas benesses, não ofereceu 

segurança a seus moradores, que com um mês foram atacados e expulsos pelos 

índios. Os sobreviventes retornaram à fortaleza e requisitaram que ela voltasse a ser 

vila. O Rei não apenas atendeu o pedido, como instituiu, em 1726, as duas vilas 

cearenses: São José do Ribamar do Aquiraz e Fortaleza de Nossa Senhora da 

Assunção.  

Como se pode observar na Figura 01, a Vila de Fortaleza era uma 

ocupação rarefeita, com um traçado bastante irregular de ruas não calçadas, 

balizado pelo Quartel1 e pelo riacho Pajeú e limitada pela porção oeste do riacho da 

Precabura e pela serra da Ibiapaba.  

                                                      
1 Atual 10º Região Militar. 
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Figura 01 - 1ª planta de Fortaleza. 1726. 

Fonte: Diagnóstico da Situação Habitacional do Município de Fortaleza, 2003. 
 

Mesmo pequena, a vila foi convertida em cidade no ano de 1823, pelo 

então imperador D. Pedro I. E apesar do título e do que ele representava para os 

moradores, as transformações foram lentas; sendo que a natureza ainda se 

colocava como predominante. Enquanto vila, o espaço construído ainda não 

apresentava uma configuração bem definida, não representando uma “ameaça” aos 

recursos naturais a sua volta. 

Deve-se salientar que o conceito de espaço aqui considerado é o aparece 

como decisivo na construção de uma totalidade. Totalidade onde o espaço é 

constituído por relações sociais que nele se reproduzem, principalmente as de 

trabalho e de consumo; é o “locus da reprodução das relações sociais de produção” 

(LEFEBVRE in CORRÊA, 2001, p.25). 

A dinâmica socioeconômica em muito fundamenta a estruturação do 

espaço; assim como o espaço permite um maior entendimento desta dinâmica. Para 

Santos (1977, in CORRÊA, 2001, p.26), são elementos interdependentes; pois os 

modos de produção apenas se tornam reais numa base territorial historicamente 
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determinada, assim como as formas espaciais constituem um produto dos modos de 

produção. Sendo que o espaço não é apenas um produto das relações sociais de 

produção, ele também influi nestas relações, ora como uma estrutura subordinada, 

ora como subordinante, mas sempre tendo um papel a cumprir. 

Recorrer ao conceito de espaço leva a repensar as relações entre 

sociedade e natureza, através do que Corrêa (2002, p.21) coloca como um “ir além 

da descrição de padrões espaciais, procurando-se ver as relações dialéticas entre 

formas espaciais e os processos históricos que modelam os grupos sociais”. 

Acreditando nesta abordagem é que, a partir da discussão do conceito de 

espaço outros termos devem ser valorizados e incorporados. E o principal de todos é 

o termo sociedade, pois se concorda mais uma vez com Corrêa, quando o mesmo 

afirma que,  

 

uma sociedade só se torna concreta através de seu espaço, do espaço que 
ela produz e, por outro lado, o espaço só é inteligível através da sociedade. 
Não há, assim, por que falar em sociedade e espaço, como se fossem 
coisas separadas que nós reuniríamos a posteriore, mas sim de formação 
sócio-espacial (CORRÊA, 2001, p.27). 
 

A produção e apropriação do espaço pela sociedade, ao longo da história, 

sempre se basearam na forma como o homem se relaciona entre si e com as 

formas-objetos presentes a sua volta, e como estas, com ele se relacionam e o 

transformam. Foi assim na chegada dos primeiros exploradores nas terras 

cearenses. 

 É uma troca constante que se concretiza com o passar do tempo. O 

espaço, segundo Bernardes (in CORRÊA, 2001, p.241) “explica a sociedade, já que 

cada formação social é ao mesmo tempo formação espacial, onde o sistema de 

produção e reprodução social, a organização e a oposição das classes sociais estão 

materialmente impressos”.  

Nos primeiros anos da colonização cearense, as relações de poder 

afloravam na disputa de território; isso considerando a relação por muitos anos difícil 

entre brancos e índios no litoral cearense. A materialização dessa relação 

conflituosa no espaço foi inicialmente o forte, espaço de proteção; depois as 

tentativas de mudança de lugar, a construção de vilas em espaços mais seguros; o 
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retorno por conta das derrotas, das perdas de territórios. Até a última parada e a 

ocupação do riacho Pajeú, pela Vila de Fortaleza, posteriormente transformada em 

cidade. 

 

 

Os primeiros anos como “cidade” 
 

Vale aqui salientar que todos os aspectos conceituais acerca do espaço 

serão melhor entendidos a partir da análise do processo evolutivo de Fortaleza 

enquanto cidade. A proposta é, a partir da história da ocupação inicial do Estado e 

da apropriação do conceito de espaço, compreender a evolução da Cidade e a sua 

transformação em núcleo metropolitano e pólo regional. Ou seja, a sua expansão 

enquanto espaço urbano. 

Em seus primeiros anos como cidade, Fortaleza não possuía nenhum tipo 

de controle na organização das ocupações. A primeira tentativa de ordenamento só 

aconteceu no início do século XIX, mas não foi implementada. O governador Inácio 

Sampaio, apesar de responsável pela implantação de muitas obras públicas, não 

obedeceu ao plano ortogonal (ver Figura 02) concebido pelo engenheiro Silva Paulet 

e por ele próprio patrocinado.  

Alguns anos depois, na administração do boticário Antônio Ferreira é que 

o plano de Silva Paulet foi colocado em prática. Somaram-se a este processo inicial 

de planificação, a implantação de uma ligação marítima direta com o Rio de Janeiro 

e com a Europa, através de barcos a vapor. Foi o aumento da acessibilidade às 

técnicas de um outro espaço, de um outro tempo, que promoveram a implantação de 

alguma infra-estrutura em Fortaleza.  

Nesse período, de acordo com a classificação de Lefebvre (2001, p.71) 

Fortaleza vai se configurando como cidade política, organizando e dominando a 

economia rural praticada no campo ao seu redor; ao mesmo tempo em que aponta 

como uma cidade comercial, cuja estrutura social se baseia nas trocas, no dinheiro e 

na riqueza imobiliária.  
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Figura 02 - 1ª planta de Silva Paulet, em 1818. 

Fonte: Diagnóstico da Situação Habitacional do Município de Fortaleza, 2003. 
 
 

Apesar do desenvolvimento de outros setores da economia, o universo 

rural e sua cultura eram predominantes. A natureza era substituída pelas plantações 

e pelos pastos. Daí, pressupõe-se que os rios que compõem a bacia hidrográfica da 

Fortaleza atual, nesta época eram utilizados na manutenção de propriedades 

agrícolas. Antes mesmo de a cidade alcançar esses recursos hídricos, o processo 

de exploração de certa forma já havia iniciado. 

Na literatura pesquisada (DANTAS, 2002; SILVA, 1992) sobre fatos da 

história do desenvolvimento sócio-econômico e cultural de Fortaleza e do Estado, 

não foi verificada a preocupação em proteger a natureza ou utilizar seus recursos de 

forma a não degradá-la, isso tanto pela população como por parte daqueles que 

planejaram ou geriram as cidades ou campos cearenses. Mas este não é o caso 

apenas do Ceará, pois como coloca Santos,  

 

“A história das chamadas relações entre sociedade e natureza é, em todos 
os lugares habitados, a da substituição de um meio natural, dado a uma 
determinada sociedade, por um meio cada vez mais artificializado, isto é, 
sucessivamente instrumentalizado por essa mesma sociedade” (SANTOS, 
2002, p.203).  
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A evolução intra-urbana de Fortaleza é um exemplo dessa substituição, 

dessa passagem do natural para técnico-científico-informacional (Ibdem).  

No final do século XIX, a consolidação da Cidade como uma centralidade 

regional era algo certo. Seu raio de influência se expande devido à implantação de 

diversos equipamentos e serviços públicos, principalmente na área da educação, 

como o Liceu do Ceará, a Escola Normal, o Colégio Imaculada Conceição e as 

faculdades de Direito, Agronomia e Odontologia, Farmácia e Medicina. Também se 

destacavam outros equipamentos públicos importantes como a Central dos Correios 

e Telégrafos, a Secretaria da Fazenda, a Santa Casa, o Palácio do Bispo, a 

Tesouraria da Fazenda, o Mercado Público, o Cemitério São João Batista dentre 

outros.  

Entre o final do século XIX e início do século XX, o setor industrial ainda 

era incipiente em Fortaleza, mas já se tinha acesso a alguns produtos 

manufaturados e importantes inovações tecnológicas como: o telefone a manivela, o 

bonde elétrico, as edificações pré-fabricadas de ferro e o automóvel.  

Apesar de não deter os meios de produção, Fortaleza atraia e se 

consolidava como um pólo, e com tudo que chegava ela se modificava e também 

criava, pois, “A cidade atrai para si tudo o que nasce, da natureza e do trabalho, 

noutros lugares: objetos, produtos e produtores, obras e criações, atividades e 

situações. O que ela cria? Nada. Ela centraliza as criações. E, no entanto, ela cria 

tudo” (LEFÉBVRE, 1999, p. 111). Criava principalmente novos costumes, novas 

relações sócio-espaciais, a nível intra-urbano; além de novas relações políticas e 

econômicas, ao nível do espaço regional (cidade - campo - cidade).  

Observa neste período, a expansão da rede ferroviária, responsável pela 

ligação de Fortaleza com outras cidades mais distantes, como Quixadá, Sobral, 

Crateús, chegando até o Crato. A ferrovia que segundo Silva (1992, p.26), “assume 

importância fundamental para o processo de organização do espaço da cidade a 

partir de relações mantidas entre Fortaleza e o interior”. Foram muitas as cidades 

que cresceram ao longo da via férrea.  

A segunda tentativa de planificação da Cidade acontece em 1875, e o 

autor Adolfo Herbster introduz três importantes vias a malha viária local, as atuais: 

Duque de Caxias, Dom Manuel e avenida do Imperador. Herbster, baseado no 
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proposto por Silva Paulet, buscou pensar Fortaleza como centro da rede de cidades 

do estado, bela, com prédios modernos implantados numa malha viária ainda mais 

ortogonal e que se desenvolveria no sentido litoral-sertão.  

Este plano urbanístico, segundo Aderaldo (1993, p.33), também trouxe 

equívocos, como a divisão de Fortaleza em duas partes, pois em suas propostas 

para o desenvolvimento urbano da cidade, Herbster considerou apenas a margem 

direita do rio Pajeú, trazendo problemas futuros, como a ligação do Outero, hoje 

Aldeota, com o Centro antigo da cidade. Apesar destes equívocos, o Plano de 

Herbster influenciou plantas cadastrais elaboradas até sessenta anos depois.  

Sobre os aspectos do espaço intra-urbano da cidade no início do século 

XX pode-se verificar a evolução urbana de Fortaleza orientada por três vias 

principais, que correspondiam a antigos caminhos de ligação com o interior (Figura 

03): os caminhos do Soure (atual avenida Bezerra de Menezes), da Parangaba 

(atual avenida João Pessoa) e da Messejana (avenida Visconde do Rio Branco e 

BR-116). Muitas foram as ocupações que se deram ao longo destes caminhos, que 

constituíam importantes eixos de expansão da cidade. E com o crescimento tem-se 

o aumento das distâncias e o aumento das necessidades de transporte e 

acessibilidade da população. Daí a implementação do transporte público feito por 

bondes elétricos (1914), do aparecimento dos primeiros automóveis e dos telefones 

a manivela.  

O espaço da cidade se expande e o tempo da cidade é outro, apesar de 

nem todos possuírem recursos para usufruir as benesses das inovações 

tecnológicas. Inovações inicialmente utilizadas por uma minoria, e que por essa 

razão causaram poucos impactos, principalmente nas relações de vizinhança. Ainda 

era forte o culto a rua, a calçada, ao lugar.  

O lugar, que segundo Carlos (2001, p. 34), é condição de realização da 

vida cotidiana, envolvendo uma articulação espaço-tempo pelos usos nele 

presentes. A relação entre o habitante e a cidade pela vida cotidiana se realiza como 

ação relacionada também às possibilidades e aos limites do uso do lugar, em 

determinado momento histórico. Em Fortaleza, no momento histórico em questão, 

apesar de muitos avanços ainda se identificavam muitos “lugares”, cada um com sua 

representatividade especifica no cotidiano dos moradores. 
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Inicialmente o impacto das novas formas de encurtar os tempos de 

percurso também foi pequeno nas relações entre sociedade e natureza. As novas 

vias, mais largas e agora, calçadas em pedra tosca; ainda não cobriam riachos ou 

córregos; assim como não margeavam as áreas de dunas e as faixas de praia da 

cidade, que continuavam sendo de certa forma ignoradas e relegadas às 

comunidades de pescadores e às instalações portuárias. Por certo o único 

serviço/equipamento público que se voltava para os riachos e lagoas era o das 

instalações de esgoto e drenagem. A cidade, principalmente a das classes mais 

abastadas, em seu desenvolvimento socioespacial, ainda não considerava o mar, e 

sua paisagem (DANTAS, 2002).  

Fortaleza cresceu no sentido litoral-sertão e segundo Dantas (2002, p.33) 

esta escolha foi marcada pelo imaginário interiorano que levava os moradores a ver 

a praia apenas como o local do porto. Nada de casas, praças, ou ruas voltadas para 

a praia, nada de apreciar a paisagem, ou usufruir o ar puro. Muito discretamente é 

que acontecem os banhos salgados, e com fins puramente terapêuticos. Sobre este 

aspecto, vale destacar novamente a análise feita por Dantas, o qual afirma que, 

embora as práticas evocadas até o momento possuam papel importante e 
representativo da maritimidade característica de Fortaleza, convém ressaltar 
que elas não promovem, na época, processo de urbanização das zonas de 
praia. O tratamento da tuberculose não se vincula diretamente às zonas de 
praia e a natureza efêmera e desregulamentada das novas práticas 
marítimas não justificava ocupação diferenciada daquela proposta pela 
lógica militar e estratégica de ocupação das zonas de praia, características 
dos terrenos de marinha (DANTAS, 2002, p.38). 

 

O autor salienta o fato do plano de Adolfo Herbster não considerar a zona 

norte da cidade, coincidentemente a zona das faixas de praia. Orientações só 

acontecem para as áreas portuárias, e as demais áreas são ignoradas, se tornando 

um espaço “apto” a receber o grande número de imigrantes vindos do interior, 

reflexo da explosão demográfica por que passou Fortaleza ainda no século XIX. 

Essa população pobre e ignorada se instala como pode, em casas precárias, sem 

nenhum ordenamento ou infra-estrutura.  

A década de 1930 também representou um período de crescimento 

demográfico, com aumento da área urbana, mas sem ampliação da infra-estrutura 

de água e esgoto ou de transporte público. De acordo com o exposto na Figura 03, 
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os maiores adensamentos ocorrem na direção Oeste, chegando até a avenida Padre 

Ibiapina.  

 
Figura 03 - Planta cadastral da cidade de Fortaleza, em 1931. 

Fonte: Diagnóstico da Situação Habitacional do Município de Fortaleza, 2003. 
 

O aumento do fluxo migratório para a Capital acontece principalmente em 

decorrência dos seguintes fatores: a consolidação da cidade como centro coletor da 

produção agrícola; o fácil acesso à capital Fortaleza, por conta da ferrovia; os 

períodos cada vez maiores de estiagem do interior; a forma de ocupação da zona 

rural, prevalecendo os grandes latifúndios para a criação de gado e que utilizava 

pouca mão-de-obra. Além da proximidade com Fortaleza, outro importante aspecto 

que influenciou a escolha desta pelos imigrantes vindos do interior do estado, foi, 

segundo Silva (2002, p.31), a não garantia de emprego no Centro-Sul do país. 

Fortaleza assume “ares” de cidade moderna: ruas pavimentadas em 

concreto, para um melhor trânsito dos automóveis; alargamento de mais vias, 

principalmente no Centro da cidade; a iluminação pública elétrica, as primeiras 

radiações radiofônicas e a inauguração do primeiro cinema. Apesar destes muitos 

progressos na Fortaleza das décadas de 1930 e 1940, a cidade continua a se 

desenvolver sem um real controle urbano.  
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Em 1933, é elaborado o Plano de Remodelação e Extensão de Fortaleza, 

pelo arquiteto Nestor de Figueiredo (Figura 04). O plano, dentre outras coisas, 

propunha basicamente a implantação de um sistema rádio-concêntrico de vias 

principais, através de ruas periféricas e alargamento das radiais; a implantação de 

um traçado viário em observância ao relevo do solo para áreas da periferia urbana; e 

a retirada do ramal férreo da avenida José Bastos. È proposto também um 

zoneamento urbano que tinha por base as diretrizes da Carta de Atenas. 

O plano de Nestor Figueiredo nunca foi realmente implementado; assim 

como o elaborado, anos depois, pelo urbanista Sabóia Ribeiro em 1940.  Este novo 

Plano de Remodelação e Extensão foi o primeiro com algumas diretrizes de cunho 

paisagístico, onde a natureza passa a ter uma função no processo de planejamento 

e “embelezamento” da cidade. Nesse sentido, o Plano propõe dentre outras coisas: 

a localização dos espaços para praças e jardins, determinando que estes ocupem 

no mínimo de 10% da área do bairro; a implantação de parques urbanos e de 

avenidas - canais ao longo dos talvegues, favorecendo o saneamento urbano.  

Sabóia Ribeiro idealiza para Fortaleza um sistema de vias hierarquizado 

com avenidas radiais, sub-radiais e circuitos acomodados à malha ortogonal, tudo 

isso na tentativa de organizar a malha urbana segundo a forma Radial Perimetral, 

defendida pelo urbanismo moderno. Vale ressaltar que o Plano não foi 

implementado, o que acontecia devido à ganância dos proprietários de terra e ao 

descaso do poder público que não promovia uma fiscalização adequada das formas 

de uso e ocupação do solo urbano. Sobre isto Aderaldo afirma que,  

 

os administradores de então entendiam que a melhor maneira de atender 
aos eleitores seria a permissão de todos os abusos em matéria urbanística. 
E foi mutilada a cidade, e desrespeitada a sua natural tendência para as 
ruas largas, praças abundantes e aproveitamento dos espaços verdes 
(ADERALDO, 1993, p.45). 
  

Com o crescimento espontâneo e desordenado, sem a planificação por 

parte dos gestores públicos, tem-se o surgimento das primeiras aglomerações 

precárias, com características de favela, são elas: o cercado do Zé Padre; o 

Mucuripe e o Lagamar. Além do processo de favelização, tem início na cidade os 

processos de degradação ambiental dos recursos hídricos.  
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Fortaleza constitui um tabuleiro plano que varia de 15 a 20 metros acima 

do nível do mar, rico em cursos d’água que, ou desembocavam no mar ou 

reforçavam o riacho Pajeú e o rio Cocó. Cada curso d’água se acomodava em 

pequenas elevações que foram sendo aplainadas com a construção de ruas e 

avenidas, antes pavimentadas de concreto, logo substituído pelo asfalto.  

A canalização do riacho Pajeú demonstra claramente o desrespeito as 

orientações do plano de Sabóia Ribeiro, que indicava a construção de uma avenida 

paisagística partindo da Pinto Madeira até a Praça da Sé, ao longo das margens 

verdes do riacho. Com o asfaltamento de várias ruas e a canalização de importantes 

córregos e riachos, a cidade começa enfrentar nos períodos chuvosos o problema 

dos alagamentos. Um problema reincidente e que, nem mesmo a construção de 

bueiros e galerias para as águas pluviais, conseguiu resolver.  

Nesse período também se inauguram novas práticas marítimas que 

promovem o início da valorização dos espaços litorâneos. A população de alta renda 

interiorana, devido às viagens a Europa e a literatura passam a utilizar a praia, não 

apenas como ponto de embarque para os navios, mas como espaço para as 

atividades de veraneio e lazer (caminhadas e festas noturnas).  

Sobre este novo direcionamento da cidade, Dantas (2002) coloca a 

existência de dois movimentos característicos deste processo: um na escala local, 

nas décadas de 1920 e 1930, que promove a ocupação da orla fortalezense pela 

população de melhor renda; e um na escala regional, a partir da década de 70, onde 

as novas práticas marítimas se expandem, atingindo o restante do litoral cearense, 

tendo Fortaleza como epicentro do movimento. Movimento que direciona a cidade 

para o mar, mas sem enfraquecer-lhe o caráter interiorano. O autor alega que esta 

característica marca o início da litoralização do Ceará, um processo ligado ao 

fenômeno de constituição da cidade moderna.  

Outra mudança do desenvolvimento urbano de Fortaleza, relacionada à 

sua transformação em cidade moderna, foi a especialização crescente do Centro. 

Onde antes prevalecia o uso residencial, passou a reunir uma grande quantidade de 

equipamentos de comércio e serviços. O Centro de Fortaleza se transforma no lugar 

do poder, das instituições representativas do município e do estado. Constitui 

também o lugar do encontro dos moradores de maior poder aquisitivo.  
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O fortalecimento das funções de comércio e serviço promove a 

desocupação das residências, que passaram a serem ocupadas por lojas, 

lanchonetes, cinemas, repartições públicas, etc. É o motivo para ocupação com 

residências de outras áreas periféricas ao Centro, como o Jacarecanga e o Benfica, 

que por vários anos foram morada da “elite” fortalezense. Pequenas chácaras, 

palacetes, importantes instituições de ensino, tudo margeado por belas praças e 

bulevares. Nesse tempo o trecho ainda não canalizado do riacho Pajeú compunha 

os quintais das propriedades, sendo o espaço de lazer e contemplação, privativo de 

alguns poucos, que tiveram o privilégio de construir nas suas margens.  

Este crescimento da Cidade, como coloca Silva (1992, p.48), “para a zona 

oeste, ao longo da atual rua Guilherme Rocha, que depois da praça do Liceu recebe 

o nome de Francisco Sá, não privilegiou a orla marítima, ao contrário, ocorreu na 

faixa mais interna que recebe popularmente na cidade o nome de ‘sertão’”. O autor 

justifica tal escolha pela dificuldade de implantação das moradias nas dunas 

próximas à orla marítima. 

As transformações na malha urbana de Fortaleza não param, pois em 

paralelo a toda essa expansão, tem-se um fortalecimento ainda maior de sua 

influência na estrutura regional do estado, principalmente como centro coletor, 

beneficiador e distribuidor de algodão e outros produtos. E nesse contexto o trem, e 

tudo o que ele incorpora de infra-estrutura de apoio, também interfere na dinâmica e 

na organização sócio-espacial da cidade.  

No caso de Fortaleza o trem não estava a serviço do transporte intra-

urbano, mas passou a interferir na malha viária e no uso e ocupação do solo a partir 

do momento que, por demandas regionais, tiveram que ser instalados nas 

proximidades da linha férrea, vários galpões, pátios de manobras e oficinas para 

manutenção dos vagões e dos trilhos, a maioria nas proximidades da avenida 

Francisco Sá, no bairro do Jacarecanga.  

Essas instalações trouxeram trabalhadores, que passaram a ocupar com 

suas famílias os terrenos vazios existentes; segundo Silva (1992, p.50), a presença 

desta mão-de-obra associada à proximidade com ferrovia e sua estação tornou 

aquela área propicia a instalação das indústrias ligadas direta ou indiretamente ao 

algodão.  
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A partir de então o bairro do Jacarecanga foi sendo rapidamente ocupado 

pela população operária e ainda segundo Silva (ibdem), se transformando na mais 

promissora concentração industrial do Estado. Toda essa mudança de perfil desse 

bairro, atrelado ao posterior surgimento das favelas promoveram a saída da classe 

burguesa. Todos aqueles interessados em se afastar das zonas industriais, 

proletária e “favelada” foram elegendo novas áreas para ocupação.  

Surge a partir daí um novo vetor de expansão da cidade a Zona Leste; e 

os pequenos sítios do Meireles e a praia de Iracema foram sendo gradativamente 

substituídos por residências de médio e grande porte. A valorização que teve início 

com a prática de banhos terapêuticos, agora se consolida, e a “cidade dos 

abastados” se volta para o mar, e para sua faixa de praia, até então ocupada pelos 

pescadores e migrantes. Estes vão sendo gradativamente deslocados para os 

arredores, para os subúrbios ou para as faixas de praia próximas a área portuária. 

A mudança do perfil dos moradores e freqüentadores daquele trecho da 

orla de Fortaleza trouxe com ela a necessidade de uma ampliação da urbanização 

naquela área. Até então apenas a zona do porto com seus galpões, comércios e 

serviços públicos de fiscalização tinha sido alvo de intervenções urbanísticas 

(abertura de vias) e de melhoria da infra-estrutura (iluminação pública, 

pavimentação, rede de água etc.). As vilas de pescadores e as áreas de favela, 

ainda não haviam sido contempladas com estas melhorias. 

O novo direcionamento do crescimento da Cidade, atrelado ao aumento 

significativo dos problemas urbanos trouxeram a necessidade de implementação de 

um novo plano diretor, que foi elaborado pelo urbanista Hélio Modesto em 1962. O 

Plano Diretor de Fortaleza foi o primeiro plano com uma tentativa de abordagem 

integrada dos aspectos físicos com aspectos sócio-econômicos e administrativos.  

A área de abrangência do plano ia até o rio Cocó, insistindo na utilização 

das áreas marginais dos talvegues para saneamento e posterior implantação de 

avenidas canais. Propunha também o estabelecimento do Parque Beira Mar que se 

estenderia do Mucuripe até as praias no litoral oeste da cidade, e teria uma 

importância turística e recreativa.  

As diretrizes do plano refletiam o novo direcionamento das classes média 

e alta da população na ocupação da cidade. A partir da década de 1960 a praia de 
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Iracema passa a agregar, a ser um pólo de atração dentro da cidade, com a 

instalação de clubes e outros equipamentos de serviços e lazer que são utilizados 

pela classe abastada. Esta passa lentamente a abandonar o Centro, fortemente 

utilizado pela população da parte oeste de Fortaleza. Obviamente nada disso 

repousava na paz, na ausência do conflito que segundo Lefebvre (1999), constroem 

a dialética do fenômeno urbano.  

A materialização do conflito se deu através do processo acirrado de 

expulsão das comunidades tradicionais de pescadores ou de favelados, e do 

aumento do número das favelas que passaram a ocupar áreas verdes ou áreas mais 

periféricas e distantes de Fortaleza, além da supervalorização da terra na porção 

leste de Fortaleza. Para aqueles lados encontravam-se dois importantes recursos 

hídricos, o riacho Maceió e o rio Cocó, cuja bacia incorpora aproximadamente dois 

terços da cidade.  

O riacho Maceió foi o recurso que, em princípio, mais sentiu o processo 

de ocupação da zona Leste de Fortaleza. Com o aumento do adensamento 

populacional, naquela área, houve uma gradativa redução da calha de seu leito, que 

passou a receber uma quantidade cada vez maior de esgoto e lixo.  

A desembocadura do riacho Maceió fica exatamente no ponto de maior 

resistência da comunidade de pescadores, encontrando-se quase que totalmente 

canalizado e degradado. A expansão nesta área da “mancha” de valorização 

imobiliária só foi barrada pela construção do porto no bairro do Mucuripe, extremo 

leste da Cidade. O porto do Mucuripe nada mais foi do que um marco local do 

processo de industrialização pelo qual passava o país. 

Sobre a compartimentação da cidade, é válida a análise feita por Dantas 

(2002, p.55), o qual afirma que Fortaleza se divide em quatro partes: a parte leste, 

caracterizada como zona residencial das classes mais abastadas, onde crescem 

atividades comerciais e administrativas; a parte oeste é aquela onde se encontra a 

população de baixa renda, proletária, que se organiza ao longo da linha férrea e 

serve de mão-de-obra das indústrias ali instaladas; a porção sul, onde se tem início 

a construção dos primeiros conjuntos habitacionais; e a parte norte, das faixas de 

praia, que continua sendo ocupada, principalmente pela população de pescadores 

remanescente das praias de Iracema e Meireles. 
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1.2 O planejamento no processo evolutivo de Fortaleza 
 

A partir da década de 1970, a Cidade se expande, e apesar da 

fragmentação, se consolida como pólo irradiador do urbano no estado do Ceará. 

Nesse período de acordo com a análise de Silva (1992, p. 33 a 43) a situação sócio-

econômica de Fortaleza traz o seguinte quadro: grande aumento do contingente 

migratório em busca de posto de trabalho numa cidade cujo setor industrial é 

incipiente e precário; e o surgimento do setor terciário, de comércio e serviço, como 

setor alternativo à absorção da mão-de-obra excedente.  

Ainda na década de 1970 é elaborado o Plano Diretor Integrado da 

Região Metropolitana de Fortaleza/PLANDIRF, o primeiro que considerou a região 

metropolitana, na época composta apenas por Caucaia, Maranguape, Pacatuba e 

Aquiraz. Apesar de já identificar a relação de Fortaleza com estas cidades, este 

plano não considerou a metropolização na construção de estratégias que iniciassem 

o planejamento do sistema de transportes metropolitano. Também não elaborou 

diretrizes ambientais específicas de prevenção da poluição e degradação de rios 

metropolitanos, como o Cocó e o Maranguapinho, cujas nascentes localizam-se em 

Pacatuba e Maranguape, respectivamente.   

A estratégia de alguns governos frente ao processo crescente de 

favelização, até então totalmente ignorado, foi de instaurar os processos de remoção 

da população favelada para os conjuntos habitacionais, em áreas periféricas da 

cidade, ou mesmo em outras cidades da região metropolitana, que a partir daí se 

consolidaram como cidades “dormitório”.  

O PLANDIRF foi a materialização desta estratégia em Fortaleza à medida 

que a incorporou no seu partido de desenvolvimento urbano, com diretrizes de 

desfavelamento e implantação de conjuntos habitacionais periféricos. Privilegiou 

também o automóvel, dando ênfase ao sistema viário intra-urbano hierarquizado, 

com abertura de vias por sobre quase todo território municipal; e propôs o 

zoneamento, que é a base da qual se elaborou o zoneamento atual de Fortaleza. 

Nesta década de 1970 passam a ser implantados nestas áreas limítrofes 

de Fortaleza, Maracanaú, Caucaia, dentre outras, vários loteamentos, isolados, de 

acesso difícil e sem infra-estrutura. Vale salientar que as ocupações um pouco mais 
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próximas da zona central de Fortaleza são, com o tempo, absorvidas pela malha 

urbana; mas de forma espontânea, sem planejamento e estruturação adequados. 

A consolidação de Fortaleza como metrópole, se deu dentre outras coisas 

pelo surgimento de novas centralidades que iriam se consolidar devido à abertura de 

grandes avenidas: a avenida José Bastos (1970), que passou a ser o principal 

acesso ao bairro da Parangaba; a avenida Aguanambi (1971), uma ligação da BR-

116 com os bairros mais ao centro da capital; a avenida Leste-Oeste (1973) via 

litorânea de conexão do litoral oeste com os bairros do Meireles e Aldeota e com o 

porto do Mucuripe.  

A avenida Bezerra de Menezes já existia, mas via nesta década seu uso 

se alterar, num fenômeno que a transformou num dos principais corredores de 

atividades de Fortaleza. Esta avenida foi e continua sendo um importante eixo de 

ligação dos bairros mais a oeste, como o Antônio Bezerra e Conjunto Ceará, com a 

zona central da cidade.  

Segundo Silva (1992, p.54), a ocupação da porção leste de Fortaleza, da 

bacia do rio Cocó, se torna uma realidade logo no início da década de 70. Esta 

ocupação se deu principalmente com a implantação de conjuntos habitacionais de 

pequeno porte: IPASE, Santa Luzia do Cocó e Alvorada, Vereda Atlântica (nas 

dunas da Praia do Futuro), e de alguns loteamentos, inicialmente ocupados por 

estabelecimentos de grande porte, como a Universidade de Fortaleza/UNIFOR, o 

Centro de Convenções e a Academia da Polícia Militar. 

Vale destacar que o PLANDIRF reforçou o processo de ocupação dos 

bairros na zona leste da cidade. Em suas diretrizes constavam: a instalação de infra-

estrutura e equipamentos e a incorporação à malha urbana de Fortaleza, além do 

Sítio Cocó (hoje Vicente Pizón, Papicu e Cocó), os sítios Colosso (Alagadiço Novo) e 

Cambeba (onde está implantada a Sede Administrativa do Estado). 

Por conseguinte, toda essa porção da cidade de Fortaleza vai se tornar 

um prolongamento dos bairros das classes alta e média-alta, uma expansão que 

ocorrerá em detrimento da porção oeste (Bacia do Rio Maranguapinho), região 

densamente ocupada, mas historicamente desassistida de políticas públicas que 

promovam condições dignas de habitabilidade e bem estar social. 
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O PLANDIRF considerou o Município como totalmente urbano, sendo 

composto pelo zoneamento, por um plano de sistema viário e por diretrizes de 

parcelamento do solo. Indicava também um sistema hierarquizado de vias 

classificadas em função do seu papel na estrutura urbana. Esta seria subdividida em 

quatro grandes zonas, todas residenciais, mas diferenciadas pelos padrões de 

ocupação, pelo número de pavimentos e pelo distanciamento do centro urbano.  

Este Plano Diretor reforçava as idéias de renovação e de expansão do 

centro urbano e de descentralização das atividades comerciais/serviços, com a 

criação de zonas de adensamento comercial e instituição dos corredores de 

atividades, ao longo das principais vias de tráfego, incentivando o uso misto. 

Direcionava a implantação de zonas industriais nos bairros do Mucuripe, Barra do 

Ceará e a criação do Distrito Industrial.  

Vale destacar que no PLANDIRF já existiam tentativas de compatibilizar o 

interesse imobiliário à preservação das condições climáticas da Cidade, o que na 

verdade não ocorreu. O que se verifica é um forte processo de adensamento e 

verticalização nas faixas de praia, concentrado no Meireles e na Aldeota, e que se 

expande na direção leste e sudeste, principalmente para os bairros da Varjota, 

Mucuripe, Vicente Pizon, Papicu, Cocó, Dunas e Praia do Futuro. Este se caracteriza 

como o novo direcionamento das classes média e alta da população.  

A verticalização e a intensa impermeabilização do solo destas áreas da 

cidade, principalmente na Praia do Futuro, vem, há algum tempo, comprometendo o 

micro-clima e os recursos naturais de algumas regiões mais centrais da cidade.  

O PLANDIRF também indicava zonas especiais de preservação 

paisagística e turística, ao longo dos principais corpos d'água, nas dunas da Barra 

do Ceará e na região, do atual bairro Cambeba. Tratava do parcelamento do solo 

urbano, definindo as dimensões das quadras e lotes, conforme o tipo do loteamento 

e o uso do lote e indicando as porcentagens que deveriam ser doadas à Prefeitura 

para sistema viário, área verde e área institucional.  

Desta nova tentativa de ordenamento de Fortaleza, marcadamente 

tecnocrata e funcionalista, pouco foi realmente implementado. Em vinte anos de 

grande explosão demográfica, os gestores municipais de Fortaleza não conseguiram 

implementar sequer um plano diretor meramente físico. E indiferente ao caos urbano 
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decorrente da falta de gestão e planejamento adequados, a Região Metropolitana de 

Fortaleza crescia, através da conurbação e da substituição das áreas verdes e 

agrícolas pelo urbano. 

Em paralelo a esta metropolização acentuava-se a queda da participação 

da população ativa de Fortaleza no setor primário, com um aumento insipiente desta 

no setor secundário. No Estado do Ceará as fontes maiores de emprego nas 

décadas de 1970 e 1980 foram os setores da administração pública (direta e 

autárquica) e de serviços.   

Apesar deste período de incentivos fiscais do Estado no setor da indústria 

(através da SUDENE) e dos investimentos na habitação (financiados pelo Banco 

Nacional de  Habitação - BNH), Fortaleza alcança a década de 90, com uma política 

econômica de baixos salários, um alto índice de desemprego e com um déficit 

habitacional ainda imensurável.  

À essa realidade deve-se acrescentar o surgimento de uma complexa 

economia globalizada e a abertura comercial do Brasil. Vale destacar que essa é a 

base sobre a qual se desenvolveu a nova industrialização que foi atraída para o 

Estado, e conseqüentemente para Fortaleza pela guerra dos incentivos fiscais e pelo 

desenvolvimento do turismo (BERNAL, 2004).  

O plano diretor de 1992 tentou prever as novas formas de ocupação 

decorrente deste novo contexto econômico. Denominado Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano de Fortaleza foi, a exemplo do plano de 1972, um plano 

meramente físico. Propunha a adequação do uso e da ocupação do solo à 

hierarquia do sistema viário; definindo a divisão do território em três macrozonas, 

classificadas segundo um único critério, a existência de infra-estrutura de água e 

esgoto.  

Havia a zona urbanizada (atendida pela rede de abastecimento de água e 

parte pelo sistema de esgoto), a zona adensável (parcialmente atendida pela rede 

de abastecimento de água e sem sistema de coleta de esgoto) e a de transição (sem 

infra-estrutura de água e esgoto). Foram criadas as microzonas de distribuição de 

atividades e serviços; e as áreas especiais, divididas em: zona de interesse 

ambiental (dunas); orla marítima; faixa de praia; além de áreas de preservação. 
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Este Plano também indicou a implantação de algumas das intervenções 

que compõem a tentativa de ampliar os acessos às praias do litoral de toda Região 

Metropolitana e de todo o Estado. Como exemplos temos a ponte sobre rio Ceará, já 

concluída e que dá acesso ao litoral oeste (Iparana, Pacheco, Icaraí e Cumbuco) e a 

ponte sobre o rio Cocó, em execução. 

O Plano de 1992 veio para cumprir um papel específico na dinâmica 

sócio-espacial intra-urbana e regional de Fortaleza. Mas há de se refletir até que 

ponto suas diretrizes e intervenções beneficiaram a população de baixa renda, que 

perfaz a maioria da população, ou contribuíram para a proteção dos ecossistemas 

frágeis dentro da malha urbana da cidade. Este plano foi a prévia em Fortaleza a 

uma nova prática que se espalhou pelas cidades latino-americanas na década de 

90, o planejamento estratégico.  

Segundo Maricato (2001), esta forma de planejamento era uma receita 

para as cidades se adequarem aos novos tempos de reestruturação produtiva do 

mundo. Uma adequação que consistia na realização de ajustes na relação de 

subordinação às novas exigências do processo de acumulação capitalista. O Plano 

Estratégico cumpria em nível local o papel de desregular, privatizar, fragmentar e dar 

ao mercado um espaço absoluto; incorporando à cidade a noção de universo 

autônomo que necessitava de determinados instrumentos para se torna competitiva 

frente às demais na disputa por investimentos.  

O Plano Estratégico da Região Metropolitana de Fortaleza - PLANEFOR 

foi elaborado em 1999, sendo uma iniciativa do Centro Industrial do Ceará (CIC), da 

Câmara dos Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL), da Federação das Indústrias do 

Estado do Ceará (FIEC) e da Federação do Comércio do Estado (FECOMÉRCIO). 

Contou com a participação e o apoio de prefeitos e do Governo do Estado. Não foi 

um plano que se tornou lei, constituía apenas um fórum de discussão. 

O Plano colocava como principal objetivo estruturar a Região 

Metropolitana de Fortaleza - RMF. Como objetivos específicos, tinham-se: colocar a 

Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) como um centro de referência comercial, 

turístico, cultural, industrial, logístico e de serviço das regiões Norte e Nordeste, 

mantendo, ao mesmo tempo, as identidades específicas de cada município; 

desenvolver a região de uma forma equilibrada, fortalecer a coesão e a justiça social 
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na RMF, valorizando o bem comum, através da educação, o acesso ao trabalho e 

aos serviços e equipamentos públicos. 

Para o alcance destes objetivos, tinham-se como estratégias: a integração 

da RMF; torná-la empreendedora e competitiva; desenvolver a educação; promover 

uma sociedade solidária e a gestão compartilhada; e trabalhar a cultura, identidade e 

auto-estima da população.  

A exemplo de tantos outros planos, a maior parte destas diretrizes não 

saíram do papel. Principalmente aquelas que tratavam da promoção da sociedade 

solidária e da integração. A verdade é que cada município da RMF incorporou 

fortemente a estratégia que trata da competitividade.  

E não somente municípios da RMF, mas de todo o Estado; isto a partir da 

disseminação do planejamento estratégico, através dos processos de elaboração de 

planos diretores, promovidos pelo Programa de Urbanização (PROURB) do Governo 

Estadual. Esses planos eram compostos além de diretrizes urbanísticas de planos 

de desenvolvimento econômico, baseados no diagnóstico das vocações de cada 

município.   

A Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) é formada pela capital e mais 

doze cidades (ver Figura 04), sendo considerada a quinta em população. Segundo 

dados da tabela 01, Fortaleza tem se destacado como a metrópole que apresenta os 

mais baixos índices de desenvolvimento humano2, ocupando a 29º posição dentre 

as demais metrópoles brasileiras. Observa-se porém, um deslocamento positivo 

desta posição se a compararmos com a de 1991, quando Fortaleza ocupava a 31º 

posição. De acordo com os dados do IBGE, a RMF possuía em 2000, 2.984.689 

habitantes, sendo que destes 71,74% residia na capital do estado. 

Perante os dados, observa-se um quadro regional complexo e concorda-

se com Pequeno, quando o mesmo afirma que os avanços têm sido mínimos e o 

fato é que as vantagens da localização da RMF ainda são um atrativo aos fluxos 

migratórios intra-regionais e que, 

 

                                                      
2 O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) agrega três dimensões: longevidade (expectativa de 
vida); educação (número médio de anos de estudo da população adulta) e renda (renda média 
familiar per capita). 
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as novas condições de desenvolvimento atreladas às transformações 
impostas ao espaço produtivo pela reestruturação econômica, vêm 
ampliando as desigualdades do desenvolvimento, proporcionando um 
quadro de transformações no meio natural e no ambiente construído peri-
urbanos (PEQUENO,2001, p. 85).  

 

 

Tabela 01 - Índice de desenvolvimento humano (IDHM) das regiões metropolitanas 

Região Metropolitana 
IDHM 
1991 

Rank 
1991 

IDHM 
2000 

Rank 
2000 

Cresc. 
Relativo 

Posições 

Núcleo Metropolitano da RM Florianópolis 0,801 2 0,859 1 7,2% 1 

Núcleo Metropolitano da RM Norte/Nordeste Catarinense 0,776 7 0,853 2 9,9% 5 

Núcleo Metropolitano da RM Vale do Itajaí 0,802 1 0,850 3 6,0% -2 

Campinas 0,788 4 0,835 4 6,0% 0 

Núcleo Metropolitano da RM Tubarão 0,778 6 0,835 5 7,3% 1 

Porto Alegre 0,782 5 0,833 6 6,6% -1 

São Paulo 0,792 3 0,828 7 4,5% -4 

Área de Expansão Metroplitana da RM Vale do Itajaí 0,758 11 0,826 8 8,9% 3 

Área de Expansão Metropolitana  da RM Carbonífera 0,737 20 0,824 9 11,7% 11 

Curitiba 0,763 10 0,824 10 8,0% 0 

Área de Expansão Metropolitana da RM Foz do Rio Itajaí 0,719 26 0,820 11 14,0% 15 

Maringá 0,738 19 0,817 12 10,7% 7 

Baixada Santista 0,773 8 0,817 13 5,7% -5 

Área de Expansão Metropolitana/Nordeste Catarinense 0,749 17 0,816 14 9,0% 3 

Rio de Janeiro 0,764 9 0,816 15 6,8% -6 

Londrina 0,747 18 0,813 16 8,8% 2 

Núcleo Metropolitano da RM Carbonífera 0,753 15 0,813 17 7,9% -2 

Goiânia 0,754 14 0,812 18 7,7% -4 

Núcleo Metropolitano da RM Foz do Rio Itajaí 0,751 16 0,812 19 8,2% -3 

Belo Horizonte 0,757 12 0,811 20 7,1% -8 

Área de Expansão Metropolitana da RM Tubarão 0,729 24 0,806 21 10,6% 3 

Vale do Aço 0,733 22 0,803 22 9,5% 0 

Área de Expansão Metropolitana da RM Florianópolis 0,719 27 0,802 23 11,5% 4 

Grande Vitória 0,730 23 0,798 24 9,4% -1 

Belém 0,755 13 0,797 25 5,5% -12 

Salvador 0,735 21 0,794 26 7,9% -5 

Colar Metropolitano da RM Belo Horizonte 0,724 25 0,792 27 9,4% -2 

Recife 0,715 28 0,780 28 9,0% 0 

Fortaleza 0,688 31 0,767 29 11,5% 2 

Grande São Luís 0,707 29 0,766 30 8,4% -1 

Natal 0,689 30 0,762 31 10,6% -1 

Maceió 0,660 32 0,724 32 9,7% 0 

Colar Metropolitano da RM Vale do Aço 0,601 33 0,687 33 14,3% 0 
Fonte: IPEA-PNUD, 2000. 
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Figura 04 - Mapa da Região Metropolitana de Fortaleza. Fonte: Observatório das Metrópoles 

 

 

Fortaleza e as demais cidades da região metropolitana vêm cada vez 

mais materializando em seus espaços intra-urbanos os aspectos negativos advindos 

das desigualdades regionais. Mas analisando os objetivos do Plano Estratégico da 

Região Metropolitana de Fortaleza – PLANEFOR chega-se a pensar que seu 

processo de elaboração desconsiderou as mazelas intra-urbanas e atuou sobre uma 

estrutura sócio-espacial isenta dos conflitos. Conflitos típicos da sociedade desigual 

e desestruturada que transforma e é por esta mesma estrutura transformada.  

Conflitos que também não foram considerados na elaboração das 

propostas dos planos ditos físico-territoriais, os planos diretores. Se essa falta de 
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aplicabilidade e o histórico distanciamento da realidade dos planos diretores de 

Fortaleza é intencional ou não, concorda-se com Maricato, quando a mesma afirma 

que, 

 

As recorrentes discussões técnicas detalhadas sobre posturas urbanísticas 
ignoram esse fosso existente entre lei e gestão e ignoram também que a 
aplicação da lei é instrumento de poder arbitrário. A leitura das justificativas 
de planos ou projetos de leis urbanísticas, no Brasil, mostra o quão pode ser 
ridículo o rol de boas intenções que as acompanham. Ridículo sim, porém 
não inocente. Cumprem o papel do plano-discurso. Destacam alguns 
aspectos para ocultar outros. É de conhecimento geral que no Brasil há ‘leis 
que pegam’ e ‘leis que não pegam’ (grifo da autora). Tudo depende das 
circunstâncias e dos interesses envolvidos. É mais freqüente parte do plano 
ser cumprida ou então ele ser aplicado apenas em parte da cidade. Sua 
aplicação segue a lógica da cidadania a alguns (MARICATO, 2000, p.148). 

 

Ainda segundo a autora, os planos produzidos nos governos municipais 

democráticos (após o fim da ditadura) representam um modelo de planejamento que 

não responde a alguns questionamentos práticos da problemática urbana: não trás 

soluções para cidade informal/ilegal; não indica estratégias a curto e médio prazo 

para o problema das enchentes; ignora ação excludente e especulativa do mercado 

imobiliário; e principalmente, desconsidera as áreas ambientalmente frágeis 

ocupadas por moradias, não assumindo de forma integrada o processo de 

degradação dos espaços naturais incorporados de uma forma ou de outra ao 

urbano. 

No caso de Fortaleza, o poder público vem ignorando a problemática da 

cidade “real” e defendendo de forma aberta e contínua os interesses de segmentos 

minoritários representativos da indústria do turismo, do mercado imobiliário, dos 

empresários da construção civil e do setor de comércio/serviços. Com efeito, 

constantemente a ocupação de cargos públicos eletivos no estado do Ceará se dá 

por representantes do segmento empresarial.  

Esse perfil da maioria dos gestores, tanto estaduais como municipais, 

nestes últimos 20 anos, tem produzido uma cidade voltada ao atendimento de 

interesses mercantilistas, onde o gestor valora com infra-estrutura e equipamentos 

públicos, determinadas áreas em detrimento de outras. A capital Fortaleza é o ícone, 

o centro “propulsor” desta realidade, e para alguns constitui um modelo de cidade a 

ser propagado, visto sua grande influência regional econômica e política no Estado. 
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Processos de planejamento tecnocráticos e meramente físicos 

contribuíram para a construção desta cidade ambientalmente degradada, à medida 

que produziram planos e leis desprovidos das componentes políticas essenciais ao 

ordenamento e ao desenvolvimento urbano de Fortaleza e sua região metropolitana. 

Ao não trabalhar os conflitos, estes planos e estas leis desconsideraram a maioria 

da população, moradora da cidade informal. 

Segundo Maricato (2001, p.116), a distância entre plano e gestão nas 

cidades brasileiras se prestou ainda ao papel ideológico de encobrir com palavras e 

conceitos modernos e mais recentemente pós-modernos, algumas práticas arcaicas. 

São essas: as obras definidas pelas mega-empreiteiras que financiam as 

campanhas eleitorais e que tem suas localizações obedecendo à lógica da extração 

de renda imobiliária e do bem estar da cidade oficial. São obras que em conjunto 

formão um cenário segregado marcado por uma simbologia própria.  

Este cenário é regido por uma legislação que desconsidera os demais, e 

cuja fiscalização é discriminatória. Nesse sentido, concorda-se ainda com Maricato 

quando a mesmo continua e aponta como outra prática arcaica a inexistência de 

política habitacional, que quando existe é formada por ações pontuais e 

compensatórias. 

A inexistência de política habitacional integrada às demais políticas em 

Fortaleza é uma realidade. E constitui uma das principais ameaças à integridade 

física dos recursos naturais presentes dentro da malha urbana deste Município. 

Aqui, realmente, imperam as ações pontuais, desconectadas das demais políticas 

que tratam do meio ambiente, da infra-estrutura (abastecimento e saneamento) e da 

oferta de serviços públicos básicos (saúde, segurança, educação e lazer). São 

ações que, quando acontecem, não produzem moradias adequadas e atingem uma 

parcela ínfima da população.  

Vale destacar que o déficit habitacional na RMF é de aproximadamente 

155.728 unidades habitacionais. Segundo dados da Fundação João Pinheiro (2001), 

o número de habitações precárias chega a 20.000; a coabitação acontece em 

104.117 moradias e 36.413 famílias convivem com um ônus excessivo com aluguel. 

Analisando as estimativas de déficit segundo faixas de renda mensal, verifica-se um 

déficit maior na faixa até três salários mínimos, aproximadamente 144.817. Ainda na 

RMF, são 101.850 moradias carentes de infra-estrutura, sendo que destas: 19.324, 
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carentes de abastecimento de água; 23.895 sem esgotamento sanitário e 27.140 

sem coleta de lixo. 

Como nos mostram esses dados, existe toda uma parcela da população 

de Fortaleza e de sua região metropolitana que precisa “morar”, que precisa ocupar 

parcelas do meio urbano para conseguir se inserir de alguma forma no mercado de 

trabalho formal e até mesmo no informal. Mas a realidade é que nunca foi pensado 

um espaço adequado que acomode esta população. Segundo Carlos, 

 

os espaços se reproduzem cada vez mais em função das estratégias 
imobiliárias, e com isso limitam as condições e as possibilidades de uso do 
espaço pelos habitantes; isto é, cada vez mais o espaço urbano, 
transformado em mercadoria, é destinado à troca, o que significa que a 
apropriação e os modos de uso tendem a se subordinar (cada vez mais) ao 
mercado (CARLOS, 2001, p.37).  
 

Sob a lógica do mercado poucos são os espaços de valor (com infra-

estrutura física e de serviços) que atendem a implantação de moradias para as 

populações de baixa-renda3. Até mesmo o poder público vem encontrando 

dificuldades em implementar seus projetos habitacionais de interesse social ou 

qualquer outro projeto de interesse público em áreas adequadas e bem 

estruturadas. 

A segregação e o déficit habitacional têm como reflexo imediato o 

surgimento do processo de favelização. Contabilizam-se atualmente, em Fortaleza 

aproximadamente 680 favelas4 e 94 áreas de risco, estas localizadas em sua 

maioria nas margens dos rios Maranguapinho e Cocó. Esta constitui uma forma de 

evolução socioespacial similar a de outras cidades brasileiras. Parecido também é o 

modo como a favelização tem contribuído para a degradação dos recursos naturais, 

principalmente os hídricos. 

Deve-se, porém salientar que a apropriação dos recursos naturais 

acontece não apenas pelas populações excluídas, mas também pelos ocupantes da 

cidade dita estruturada e formal. Obviamente esta apropriação se dá por motivos 

diferenciados, advindos de variáveis ligadas principalmente à renda, e ao nível de 

acesso a espaços para moradia.  

                                                      
3 População com renda familiar igual ou inferior a 03 (três) salários mínimos. 
4 Dados da Prefeitura Municipal de Fortaleza. 
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O entorno ou as margens dos recursos hídricos são o locus permanente 

de reprodução contínua dos atos de degradação ambiental. Que o digam as 

margens densamente ocupadas do rio Maranguapinho; as diversas lagoas 

aterradas; os rios e riachos canalizados (Pajeú, Jacarecanga e Maceió), e o rio Cocó 

coberto de aguapés devido à poluição por resíduos orgânicos.   

Todos esses recursos são protegidos por lei. A Lei Estadual n. 10.147 de 

1o de Dezembro de 1977 dispõe exatamente sobre o disciplinamento do uso do solo 

para proteção dos recursos hídricos da Região Metropolitana de Fortaleza. Essa 

importante lei instituiu como áreas de proteção e, portanto sujeitas à restrição de uso 

aquelas referentes a mananciais, cursos, reservatórios de água e demais recursos 

hídricos. Institui também a divisão das margens dos referidos recursos em dois tipos 

de faixa, de 1o e de 2o categorias.  

O fato de existirem leis específicas à proteção destes espaços deveria ser 

um fator importante para preservação dos recursos hídricos de nossas cidades. A 

realidade é, pois, bastante diferente. Protegidos por lei, e assim pouco atrativos ao 

mercado imobiliário formal, estes espaços passam a serem apropriados por aquelas 

parcelas da sociedade excluídas da cidade legal, e que como constatado 

necessitam ocupar, morar em algum lugar. 

Anos de paliativos, de negação dos conflitos ou de ausência de políticas e 

planos eficazes à apropriação adequada do espaço por todas as classes sociais 

produziram uma cidade dual, onde poucas são as áreas realmente adequadas à 

moradia. Essa realidade, onde infra-estrutura, lazer, trabalho, saúde e educação são 

para poucos e estão em poucos lugares, promove a diferenciação do valor da terra 

urbana e excluí da “cidade” aqueles não podem pagar por ela. 

 

 

 

 

1.3 A valorização do espaço urbano versus a proteção dos recursos hídricos 
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A escassez de terra adequada para a moradia e o processo de 

implementação da indústria turística tem promovido a valorização especulativa de 

várias áreas de Fortaleza. E não se pode negar que cada vez mais em determinadas 

áreas de Fortaleza o valor da terra está crescendo rapidamente, e os recursos 

naturais presentes nestes espaços estão sendo percebidos como oportunidades. 

Segundo Pequeno, 

 

como resultado do processo de produção do espaço, o valor atribuído ao 
solo urbano retrata a acumulação do investimento do setor produtivo, em 
seus impactos positivos e negativos, as facilidades trazidas com a 
acessibilidade facilitada, assim como orienta a produção habitacional de 
interesse social e a apropriação do solo urbano pelos assentamentos 
subnormais, sempre agregando os recursos naturais presentes no espaço, 
que da mesma forma poderão ser percebidos como oportunidades e 
ameaças (PEQUENO, 2001, p.168). 

 

Em Fortaleza o primeiro a ser visto como oportunidade foi o mar, a 

paisagem marítima, o que culminou com o advento da passagem de Fortaleza de 

“cidade interiorana” para “cidade litorânea”, e da instalação da prática do turismo e 

de sua “indústria”.  

Hoje alguns rios (Cocó e Pacoti) e lagoas, mesmo sendo áreas protegidas 

por lei também vêm sendo vistos como mercadorias, valorizados por determinadas 

camadas da sociedade. È um valor muito mais agregado à paisagem que cada um 

dos recursos oferece do que pelas suas possibilidades, enquanto espaço, enquanto 

uso e ocupação; pois, apesar das pressões, ainda são limitados pelas legislações. 

Vale aqui salientar, que inegavelmente, o espaço sempre conterá a 

paisagem, que em toda sua complexidade tem como base as formas visíveis do 

mundo, a composição e estrutura espacial dessas formas. Para Carlos (2001) o 

conceito de paisagem implica em estabelecer uma unidade, uma coerência, uma 

ordem ou uma concepção racional do meio ambiente; deve-se considerar a 

intervenção humana e as formas de controle das forças que modelam e remodelam 

o mundo. 

Outro aspecto importante e que deve ser salientado é que a paisagem 

enquanto porção do espaço material, se tomada isoladamente, como coloca Luchiari 

(in ROZENDAHL, 2001, p.13), é apenas um “vetor passivo”, mas se somada ao valor 

social que lhe á atribuído, transforma-se em espaço, ou seja, em processo ativo da 
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dinâmica social. Para Santos (2002), paisagem são formas, conjunto de formas e 

estas quando somadas à vida que as anima formam o espaço.  

As coisas, fruto da natureza e os objetos técnicos podem até compor uma 

paisagem, mas a ausência das ações compromete a formação de novos objetos-

formas que comporiam novas paisagens e/ou transformariam as existentes; além de 

comprometer o processo de formação das paisagens. A ausência de ações-eventos-

vida não possibilita que estas paisagens evoluam em espaço, pois como coloca 

Santos,  

 

[...] a paisagem é transtemporal, juntando objetos passados e presentes, 
uma construção transversal. O espaço é sempre um presente, uma 
construção horizontal, uma situação única. Cada paisagem se caracteriza 
por uma dada distribuição de formas-objetos, providas um conteúdo 
específico. Já o espaço resulta da intrusão da sociedade nessas formas-
objetos. Por isso esses objetos não mudam de lugar, mas mudam de 
função, isto é, de significação, e valor sistêmico. A paisagem é, pois, um 
sistema material e, nessa condição, relativamente imutável: o espaço é um 
sistema de valores, que se transforma permanentemente (SANTOS, 2002, 
p. 103). 

 

Da mesma forma que no espaço se dá a formação dos objetos técnicos e 

das ações, a paisagem é a concretização de tudo que é produzido sócio-

espacialmente no período presente e no passado. A costa de Fortaleza reflete 

enquanto paisagem, as formas, as transformações, os acúmulos e os resíduos do 

processo de produção sócio-espacial de uma cidade historicamente dividida, 

fragmentada. 

A paisagem se explica a partir das formas, e estas provêm de dados do 

ambiente natural ou são resultados da marca, das intervenções do homem sobre o 

espaço. É óbvio afirmar que à medida que essas intervenções evoluem, também 

evoluem as paisagens construídas e como nos coloca Luchiari (in ROZENDAHL, 

2001, p.13), “revelam sua estrutura social e conformam lugares, regiões e territórios. 

A paisagem é a materialidade, mas é ela que permite à sociedade a concretude de 

suas representações simbólicas”.  

A autora também afirma que através da organização social da paisagem 

observa-se o domínio ideológico que estrutura o espaço. Esta estruturação se dá 

segundo os tipos de relações de poder vigentes através dos mecanismos de divisão 

do trabalho. Há também uma relação direta entre a estruturação e produção do 
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espaço com o nível das forças produtivas. A produção do espaço, como afirma 

Lefébvre (2001), utiliza essas forças produtivas e as técnicas existentes, assim como 

as iniciativas de grupos ou classes, portadores de representações espaciais, que 

correspondem às relações de produção. 

A paisagem do rio Cocó não é colocada à mostra completamente. São 

valorizados e expostos apenas os recortes componentes dos espaços produtivos 

estratégicos da cidade, ou em áreas sob a influência destes e que no futuro serão 

por eles incorporados. Observando o processo evolutivo de Fortaleza, verificou-se a 

forma como estes espaços foram constituídos, e como isso se refletiu na 

configuração socioespacial da totalidade da região metropolitana.  

Acredita-se, porém, que no processo de valorização da paisagem a 

influência dos espaços produtivos acontece combinada à “onda” ecológica que se 

propaga nas práticas sociais atuais. E segundo Luchiari (in ROZENDAHL, 2001), o 

ambientalismo contemporâneo, com sua ânsia preservacionista, praticou o erro de 

muitos antes dele: tomou a natureza como externalidade, além de reinventá-la como 

paisagem valorizada.  

E assim ela foi novamente reincorporada à sociedade que tratou logo de 

reproduzir na natureza ou nas formas de acesso a ela a sua estrutura perversa de 

estratificação social. O acesso seletivo às paisagens naturais preservadas e 

valorizadas das praias, dos rios e das grandes lagoas ganhou atributo de distinção 

social; e tem contribuído para o fortalecimento das desigualdades socioespaciais. 

A autora coloca que a compreensão da paisagem, hoje, está diretamente 

relacionada à preocupação com o meio ambiente. As transformações da superfície 

terrestre, induzidas pela ação do homem, em nenhum outro período da história 

aconteceram de forma tão rápida, nem forma objeto de conhecimento generalizado 

pela sociedade. O lado mais visível destas transformações ocorre na apreensão das 

paisagens. 

Existe a tentativa de construir um novo discurso sobre natureza e, 

conseqüentemente sobre a paisagem. E a eliminação cada vez mais rápida, das 

paisagens tradicionais põe em questão o modelo de desenvolvimento capitalista e 

os limites do crescimento. Ainda segundo Luchiari, 
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a exclusão social reproduzida no uso seletivo do território coloca em 
evidência os antagonismos entre a preservação natural e o 
desenvolvimento social. Hoje, a preservação representa a elitização social 
na seletividade dos lugares. Apenas os que puderem pagar pelas paisagens 
naturais idealizadas no imaginário social contemporânea ganharão à 
hegemonia nessa nova configuração territorial (LUCHIARI in ROZENDAHL, 
2001, p. 19). 

 

A realidade atual de Fortaleza não foge à análise acima descrita. Não é 

toda a cidade, não são todas as paisagens naturais que são valorizadas pelo 

imaginário social.  

Os corretores entrevistados5 foram unânimes em afirmar o quanto a 

paisagem vem contribuindo para a valorização de determinadas áreas da cidade. A 

maioria alega que os principais aspectos considerados pelo cliente para a aquisição 

de um imóvel são: o preço e a localização. E que, atualmente, dentre os bairros mais 

procurados pelas classes média e alta estão o Papicu, o Cocó e a Água Fria, todos 

da bacia do rio Cocó. Enquanto que os imóveis na Aldeota e no Meireles têm 

apenas mantido seus preços, aqueles localizados entre esses bairros e as áreas 

verdes do Cocó, vêm atingindo preços crescentes nestes últimos três anos.  

Todos os entrevistados afirmaram que, a proximidade com a natureza 

interfere na escolha dos imóveis. Esse fator só perde o valor quando confrontado 

com a segurança, considerada pelo cliente como comprometida se o imóvel estiver 

próximo a favelas. E que, tanto as imobiliárias como as construtoras, utilizam 

elementos da paisagem em seus materiais publicitários.  

A análise de material publicitário6, expostos na Figura 05, comprova tais 

colocações. Em cada foto, em cada ilustração o rio e sua área verde aparecem 

como “pinturas” reproduzidas nas sacadas e nos mirantes de cada empreendimento. 

A imensa área verde e a sua proximidade são a garantia de qualidade de vida e de 

status. 

 
                                                      
5
 A fim de confirmar esta hipótese da valorização da paisagem e sua relação com o avanço da 
comercialização da terra no entorno de áreas verdes urbanas, foram realizadas, nos meses de maio e 
junho de 2005, entrevistas com 05 corretores imobiliários atuantes nas imediações da área de estudo, 
o Parque Ecológico do Cocó. Estes responderam um mesmo questionário estruturado (ver Apêndice 
A), com perguntas abertas, e que objetivavam, dentre outras coisas, analisar o comportamento do 
mercado imobiliário, no que tange as novas áreas valorizadas, e os motivos da valorização. 
 
6
 Recolhido, nos meses de maio a junho de 2005, em imobiliárias e em stands de vendas de imóveis 
nos bairros que margeiam o Parque Ecológico do Cocó 
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Figura 05 - Folder de empreendimentos imobiliários: 
Parque Ecológico do Cocó, a paisagem na janela. 

Fonte: Folder do Edifício Park Millenniun, da Milênio Empreendimentos Imobiliários, 2005. 
 

Verificando a Figura 06, observa-se a utilização do Parque como ponto de 

referência e de destaque. Ele é o espaço verde que serve de moldura a condomínios 

cada vez mais luxuosos, e que, contraditoriamente trazem para seus interiores todo 

lazer e contemplação que deveriam ser realizados nos trechos urbanizados da área 

verde. Sem ser utilizada e sem ser visitada a natureza contida no Parque Ecológico 

do Cocó é vista, pelos “utilitaristas” como espaço sem justificativas reais de proteção 

e cuidado.  

Essa é uma das hipóteses a ser discutida no presente trabalho e que se 

comprovará ou não à medida que for identificado o conjunto das principais 

manifestações no espaço intra-urbano de Fortaleza compreendidas como formas 
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decorrentes dos processos de degradação ambiental, no rio Cocó e na sua bacia 

hidrográfica. 

 

 
 

Figura 06 - O Parque como ponto de referência. 
Fonte: Folder do Edifício Park Millenniun, da Milênio Empreendimentos Imobiliários, 2005. 
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2. RIO COCÓ, O PARADOXO DA SUSTENTABILIDADE versus GLOBALIZAÇÃO 
 

 

Fortaleza e sua região metropolitana convivem com uma série de 

problemas socioambientais recorrentes: assentamentos informais de população de 

baixa renda e loteamentos em áreas de preservação e/ou fragilidade; ocupação 

desordenada de áreas de dunas e faixas de praia; lançamento de esgoto ao longo 

dos rios, riachos e lagoas; desmatamento, aterro e disposição de resíduos sólidos e 

líquidos em áreas de mangue; pessoas morando em situação de risco e em 

condições insalubres; aumento da temperatura e alterações do micro-clima em 

diversas áreas da cidade.  

Toda esta problemática tem produzido e é produto de um meio urbano 

segregado, desigual e excludente; onde a ausência de planejamento e gestão 

eficazes tem aprofundado o “fosso” existente entre os diversos grupos formadores 

da cidade de Fortaleza (considerando aqui a renda, a cor, a idade e a cultura). Não 

há perspectivas da sustentabilidade, tão necessária a preservação do meio 

ambiente.  

O desenvolvimento sustentável não tem se tornado efetivo nas cidades 

formadoras dos países em desenvolvimento. Para Acselrad (2001) ainda não há 

como deixar de associar a noção de sustentabilidade urbana às estratégias de 

implementação da metáfora cidade empresa.  

Esta para se apresentar enquanto “cidade sustentável” deve possuir 

determinados atributos de atratividade de investimentos. Ou seja, é através da 

promoção da produtividade no uso dos recursos naturais que se fortalecem as 

vantagens competitivas da cidade frente às demais. Para Compans, 

 

no cenário mundial de profundas transformações estruturas advindas do 
esgotamento do modelo de desenvolvimento industrial-fordista, da 
globalização financeira e da perda da capacidade dos Estados nacionais em 
regular suas economias, a incerteza quanto ao futuro das cidades tem 
proporcionado um campo fértil para a proliferação de modelos e gestão 
urbana e estratégias de desenvolvimento local elaboradas por agências 
multilaterais e consultores internacionais. Nesse promissor mercado se 
oferecem modelos de ‘cidades sustentáveis’, ‘cidades globais’ ‘cidades 
empreendedoras’ ou de ‘cidades saudáveis’, entre outros, como alternativas 
viáveis para o equacionamento dos problemas urbanos (COMPANS, 2001, 
p.25). 
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Destes modelos, ainda segundo a autora, os que se propagam mais 

rapidamente entre os governos e organizações da sociedade civil, apesar de 

antagônicos na retórica, são os de “cidade sustentável” e “cidade global”.  

Cidade sustentável é aquela que, á nível local consegue operacionalizar a 

noção do desenvolvimento sustentável. E este compreende o atendimento das 

necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras 

satisfazerem também as suas7. Emilianoff (1997 in COMPANS, 2001), acrescenta 

que a cidade sustentável tem uma herança, um legado cultural e natural a ser 

transmitido e que o tempo é o arquiteto dessa cidade, que se dedica à manutenção 

da existência, da natureza, das culturas, dos diferentes bairros e tecidos urbanos. 

A cidade, nesse universo de tendências e conceituações sobre a 

sustentabilidade, pode se apresentar sob diversas formas. Neste sentido, Acselrad 

defende três representações distintas da cidade sustentável. Tem a cidade técnica-

material, onde a concepção de sustentabilidade é uma trajetória progressiva, rumo à 

eficiência eco-energética; e acompanhada de uma base social, constituída pela via 

da educação ambiental.  

O autor coloca também a cidade como espaço de “qualidade de vida”, 

que deve mesclar em escalas distintas, a moradia, o trabalho, e o lazer, através da 

redução das distâncias. A última representação é a da cidade como espaço de 

legitimação das políticas urbanas. Neste modelo a cidade se apresenta politicamente 

construída, e insustentabilidade é a incapacidade de as políticas urbanas 

promoverem a adaptação dos serviços urbanos às demandas sociais, tanto em 

quantidade como qualidade. 

Conforme Sassem in Compans (2001), a “cidade global” são os pontos 

nodais dos fluxos financeiros, de onde se obtém o controle global dos mercados 

secundários e dos espaços produtivos. Complementa tal conceituação. “A cidade 

global ambiciona economizar o tempo. Ela gera simultaneamente uma cultura da 

urgência, da urgência econômica, do excesso de trabalho e da hipermobilidade para 

alguns, da urgência social, da precariedade e do cativeiro para outros” 

(EMILIANOFF 1997 in COMPANS, 2001, p.109). Na “cidade global” é marcante a 

                                                      
7 Conceito discriminado no Relatório Brundtland, divulgado em 1987, no processo preparatório da 
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que aconteceu no Rio de 
janeiro em 1992. 
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desconexão com o tempo da natureza, com o tempo sazonal, e com o tempo dos 

ciclos diurnos e noturnos.  

“Cidade sustentável” e “cidade global” são conceitos realmente 

antagônicos, mas que na prática tendem a coexistir, pois segundo Compans (2001, 

p. 107), o projeto de “cidade global” por vezes são propagados pelos mesmos atores 

internacionais que disseminam o discurso ambiental-social-humanitário do 

desenvolvimento sustentável.  

Até mesmo governos que têm em seus próprios países a Agenda 21 

Mundial8 implantada a nível nacional e local, desenvolvem paralelamente plano e 

intervenções que objetivam única e exclusivamente o alcance da denominação de  

“cidade global”. 

Assim acontece no Brasil, em muitas de suas cidades; principalmente 

naquelas comprometidas em empréstimos internacionais, como é o caso de 

Fortaleza. Esta, como analisado anteriormente, tem demonstrado através de 

processos de planejamento e gestão, sua “ambição” de se tornar globalizada.  

E sob determinados aspectos tem conseguido, pois são características da 

“cidade global”: a dualidade, a forte tendência a fragmentação, e a “morfologia de 

arquipélago”, dos bairros e condomínios privilegiados, destinados às atividades e à 

moradia da nova elite transnacional. A “cidade sustentável” é o oposto, pois ela deve 

“processar uma integração entre bairros, entre centro e periferia, entre espaço 

privado e espaço público, com forte valorização deste último” (EMILIANOFF 1997 in 

COMPANS, 2001, p.109). 

A dualidade da Fortaleza se estabelece como um entrave ao seu 

desenvolvimento sustentável, pois não existe desenvolvimento em meio a 

desigualdade. A desigualdade de acesso à moradia adequada, leva a ocupação das 

áreas ambientalmente frágeis; a desigualdade de renda contribui para o aumenta da 

criminalidade; a desigualdade de acesso à rede de esgoto e à coleta de lixo leva à 

poluição dos recursos naturais. 

Na busca pela Fortaleza global, o turismo assume papel de destaque, 

sendo apontado como a grande “vocação” do Município. É a partir desta contastação 

                                                      
8 Agenda 21: documento que reuniu um conjunto de premissas e recomendações para alteração dos 
vetores de desenvolvimento em favor de modelos mais sustentáveis, e foi aprovado durante a Rio-92. 
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que Fortaleza passa por fortes mudanças em seu processo de expansão, 

construindo e sendo construída por diferentes relações sócio-espaciais. O que se 

verificou em termos de políticas para consolidação da indústria turística foi à 

desconsideração da lógica de existência de zonas da orla segregadas, e para 

Dantas, 

 

a inscrição de Fortaleza, nas políticas públicas e privadas de 
desenvolvimento do turismo, suscita a construção de uma nova cidade 
inspirada nas novas relações da sociedade com o litoral, atualmente eleito 
como lugar privilegiado, porquanto põe em xeque a divisão clássica da 
cidade em duas partes, a leste e a oeste: a primeira mais bem cuidada e a 
segunda ‘abandonada’ pelo poder público (DANTAS, 2002, p.92). 

  

Para o autor, a política tanto do Estado como do Município considerava e 

considera todo o litoral fortalezense como alvo de algumas intervenções 

estruturantes a sua transformação em espaço de lazer e sobretudo de recurso 

turístico. Conforme a Secretaria de Turismo do Estado (SETUR), todo esse projeto 

de “transformação” da costa de Fortaleza envolve parcerias entre os diversos 

segmentos, principalmente os empresários e agentes financeiros, pois trará para 

este espaço diferentes atividades econômicas. 

São muitas as intervenções propostas por este modelo de cidade 

defendida pelo poder público e pelo empresariado local. Muitas delas já foram 

inclusive realizadas, como a implantação do corredor turístico-cultural, formado pelo 

complexo: Centro Dragão do Mar, novo Mercado Central e Centro de Feiras e 

Eventos no Poço da Draga (este último ainda engavetado). Faz parte também a 

construção da avenida litorânea Costa Oeste, uma tentativa de incorporar as áreas 

ocupadas por favelas dos bairros do Pirambu, Cristo Redentor e Barra do Ceará à 

dinâmica turística.  

É ainda pertinente à análise de Dantas (2002) sobre todo esse processo; 

o autor coloca que a política para o turismo promovida pelo Estado, não acontece 

apenas através de intervenções físicas, como as anteriormente citadas, mas 

também com a construção de uma imagem de cidade, tratada como a “Cidade do 

Sol”, capital da “Terra do Sol”. E assim, constrói-se uma cidade cujas 

transformações provocam uma modificação de mentalidade, que associada à 
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incorporação de novas relações com o meio ambiente e o espaço, favoreceu a 

valorização das zonas de praia.  

A década de 1990 representa o período de ascensão desta valorização, 

que passa a exigir também modificações dos usos do solo litorâneo, expondo-o cada 

vez mais as políticas que beneficiam o mercado, atraindo práticas especulativas por 

parte do setor imobiliário. Altamente estruturada e valorizada pelo setor turístico, a 

terra e os recursos naturais a sua volta passam a serem vistos como mercadorias. 

Foi natural então que os bairros ao redor da “ilha turística de prosperidade” (em sua 

grande parte formada pelos bairros da Aldeota e Meireles) também iniciassem seus 

processos de valorização e conseqüente adensamento pelas classes alta e média-

alta da população. 

Segundo Silva (1992, p.53) para a ocupação destes bairros eram 

utilizados os terrenos das pequenas favelas ou assentamentos informais, terrenos 

ainda pouco valorizados. A população de baixa renda moradora destas áreas, e até 

mesmo parte da empobrecida classe média que ainda resistia foram gradativamente 

mudando de endereço. O autor coloca como marcas espaciais dessas mudanças os 

grandes edifícios de apartamentos construídos em bairros próximos do Centro 

(Monte Castelo, Montese, Fátima etc.) e ao longo dos grandes eixos viários, 

corredores de atividades (avenidas Bezerra de Menezes, Aguanambi, José Bastos e 

Antônio Sales). 

Quando se fala de modelo, a tendência é pensar numa cidade sinônimo 

de civilidade, em algo bem próximo de uma realidade urbana ideal e utópica. Mas a 

Fortaleza atual não vem conseguindo minimamente se estabelecer como palco do 

desenvolvimento urbano igualitário e integrado. A cidade é compartimentada, 

segregada e excludente: os bairros da porção sudoeste da cidade, pertencentes à 

bacia do rio Maranguapinho e próximos dos limites com Maracanaú e Caucaia, 

convivem com a quase extrema pobreza, constituindo-se basicamente de 

assentamentos informais e precários. 

À medida que nos aproximamos da orla verificam-se os bairros das 

classes média e média – baixa, ou seja, os loteamentos regulares e formais, esses 

pontuados por uma ou por outra área de favela; na zona norte, apenas alguns 

bairros podem ser considerados realmente bem estruturados: Bairro de Fátima, 
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Aldeota, Meireles, Papicu etc. São áreas onde imperam os grandes equipamentos 

de comércio e de serviços, podendo até ser consideradas ilhas de “prosperidade” . 

Coincidentemente ou não, nessa cidade de imensos contrastes, as áreas 

socialmente mais degradadas localizam-se nas margens e nas proximidades 

daqueles que são seus maiores recursos naturais, os rio Ceará, Maranguapinho e 

Cocó. As pessoas que não conseguem morar na cidade formal procuram 

exatamente as áreas menos valorizadas pelas classes média e alta; na maioria das 

vezes, faixas ao longo de vias férreas, dunas, alagados, manguezais, margens de 

córregos, canais e rios. As áreas ambientalmente frágeis, adequadas apenas à 

preservação. 

Para uma parcela daqueles que almejam o acesso à cidade e ao que ela 

representa, a natureza muitas vezes é a única “terra disponível”, o lugar onde será 

possível edificar um barraco e ali ficar sem muitas ameaças, pois é “terra para 

preservação, para proteção”, vista como sem dono, apesar de pertencer a todos e a 

todas. 

Como o rio Cocó, enquanto Parque Ecológico, se insere nesse contexto 

de degradação e desigualdade? Deverá ser esse o questionamento a ser discutido a 

fim de se analisar o processo de produção do espaço urbano no entorno de áreas de 

proteção ambiental 

 

 

2.1 Breve histórico do processo de ocupação do rio Cocó e de suas margens 
 

O rio Cocó constitui um dos principais recursos hídricos da Região 

Metropolitana de Fortaleza, com uma extensão de 45 km, tem sua nascente 

localizada na vertente oriental da serra da Aratanha, no Município de Pacatuba. Seu 

leito se estende por um longo percurso na direção sudoeste-nordeste, tendo a 

denominação Gavião. Sob essa denominação drena uma área de 443,96 km2, 

formando uma bacia que inclui os municípios de Fortaleza, Aquiraz, Maranguape e 

Pacatuba. A partir do 4º Anel Viário da BR-116, quando se encontra com o riacho 

Alegrete, o rio passa a receber a denominação Cocó. Já próximo à sua foz, o leito do 
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rio perfaz uma curva na direção Leste-Sudoeste, desaguando no Oceano Atlântico 

entre as praias do Clube Caça e Pesca e da Sabiaguaba. 

A grande bacia do Cocó pode ser subdividida em três bacias menores: a 

área que corresponde à parte superior, cuja vazão vem sendo controlada pelo açude 

Gavião; a área jusante deste açude e que é drenada pelo rio Cocó; e a área que 

margeia o lado direito do rio Coaçu, em Aquiraz. Já dentro do Município de 

Fortaleza, a bacia hidrográfica do Cocó corresponde a 2/3 da área do município, ou 

seja, 517,2 km2 e se divide em seis sub-bacias; o rio Cocó pertence à Sub-bacia B2 

(ver Figura 07).  

Os recursos que compõem a sub-bacia B2 são: rio Cocó, lagoa do Amor, 

canal do Jardim América, lagoa do Gengibre e riacho da lagoa do Gengibre, açude 

Fernando Macedo, lagoa do Areial e a lagoa da Maria Vieira, açude Jangurussu, 

riacho do açude Jangurussu, açude Guarani, açude Antônio da Costa, riacho do 

açude Antônio da Costa, lagoa Azul e riacho da lagoa do Palmirim. 

O relevo da bacia do Cocó, excluindo sua parte inicial na serra da 

Pacatuba, abrange regiões de relevo pouco acidentado. O relevo do baixo e médio 

curso do rio é caracterizado por terrenos de cotas inferiores a 40 metros. Os solos 

formadores são de diferentes origens: parte é composta pelo cristalino com origem 

no Pré-Cambriano, e formação barreiras, referente ao período Terciário. São 

encontrados também solos de origem mais recente, como os aluviões, os terraços 

fluviais, os solos de mangue, as dunas e as praias; todos fazem parte do Haloceno 

com origem no período Quartenário. 

As unidades geomorfológicas formadoras da bacia são: a Planície 

Litorânea, Planície Flúvio-Marinha, Tabuleiros Pré-Litorâneos e Maciços Residuais. 

Devido a sua extensão a bacia do Rio Cocó se caracteriza por uma grande 

variedade de ecossistemas. São encontradas praias, dunas de todas as 

configurações, mangues, estuários, carnaubais, e até mesmo caatinga; já bastante 

alterados, devido ação antrópica. De todos esses ecossistemas, vale ressaltar os 

manguezais existentes ao longo de aproximadamente 11 km do percurso do rio 

Cocó. Constitui-se num espaço de fauna bastante diversificada, sendo um dos 

principais responsáveis pela manutenção do equilíbrio do ecossistema marinho; e 

espaço propício ao crescimento de várias espécies advindas de águas doces e 

salgadas. 
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Figura 07 - Mapa das bacias hidrográficas do município de Fortaleza 
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Em Fortaleza a bacia do Cocó, principalmente as áreas correspondentes 

as sub-bacias 02, 04, 05 e 06, foram por muitos anos zonas de baixíssima 

densidade populacional. O rio Cocó até a metade do século XX representava uma 

barreira física ao desenvolvimento da malha urbana para aquela que constituía a 

porção leste de Fortaleza. Essa expansão só veio a acontecer no final da década de 

1940. Sendo que, apenas em 1954 a Prefeitura Municipal autorizou o parcelamento 

de sítios presentes naquele lado da cidade, como foi o caso do Sítio Cocó.  

A década de 1960 para o rio Cocó foi um período de contradições. Nele 

foi implantado, no município de Maracanaú, o primeiro distrito industrial do Ceará e 

considerado por muitos ambientalistas como o grande poluidor do rio e de seus 

afluentes. Ao mesmo tempo, no plano de Hélio Modesto em 1962 as salinas do Cocó 

passam a serem consideradas como zonas de proteção paisagística, sendo proibido 

o desvio do curso d’água. O plano também estabeleceu restrições à ocupação dos 

terrenos nestas zonas.  

Em 1962 foi instalado, entre a lagoa do Papicu e a margem esquerda do 

rio Cocó, o Hospital Geral de Fortaleza. Um equipamento de grande porte e 

estratégico para a rede pública de saúde, que necessitava para seu acesso de um 

sistema de vias fato que levou ao aterramento de áreas de mangue e pequenas 

lagoas.   

O Plano de Hélio Modesto também propôs a construção da avenida 

Perimetral - Anel Viário; esta só veio a ser finalizada em 1965. Esta importante 

avenida contorna a cidade de Fortaleza, ligando os bairros da zona leste com os da 

zona oeste, atravessando o rio Cocó e assim rompendo a barreira física que existia 

entre essas duas zonas da cidade. Apesar deste fato a ocupação da bacia do Cocó 

somente aconteceu a partir da implantação de equipamentos e infra-estrutura em 

áreas do Papicu, Cocó, Dionísio Torres e Salinas.  

O PLANDIRF, de 1979, elaborado pelo poder público estadual, com o 

apoio do Governo Federal teve um papel fundamental no processo de urbanização 

destes bairros. Na época o governador era o Coronel César Cals, pertencente à 

família Diogo, proprietária de vários terrenos na zona Leste da cidade, incluindo o 

Sítio Cocó (atualmente dividido nos bairros Vicente Pizon, Papicu e Cocó).  
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O PLANDIRF veio para incorporar estes terrenos e vários outros (terras 

de Patriolino Ribeiro, atualmente, Água Fria e Edson Queiroz; o Sítio Colosso, o Sítio 

Alagadiço, área que incorpora a Casa de José de Alencar; e o Sítio Cambeba, 

localização da atual sede administrativa do Estado), à malha urbana de Fortaleza. 

Sob sua orientação foram implantadas as avenidas Castelo Branco, Borges de Melo, 

Zezé Diogo e 4º Anel Viário, além de outras vias que se estenderiam até as praias à 

leste de Fortaleza. 

Sob a ação conjunta de empreendedores e do ainda governador César 

Cals, foram implantados no bairro da Água Fria os prédios da Imprensa Oficial e do 

Centro de Convenções. Os dois equipamentos foram instalados em terrenos doados 

pelos grupos Edson Queiroz e Patriolino Ribeiro. A partir daí justificou-se a dotação 

pelo poder público de infra-estrutura básica para a área, apesar da baixa densidade 

habitacional. Vale salientar que também foi instalada na mesma área e no mesmo 

período a Universidade de Fortaleza (UNIFOR) pertencente ao Grupo Edson 

Queiroz, cujo funcionamento teve início em 1973.  

Constituía-se assim a prática da época: implantava-se um equipamento, 

muitas vezes sem muita justificativa técnica e em áreas pouco adensadas; a partir 

daí tinham-se início as melhorias pagas pelos contribuintes e que promoviam a 

valorização e estimulavam a comercialização de terrenos até então pouco 

valorizados, mas pertencentes às famílias tradicionais ou a grupos “fortes” da 

economia local. Nesse sentido, concorda-se novamente com Pequeno, quando o 

mesmo afirma que, 

 

as diferenças entre padrões de desenvolvimento no espaço intra-urbano 
são consequência direta da centralização espacial do capital. 
Concentrando-se investimentos em infra-estrutura, circulação e serviços, 
permite-se um crescimento dos setores produtivos, tornando necessário 
novos investimentos, quase sempre realizados em detrimentos de outros 
cujo desenvolvimento foi desacelerado. Na escala da cidade, a migração de 
centralidades, a promoção de novas frentes de expansão imobiliárias (grifo 
nosso), o deslocamento dos sistemas de circulação, inclusive com a 
mudança do caráter de uso tornam cada vez mais evidentes estes 
processos cumulativos, que apesar e centralizados, descartam antigos 
espaços, desperdiçando riquezas socialmente acumuladas (PEQUENO, 
2001, p. 52) 
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A década de 1970 foi também o período de implantação pelo Estado e 

pela Prefeitura, dos grandes conjuntos habitacionais de Fortaleza, através de 

recursos do Banco Nacional de Habitação (BNH), então integrado ao Sistema 

Financeiro de Habitação (SFH). Segundo Maricato (2001) este foi o momento em 

que as cidades brasileiras passaram a ocupar o centro de uma política cujo objetivo 

maior era mudar seus padrões de produção.  

A autora destaca que esta iniciativa de promoção pública dos conjuntos 

habitacionais não serviu ao enfrentamento da questão fundiária urbana no Brasil. A 

colocação da população de baixa renda em áreas periféricas e ainda desprovidas de 

infra-estrutura, desconsiderando os vazios urbanos existentes até se chegar a essas 

áreas, gerou ônus não apenas para os moradores dos conjuntos, mas também para 

todos os demais moradores da cidade, que pagaram pela extensão da infra-

estrutura.  

O processo de urbanização da bacia do Cocó indica um fato que 

demonstra claramente a pertinência desta análise: a implantação, em 1972, do 

Conjunto Habitacional Cidade 2000. Construído através do aterramento, com areia 

das dunas, de lagoas e de partes da planície de inundação do rio Cocó, este 

conjunto serviu de pretexto para o prolongamento da avenida Santos Dumont. Ou 

seja, expansão da grande “ilha de riqueza”, o bairro da Aldeota e adjacências, para a 

porção leste da cidade. A avenida Santos Dumont constitui na atualidade o principal 

corredor comercial de Fortaleza.  

A expansão do sistema viário de Fortaleza para o leste promoveu um 

acelerado processo de transformação no uso e ocupação do solo na bacia do Cocó. 

A abertura de novas vias trouxe consigo a implantação de vários loteamentos, 

principalmente para construção de residências de médio e grande porte. Não havia 

fiscalização da Prefeitura e a especulação imobiliária encontrou aí “solo fértil”, sendo 

muitas as comunidades tradicionais que foram expulsas de forma lenta e perversa.  

Outro sério problema foi o de ordem ambiental decorrente do cada vez 

maior número de aterros de lagoas, riachos e áreas de mangue, utilizando na 

maioria das vezes areia retirada das dunas. Essa situação se reverteu contra os 

moradores do Conjunto Cidade 2000 que em vários períodos tiveram suas casas 

invadidas pela água. Água que pertencia a todos esses recursos aterrados. 
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Na década de 1970 o rio Cocó passou por uma grande dragagem, que se 

estendeu da sua foz até a BR 116. Essa dragagem descaracterizou o percurso do 

rio, a calha de sinuosa passou à retilínea. Tal medida foi tomada a fim de facilitar a 

passagem de embarcações carregadas de sal e tentar conter os constantes 

alagamentos naquele trecho. È considerada por muitos especialistas como uma das 

mais sérias intervenções físicas no rio e que contribuiu para o comprometimento de 

muitas de suas espécies animais e vegetais. 

Em 1976 a pressão de especuladores provocou a aprovação de uma 

legislação complementar alterando o zoneamento da faixa de praia, ampliando os 

usos e diminuindo a zona industrial do Mucuripe, na época incompatível com a 

ocupação de alta renda já bem próxima desta área. Apesar da aprovação em 1977 

da Lei Estadual n. 10.147 de Preservação dos Recursos Hídricos, o atendimento aos 

interesses do mercado imobiliário promoveu a decretação de um novo zoneamento 

para Fortaleza. 

Segundo a Lei de Uso e Ocupação do Solo n. 5.122, de 13 de maio de 

1979, a cidade foi dividida em quatro zonas: residencial, especial, central e industrial 

que se distinguiriam uma das outras devido, principalmente, às categorias de uso e 

ocupação do solo. Neste zoneamento as áreas, já consideradas valorizadas do 

Papicu e do Cocó e todas as outras áreas com baixo índice de ocupação passam a 

ser consideradas zonas residenciais de alta densidade (340 hab/ha e edificações 

com até 12 pavimentos). 

Após três meses de sua aprovação a Lei no 5.122 foi modificada e 

transformada na Lei no 5.122-A. A nova proposta trazia mais mudanças e atendia 

ainda mais o mercado imobiliário, dividia a cidade em zonas residenciais com baixa, 

média e alta densidade; zonas industriais classificadas segundo o índice de 

poluição; e zonas comerciais.  

Esta lei se confrontou com a Lei dos Recursos Hídricos quando delimitou 

como zonas especiais de proteção verde, paisagística e turística as margens de rios 

e lagoas, áreas estas já preservadas pela Lei Estadual. Foi o caso também dos 

manguezais do rio Cocó em sua jusante. Pela Lei no 5.122-A, estas áreas, apesar 

de serem áreas de preservação, poderiam apresentar densidade populacional de até 

140 hab/ha. 
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O final da década de 1970 foi quando teve início a campanha para 

implantação de um parque urbano às margens do rio Cocó. Mas, apenas, em 

novembro de 1980 foi concluída a primeira, das três etapas do parque do Cocó, com 

44 ha, denominada Parque Adahil Barreto. O local, nas proximidades da Assembléia 

Legislativa do Estado, seria a sede administrativa do Banco do Nordeste do Brasil – 

BNB. O que não se concretizou devido à campanha massiva de protestos promovida 

por entidades da sociedade civil. 

Apesar das vitórias conquistadas pelo movimento ambientalista local na 

década de 80, os loteamentos e as ocupações irregulares na bacia do Cocó 

continuaram. Foi neste período que se deu a implantação do Shopping Center 

Iguatemi, pelo grupo Jereissati. Apesar dos muitos protestos o shopping foi 

construído em área de mangue, num terreno de uma antiga salina, há muito 

desativada, e cujo mangue encontrava-se já recuperado, sendo inaugurado em 

1982. 

O Shopping Iguatemi contribuiu para a intensificação da especulação 

imobiliária nas margens do rio Cocó. E aumentou ainda mais o fluxo de veículos 

para o Bairro da Água Fria que naquela época já contava com outros grandes 

equipamentos e com um número crescente da ocupação por residências.  

Todo esse aumento do adensamento implicou na necessidade de 

ampliação do sistema viário, justificando assim a duplicação da ponte sobre o rio 

Cocó e o prolongamento da avenida Perimetral. A partir de 1986, numa ação do 

poder público estadual, na figura do então governador Tasso Jereissati, outras vias 

foram também alargadas.  

Neste ano a sociedade civil assumiu formalmente a luta pela preservação 

do rio Cocó, criando o movimento SOS – COCÓ, cuja articulação teve início em 

1983. Naquele ano a luta foi para derrubar uma tentativa de mudança na legislação 

e assim reorientar o zoneamento de 600 ha da área de mangue nas proximidades 

da Favela do Lagamar. Essa área seria transformada de zona especial e zona 

residencial de média densidade, para zona residencial de alta densidade.  

Infelizmente sob a pressão do mercado imobiliário a favela do Lagamar 

acabou sendo urbanizada, foi construído o Conjunto Novo Lagamar e em 1985 foi 
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liberado pelo poder público a implantação de um loteamento de 201 ha, parte da 

área de 600 ha do mangue anteriormente citado. 

O SOS – COCÓ era organizado por diversas entidades: Instituto dos 

Arquitetos do Brasil – IAB, Sociedade Cearense de Proteção e Defesa do Meio 

Ambiente – SOCEMA, Associação dos Geógrafos Brasileiros – AGB, membros do 

Partido Verde, Associação Profissional dos Sociólogos do Brasil – APSCE, 

Associação dos Engenheiros Agrônomos do Ceará – AEAC, Associação Brasileira 

de Engenharia Sanitária – ABES, Núcleo Sabiá Branco dentre outros.  

Este grupo foi responsável pela primeira proposta de preservação do rio 

Cocó, mais exatamente da bacia de drenagem B-2 do rio. O documento tinha como 

principal reivindicação a ampliação da faixa de 1º categoria. Apesar de um longo 

período de negociação o documento, transformado em decreto nunca foi assinado 

pelo governador.  

Apenas no governo da Prefeita Maria Luíza Fontenele, em 1986, foi 

criada a Área de Proteção Ambiental do rio Cocó – APA – Cocó, com base na Lei 

Federal no 6.902 de 27 de abril de 1981. Este decreto foi acompanhado de um 

projeto de lei que dispunha sobre o parcelamento, uso e ocupação do solo, e que foi 

fruto de um processo de consulta a diversas entidades de categorias profissionais. O 

projeto foi rejeitado pela Câmara dos Vereadores. A implantação da 1º Etapa do 

Parque Ecológico do Cocó só aconteceu em 1989, através do decreto no 20.252, e 

compreendia uma área de 446,2 ha. A 2º etapa foi oficialmente delimitada em junho 

de 1993, pelo decreto no 22.587, no governo de Ciro Gomes.  

No ano de 1989, também foi dada a permissão pelo Governo Federal, 

para que fosse feito o prolongamento do anel viário que faria a ligação entre 

Fortaleza e Aquiraz. Esta intervenção deveria ser complementada pela implantação 

de uma rodovia cortando as dunas da antiga Praia do Futuro até a praia da 

Sabiaguaba, o que implicaria na construção de uma ponte sobre o rio Cocó, mais 

uma vez visto como uma “barreira” a ser transposta. E assim tiveram início as obras, 

sob críticas e manifestações, sem o Relatório de Impacto Ambiental-RIMA aprovado, 

sem licença de construção expedida e contrariando o Código Florestal e o Decreto 

Municipal da APA do Cocó.  
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Logo após a conclusão do desmatamento e aterramento de uma área de 

mangue a obra foi embargada pela Procuradoria Geral da República no Ceará, 

sendo reiniciada em novembro de 2002. A licença para continuação da construção 

da ponte e da via de ligação foi dada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA. Segundo o projeto a via de ligação tem 

cerca de 1 km e tem início no final da avenida Dioguinho. A ponte sobre a foz do rio 

Cocó terá uma extensão de 330 metros.  

Em 2003 foi feito um novo pedido de embargo da construção, feito por 

entidades ligadas ao movimento ambientalista e políticos. O pedido foi encaminhado 

à Procuradoria Geral da República e acusava a construtora responsável pela obra 

de desmatar uma área de aproximadamente 3.540 metros quadrados de mangue, 

além de comprometer os dois sítios arqueológicos existentes no local. 

A implantação da ponte sobre a foz do rio Cocó promoverá um aumento 

ainda maior do adensamento, tanto no eixo sudeste, como no litoral leste. 

Observando a Figura 08, que tratam da densidade demográfica dos bairros do 

município de Fortaleza, é possível verificar o aumento do adensamento na porção 

leste e sudeste da cidade, dos bairros componentes da Bacia Hidrográfica do Cocó. 

Em 1980 o número de habitantes por hectare em quase todos os bairros da margem 

direita do rio, oscilava entre 0 e 20 hab/ha; enquanto os da margem esquerda, mais 

urbanizada e acessível, contavam em média com 100 hab/ha.  

Na época da instalação do Parque Ecológico, em 1991, a situação era 

praticamente a mesma. Mas em dez anos as mudanças foram grandes, e de acordo 

com o observado na Figura 09, a densidade destas mesmas áreas aumentou de 0 a 

20hab/ha para 20 a 50hab/ha. O Papicu passa de 20 a 50 hab/ha, em 1991, para 

100 a 170hab/ha em 2000. Também é observado um aumento considerável da 

densidade nos bairros da Aerolândia e Dias Macêdo. Esse aumento se deu 

principalmente pela implantação de vários conjuntos habitacionais e pela expansão 

da malha viária que transpôs o rio. 
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Figura 08 - Mapas da evolução da densidade demográfica de Fortaleza 
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Todos os corretores imobiliários entrevistados afirmam que a ocupação da 

porção leste e sudeste de Fortaleza só tende a crescer nos próximos anos. E o 

adensamento da Bacia do Cocó não irá cessar tão cedo, pois a quantidade de 

terrenos vazios e a oferta de loteamentos ainda são consideráveis. Nesse processo 

de ocupação, o sistema viário executado pelo poder público deve ser visto como 

elemento fundamental: o que começou com a avenida Perimetral, se consolidou com 

a BR-116 e avenida Washigton Soares. E hoje com implantação da via de ligação 

entre Praia do Futuro e Sabiaguaba, e a continuação da avenida Padre Antônio 

Tomás um ”novo horizonte se abre” para os loteadores das dunas e das faixas de 

praias do litoral leste de Fortaleza. 

 

 

2.2 A produção do espaço no entorno do Parque Ecológico do Cocó 
 

Em continuidade a análise do processo de produção do espaço no 

entorno do rio Cocó, é necessário a partir de agora reduzir a escala de observação; 

identificando as transformações ocorridas após a implantação do Parque Ecológico. 

Para tanto se utilizou a ecologia da paisagem, que segundo Pequeno,  

 

é uma metodologia de espacialização dos fenômenos e compreensão das 
interfaces entre diferentes aspectos sociais, econômicos e ambientais [...] 
tem como objetivo estudar os padrões espaciais específicos presentes no 
espaço geográfico, independente da escala, compreendendo sua estrutura, 
seu funcionamento e a manifestação de transformações. (PEQUENO,2001, 
p.170-171)  

 

A paisagem se estrutura segundo padrões espaciais e arranjos dos 

elementos que a compõe: fragmentos, corredores e matrizes. É através da análise 

da espacialização desses elementos numa unidade de paisagem, que se verificam 

os movimentos, os fluxos e as transformações, ou seja, a dinâmica dessa unidade, 

 

compreendida como unidade espacial onde os processos sócio-ambientais 
ocorrem de forma cumulativa, permanece em contínuo processo de 
transformação e reestruturação. As diferentes intensidades como estes 
processos ocorrem, tornam possível distinguir e perceber uma 
heterogeneidade dos elementos que os compõem, de suas funções e 
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transformações, sejam eles naturais ou antrópicos (PEQUENO, 2001, 
p.103). 
 

Ainda segundo o autor o fragmento, na ecologia da paisagem, é um 

recorte diferenciado do entorno e ser advindo de diversas origens. É classificado de 

acordo com seus aspectos morfológicos, suas dimensões, sua quantidade e a 

freqüência com que se manifesta na unidade da paisagem. Um corredor ecológico 

nada mais é que um conjunto de fragmentos organizados linearmente. São resultado 

da intensificação linear de processos naturais ou antrópicos. 

No presente trabalho, serão duas as unidades de paisagem: o espaço 

intra-urbano de Fortaleza e conjunto de bairros limítrofes do Parque. O espaço intra-

urbano de Fortaleza enquanto matriz será fragmentado em bairros; já o conjunto de 

bairros, ou a área de entorno do Parque, terá como fragmentos os setores 

censitários. Tanto a Cidade, como a área de estudo “serão analisados segundo 

diferentes categorias de indicadores, verificando-se as possíveis inter-relações entre 

os processos naturais e a forma com que ele é socialmente produzido” (PEQUENO, 

2001, p.178) 

Têm-se os indicadores socioeconômicos, observando a renda média do 

chefe de família e o índice de analfabetismo; e os indicadores socioambientais de 

acessibilidade à infra-estrutura, analisando a precariedade do acesso às redes de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, à coleta de lixo, e o número de 

domicílios com o lixo ou esgoto jogados nos recursos hídricos.  

Para cada variável foram elaborados figuras com mapas temáticos, 

utilizando dados secundários provenientes dos dois últimos censos. Observar-se-á 

sempre nas figuras dois mapas9 de Fortaleza e um com o recorte analítico do 

entorno do Parque (área de estudo). O recorte englobou bairros localizados nos 

limites oficiais do Parque: na margem esquerda, Dias Macêdo, Aerolândia, Alto da 

Balança, São João do Tauape, Cocó, Cidade 2000, Dunas e Praia do Futuro II; e na 

margem direita, Jardim das Oliveiras, Luciano Cavalcante, Guararapes, Edson 

Queiroz e Sabiaguaba.  

                                                      
9 Os mesmos utilizados como unidade territorial para visualização de dados no Plano 

Diretor, com bairros oficiais. Os mapas de 1991 têm como fonte Pequeno (ibid), e os de 2000 foram 
elaborados a partir de dados do IBGE, trabalhados e disponibilizados pelo Laboratório de Estudos 
Arquitetônicos e Urbanísticos (LEAU) da UFC e pelo Observatório das Metrópoles – Fortaleza. 
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A proposta é sempre observar a situação apresentada no recorte analítico 

em contraponto com a realidade de toda a Cidade, em dois períodos distintos 2000 e 

1991, ano de inauguração do Parque Ecológico do Cocó; aqui considerado 

juntamente com outros eventos, como um marco temporal, uma ruptura no processo 

evolutivo da cidade. No que tange aos indicadores socioeconômicos, analisando a 

Figura 09 observa-se no mapa de 2000 a concentração de salários de chefe família 

acima de 10 salários mínimos acontecendo praticamente nos mesmo bairros do 

mapa de 1991. Verifica-se, porém, uma expansão desse núcleo, que representa o 

mais forte centro produtivo da cidade, para os bairros a ele adjacentes e 

pertencentes ao recorte analítico, área de entorno do Parque Ecológico.  

Observando-se o mapa de 2000 na figura mencionada, e reunindo as 

áreas com renda do chefe de família superior a 5 salários verifica-se a consolidação 

dos corredores de desenvolvimento apontados por Pequeno (2001) com base no 

mapa de 1991 (ver Figura 11). Destes corredores10, dois se relacionam com a bacia 

do Cocó, são eles: a faixa leste, partindo do Centro pelo litoral, que cruza os bairros 

do Aldeota, Varjota e Mucuripe até o final da foz do rio Cocó na Praia do Futuro II; e 

o corredor sudeste, um compartimento linear cujo eixo principal é a avenida 

Washigton Soares. 

A faixa litorânea leste, segundo os indicadores sócio-econômicos, 

espacializados nos mapas de 2000 das Figuras 09 e 10, continua se mostrando 

contrastante. Os bairros com renda do chefe de família superior a 10 salários e taxa 

de analfabetismo não superior a 10%, encontram-se limitados por bairros cuja renda, 

ainda é inferior a 5 salários e o analfabetismo é maior que 25%.  

Nesta faixa de desenvolvimento se verifica: a intensa verticalização, 

zonas de praia ocupadas por população de baixa renda e por estabelecimentos 

comerciais turísticos, mansões ao lado de favelas, ocupando as áreas de dunas, e 

belas paisagens do mar e da foz do rio Cocó. Para Pequeno (2001, p. 257), caso 

                                                      
10 Pequeno (2001) identificou 06 corredores de desenvolvimento: os corredores litorâneos (leste e 
oeste); o corredor oeste; o corredor sudoeste; e o corredor sudeste. O autor espacializou estes 
corredores a partir de um conjunto de aspectos e indicadores. No que tange os setores produtivos, os 
indicadores foram o valor imobiliário e a localização dos espaços produtivos; as áreas de melhor 
padrão construtivo foram identificadas a partir do grau de acessibilidade à infra-estrutura urbana, de 
verticalização e de melhor padrão de habitabilidade; os eixos viários caracterizaram os corredores 
segundo a interligação entre os espaços produtivos, a presença de uso diversificado e padrão sócio 
econômico lindeiro; foram indicadores ambientais, a presença de áreas de proteção e de atrativos 
turísticos naturais. 
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houvesse uma passagem, esse corredor prosseguiria rumo a uma nova paisagem, 

ainda desabitada, que seria depois construída em cima de novos padrões de uso, 

delineando um modelo ainda mais concentrador de renda. 

A passagem, segundo o constatado anteriormente, já existe. È a ponte 

sobre a foz do rio Cocó, final da área de Parque, nos bairros Praia do Futuro II e 

Sabiaguaba. Aqui, como se observa nos mapas dos setores, na Figura 09 e 10, os 

fragmento da renda entre 2 e 5 salários mínimos já se repete nas duas margens do 

rio. O contraste fica por conta da taxa de analfabetismo, que nos setores na margem 

esquerda do rio, oscila entre 10 e 25 %; e na margem direita é maior que 25%. 

O corredor sudeste, apesar das características de desenvolvimento, 

também apresenta contrastes e muita degradação. Segundo Pequeno (2001, p. 

259), este corredor constitui um espaço-alvo dos setores imobiliários, pela 

quantidade de terrenos vazios disponíveis, pelas belezas naturais e pela 

acessibilidade promovida pela vias implantadas pelo poder público; é o espaço de 

incorporação da cidade. 

Interessante observar que esse corredor, pelo observado, ainda na Figura 

11, intercepta o Parque Ecológico do Cocó em dois pontos principais: na BR-116, 

onde a renda acima de 5 salários se concentra nas áreas próximas a via; e na 

avenida Engenheiro Santana Jr. continuando pela Washington Soares, exatamente 

onde foi constatado a maior concentração de áreas com renda do chefe de família 

superior a 10 salários mínimos e com as taxa de analfabetismo inferior a 10%. 

Como analisado no capítulo anterior, nesta área é forte a pressão do 

mercado imobiliário por terrenos nas bordas do Parque, sendo a área onde a 

qualidade dos espaços urbanizados na área verde em muito supera a qualidade dos 

implantados em outras áreas, cuja renda média dos chefes de família não supera 5 

salários.  

Pelo observado, na Figura 09, no mapa dos setores, estas áreas se 

concentram ao longo dos limites do Parque, nas proximidades do rio, tanto na 

margem esquerda, nos bairros da Aerolândia e Alto da Balança, como na direita, no 

Jardim das Oliveiras. Nestes bairros, segundo o mapa dos setores, da Figura 10, 

verifica-se uma taxa de analfabetismo entre 10 e 25% nos fragmentos que margeiam 

o rio Cocó, onde foram implantados, pelo Governo, vários conjuntos habitacionais.  
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Figura 09 - Renda média do chefe de família 
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Figura 10 - Taxa de analfabetismo 
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Figura 11 - Mapa dos Corredores de Desenvolvimento Urbano (Fonte: PEQUENO, 2001) 
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Nos setores dos conjuntos, retornando a Figura 09, constata-se a renda 

média do chefe de família inferior a 2 salários. O mesmo se observa em outros 

setores que margeiam o rio: nos bairros do Castelão e do Dias Macêdo, assim como 

nas margens do riacho Porangabuçu/Canal do Tauape, onde se localiza a favela do 

Lagamar; área alvo de urbanização realizada no período de implantação do Parque 

Ecológico do Cocó. 

Esta situação comprova o quadro de precariedade socioeconômica que 

ainda se faz presente nas margens de nossos recursos hídricos. O rio Cocó parece 

não ser a exceção, apesar do número de intervenções urbanísticas realizadas e de 

casas construídas. É o reflexo de uma política habitacional desatrelada das políticas 

de geração de emprego e renda e principalmente de educação. 

Analisando o comportamento dos indicadores sócio-econômicos em 2000, 

constata-se que o quadro verificado no entorno do Parque Ecológico do Cocó é uma 

repetição em menor escala de uma situação de precariedade sócio-econômica que 

atinge a cidade. E confirma parcialmente os circuitos de degradação ambiental, 

expostos na Figura 12, e defendidos por Pequeno (2001, p. 287), que os define 

como “o conjunto de marcas, decorrentes de atividades impactantes sobre o meio, 

podendo ser reconhecido no espaço intra-urbano ao longo de linearidades 

principais”. Essas marcas podem ser situações pontuais que percorrem todo o 

circuito ou que se concentram em fragmentos. 

Dentre os circuitos identificados por Pequeno (2001) estão o litoral norte e 

os rios Maranguapinho e Cocó. A fim de confirmá-los ou não, se faz necessário 

analisar além dos indicadores sócio-econômicos selecionados, outros indicadores de 

caráter socioambiental; são eles: - a precariedade do abastecimento de água: 

domicílios sem abastecimento pela rede pública; - precariedade do esgotamento 

sanitário: domicílios sem ligação com a rede de coleta e tratamento de esgoto, e 

sem utilização individual de fossa séptica; e número de domicílios com esgoto 

despejado em recursos hídricos; - e a precariedade da coleta de lixo: domicílios sem 

coleta; e número de domicílios com lixo em recursos hídricos. 

 

 

 



76 

 

 

Figura 12 - Mapa dos Corredores de Degradação Ambiental de Fortaleza (Fonte: PEQUENO,2001) 
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No que tange a precariedade do abastecimento de água, verifica-se, 

observando a Figura 13, uma sensível melhora tantos no corredor do rio Cocó, como 

no corredor do Maranguapinho. Sendo que nos dois casos praticamente triplicou o 

número de bairros onde a precariedade do abastecimento atinge menos de 60% dos 

domicílios. Bairros como o Canidezinho e o Jardim das Oliveiras passaram de uma 

taxa de 70 a 80% em 1991, para menos de 60%, em 2000. 

Na bacia do Cocó, bairros com precariedade em mais de 80% dos 

domicílios, praticamente inexistem, sendo que o único bairro que ainda preserva 

esta taxa é a Sabiaguaba, na margem direita da foz do rio Cocó. Reduzindo a escala 

na Figura 13, verifica-se no entorno do Parque Ecológico do Cocó como se dá a 

diminuição.  

São identificados na área de estudo apenas três fragmentos onde o 

número de domicílios com abastecimento precário é superior à 80%. Os fragmentos 

maiores se localizam nos bairros Praia do Futuro II, Sabiaguaba e Edson Queiroz; e 

os menores no São João do Tauape e no Jardim das Oliveiras. Quase todos 

alcançam as bordas do Parque. 

Observando a totalidade da área de estudo, no mapa de setores da 

Figura 13, observa-se uma concentração de fragmentos com taxa superior a 60%, 

ao longo de toda margem esquerda do Parque, do São João do Tauape até a foz do 

rio na Praia do Futuro II. Constata-se o oposto, quando se analisa o trecho área de 

estudo dentro do corredor sudeste de desenvolvimento apontado por Pequeno 

(2001). Neste trecho predominam os fragmentos com índice de precariedade inferior 

a 60%. 

A precariedade do abastecimento de água demonstra a fragilidade da 

condição humana frente à urbanização desigual da cidade. A falta do acesso às 

condições adequadas de esgotamento sanitário, além de reforçar esta fragilidade, 

contribui para a degradação dos recursos naturais presentes no espaço urbano. 

Superpondo, na Figura 14, os mapas de Fortaleza que tratam das 

percentagens de domicílios com esgotamento precário em 1991 e 2000, se 

observam mudanças positivas tanto nos circuitos de desenvolvimento como nos 

corredores de degradação indicados por Pequeno (2001). 
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Figura 13 - Quadro da precariedade do abastecimento de água 
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Figura 14 - Quadro da precariedade do esgotamento sanitário 
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Na bacia do Maranguapinho, no baixo curso do rio, diminuiu o número de 

bairros com taxa de esgotamento precário  superior a 50%. Mas esta situação não 

se repete em muitos dos bairros no médio e no alto curso o rio; o que demonstra que 

apesar da melhoria da renda e da diminuição da taxa de analfabetismo, o acesso à 

rede pública, pelos moradores da porção oeste da cidade, continua a ser um 

problema. Um problema que contribui para o aumento da poluição do 

Maranguapinho decorrente do despejo de esgoto na calha do rio. 

Na bacia do Cocó também ocorreram mudanças. Observando o mapa de 

1991, na Figura 14, constata-se o predomínio de bairros onde a precariedade do 

esgotamento atinge mais de 50% dos domicílios. No mapa de 2000, na mesma 

Figura, observa-se um número maior de bairros onde essa percentagem oscila entre 

20 e 50%. Uma taxa ainda alta, pois segundo Pequeno (2001, p.204), mesmo com a 

ampliação da rede nos últimos 10 anos, as famílias não fazem a ligação com a rede 

instalada. Ou pela falta de recurso para fazê-lo ou para não pagar a tarifa do serviço. 

No entorno do Parque Ecológico do Cocó, verifica-se que a taxa de 

precariedade é alta em muitos fragmentos nos bairros limítrofes do Parque 

Ecológico, em sua margem direita.  São muitos os fragmentos (setores censitários) 

com superior a 50% nos bairros Jardim das Oliveiras, Edson Queiroz e Luciano 

Cavalcante. Nas margens do rio Coaçu, afluente do Cocó, também predomina a 

precariedade do esgotamento sanitário. São visíveis o número de fragmentos com 

taxa inferior a 10% acompanhando a avenida Washigton Soares, principalmente nas 

proximidades do Shopping Center Iguatemi e do Parque Ecológico. Vale destacar 

que esta avenida constitui o eixo do corredor sudeste de desenvolvimento 

(PEQUENO, 2001).  

Mas mesmo do dentro do corredor quando nas proximidades com a BR-

116, a situação de reverte, sendo predominante os fragmentos onde a precariedade 

do esgotamento se faz presente em mais de 50% dos domicílios. Isto evidencia a 

desigualdades e os contrastes dentro deste circuito de desenvolvimento. 

A precariedade do esgotamento sanitário se faz ainda mais prejudicial ao 

meio ambiente, quando faz com que as pessoas utilizem os recursos hídricos com 

destino final do esgoto produzido. Observando a área de estudo no entorno do 

Parque Ecológico do Cocó, ainda na Figura 15, é possível identificar fragmentos 

onde mais de 10% dos moradores admitiram despejar seus esgotos no leito de rios, 
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riachos ou lagoas.Constata-se que as situações mais críticas estão no Lagamar, na 

margem do riacho Porangabuçu, no bairro Alto da Balança; no São João do Tauape, 

nas proximidades do Parque Adahil Barreto; e no Jardim das Oliveiras. 

Estes fragmentos, com exceção do São João do Tauape, foram os que 

apresentaram uma renda média do chefe de família inferior a 2 salários mínimos e 

as maiores taxas de analfabetismo. Também foram alvos de intervenções pelo 

Governo Estadual. Para Maricato (2001, p.39) de todas as “mazelas” advindas do 

processo de expansão do urbano, as mais graves estão na área do saneamento, 

pois a defasagem de intervenções é enorme. 

 

 

Figura 15 - Domicílios com esgoto despejado em recursos hídricos. Fonte: CENSO 2000. 

 

No que tange a coleta do lixo a realidade descrita na Figura 16, se 

apresenta um pouco mais positiva que nas demais. No corredor de degradação que 

acompanhava o rio Maranguapinho, eram predominantes os bairros onde mais de 

50% dos domicílios apresentavam coleta precária de lixo. As manchas críticas, com 

mais de 80% dos domicílios sem coleta, coincidem com aquelas também críticas 

pela ausência de esgotamento adequado. 

Na bacia do Cocó a coleta precisa melhorar, principalmente nos bairros 

que margeiam o rio Cocó em seu baixo e alto curso. Nos bairros do Barroso e 
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Jangurussu (local do antigo aterro sanitário) a coleta precária atinge entre 10 e 20% 

dos domicílios; nos bairros Dunas e Praia do Futuro II, a situação piora, e a 

precariedade se apresenta para mais de 30% das moradias. 

Observando estes dois últimos bairros, da área de estudo na Figura 16, 

percebe-se a inexistência de coleta principalmente na margem direita da foz do rio 

Cocó, na Sabiaguaba onde se localizam barracas de praia e casas de veraneio. 

Neste fragmento entre 20 e 30% dos domicílios a coleta é precária. A realidade em 

vários fragmentos do Edson Queiroz, Jardim das Oliveiras, Dias Macêdo e Castelão 

é ainda pior, pois a taxa é superior a 30%.  

A Figura 17 indica que nestes bairros também são muitos os fragmentos 

onde mais de 20% dos domicílios tem o lixo jogado em recursos hídricos. Destacam-

se aqui, os localizados no início do Parque Ecológico na BR-116. Exatamente onde 

se localizavam algumas áreas de risco, cujos moradores foram re-alocados para 

conjuntos habitacionais próximos. Estas áreas às margens do rio foram 

recentemente urbanizadas pelo Governo e uma parte transformada em pólo de 

lazer. Vale aqui destacar a situação do rio Coaçu, afluente do Cocó, onde se verifica 

uma grande quantidade de fragmentos onde mais de 20% dos moradores utilizam o 

recurso hídrico para destino final do lixo. 

A análise dos indicadores até aqui demonstra duas escalas de 

desigualdade. Na escala do Município ainda são fortes as diferenças de renda e de 

acesso à infra-estrutura entre as bacias hidrográficas componentes da Cidade. E os 

corredores de desenvolvimento apontados por Pequeno (2001) mostram-se atuais. 

Também persistem os corredores de degradação ao longo dos dois principais 

recursos hídricos da cidade, os rios Maranguapinho e Cocó. 
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Figura 16 - Quadro da precariedade da coleta de lixo 
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Figura 17 - Domicílios com lixo colocado em recursos hídricos. Fonte: CENSO 2000. 

 

Comparando o quadro atual destes recursos, conclui-se que o rio Cocó e 

sua bacia são os que se encontram em melhor situação no que tange os indicadores 

sócio-econômicos e ambientais trabalhados. Para Pequeno, tanto os 

empreendedores imobiliários, como o contingente de excluídos vê a bacia do Cocó 

como a direção para a nova expansão da Cidade; e o Parque Ecológico do Cocó 

tem um papel a cumprir nesse processo de expansão: 

 

o rio Cocó, eixo do corredor da degradação, corre paralelo às vias que 
estruturam o corredor de desenvolvimento, no caso sudeste, o mais 
dinâmico da paisagem intra-urbana. Onde os opostos entram em colisão, 
houve uma alternativa institucional, sob a forma de um parque ecológico, 
preservando a paisagem e conservando o mangue. Aqui o que se preservou 
foi tão somente o cenário, a paisagem em seu valor cênico, um trecho fixo, 
desconhecendo que a natureza flui na cidade ao longo dos rios (PEQUENO, 
2001, p.311). 
 

Quando se avalia o comportamento dos indicadores na faixa de entorno 

do Parque, constata-se que a desigualdade da cidade se rebate a uma escala 

menor. Onde os fragmentos de precariedade socioeconômica e socioambiental se 

acumulam próximos aos núcleos historicamente carentes de “cidade”; e os 
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fragmentos de melhor renda e maior acesso à infra-estrutura se estabelecem entre o 

Parque e os bairros consolidados como centros produtivos importantes de Fortaleza. 

 

 

3. PARQUE ECOLÓGICO DO COCÓ: A MERCANTILIZAÇÃO DA NATUREZA NA 
CIDADE 
 

O rio Cocó passa por um momento crítico, de grande pressão por parte da 

cidade, que se estabelece nas “brechas” deixadas pelo poder público estadual entre 

a malha urbana e o manguezal. A implantação do Parque Ecológico na Área de 

Proteção Ambiental do rio foi a solução encontrada por esse mesmo poder público 

para tantas agressões.  

É certo que, a partir de como vem se dando a evolução socioespacial da 

cidade, o rio e o mangue a sua volta ainda não foram impactados de forma positiva 

pela implantação do Parque. 

Objetivando identificar os impactos na natureza da desigualdade sócio-

econômica e ambiental constatada no capítulo anterior, será necessário analisar as 

o conjunto das principais manifestações no espaço intra-urbano de Fortaleza 

compreendidas como formas decorrentes dos processos de degradação ambiental, 

no rio Cocó e na sua bacia hidrográfica. 

A partir de pesquisa documental, visitas de campo para identificação de 

agressões e pontos vulneráveis, realizadas no período de dezembro de 2004 a 

junho de 2005, e entrevistas estruturadas com moradores11 do entorno do Parque foi 

possível constatar as muitas formas de degradação ao rio Cocó e aos componentes 

de sua bacia. Também foram entrevistados, no período de dezembro de 2004 e 
                                                      
11
 Utilizou-se como base para seleção dos moradores entrevistados, o mesmo recorte utilizado para 

análise socioambiental feita no capítulo anterior. Os demais critérios foram: o tempo de residência, 
não inferior a dois anos; não residir há mais de 500 metros do limite oficial do Parque; e ser 
preferencialmente liderança comunitária e/ou ter algum tipo de trabalho comunitário. Foram realizadas 
25 entrevistas estruturadas com perguntas abertas (ver Apêndice B). A maioria dos entrevistados 
eram mulheres e tinham ou 2º grau completo ou 3º grau incompleto; a média da renda familiar mensal 
gira em torno de 3 a 5 salários mínimos, apenas dois apresentaram renda superior a 6 salários. 
Pouco mais da metade estão empregados com carteira assinada, 4 são autônomos e 4 
desempregados, sendo que apenas um está empregado sem carteira assinada. 60% moram em casa 
própria, sendo que a maioria mora no mesmo endereço há mais de onze anos. 18 são provenientes 
de bairros próximos, limítrofes do Parque. Apenas uma dos entrevistados, moradora do Papicu, 
colocou a proximidade com a área verde como motivo para sua mudança de endereço. Anteriormente 
ela também morava nas imediações do Parque. 
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fevereiro de 2005, representantes do movimento ambientalista local, técnicos da 

prefeitura e da Universidade Federal do Ceará (UFC), que atuam no Projeto Parque 

Vivo, no Parque Municipal Adahil Barreto. 

Para análise do processo de apropriação atual do rio foram selecionados 

09 trechos do percurso do rio Cocó dentro de áreas mais densas e antropizadas da 

cidade e que coincidem com setores limítrofes do Parque Ecológico. Os recortes 

acontecem sobre aerofoto do ano de 2003, sendo que sobre cada imagem foram 

colocados os limites oficiais da área de parque e a linha de preamar média12. 

 

 

 

3.1 Um rio ameaçado, seu estágio atual de apropriação pela sociedade  
 

A apropriação da natureza na porção leste do Município de Fortaleza 

demonstra que a sociedade não soube estabelecer parâmetros à produção do 

espaço construído. Segundo Haesbaert (in CORRÊA 2001, p. 166), existem parcelas 

cada vez mais expressivas do espaço que vêm sendo moldadas pela sociedade 

visando um padrão “ótimo” de funcionalidade, de utilitarismo, e de máxima 

lucratividade, necessários à propagação do tipo de capitalismo atualmente praticado. 

Vastos espaços o mundo contemporâneo, especialmente nas chamadas 

novas, e talvez últimas, “fronteiras” de ocupação, exibem com incrível nitidez os 

efeitos dessa “modernização arrasadora” que impõe sua geometria regular, 

representada pelas estradas que parecem retas sem fim, gigantescos quadriláteros 

de novos loteamentos e conjuntos habitacionais padronizados, dentre outros. 

Perfazendo o percurso do rio Cocó é ainda mais visível a busca por esse 

padrão, principalmente quando relacionado à “máxima lucratividade”.  A evolução do 

processo de apropriação do rio e de sua bacia reforça a idéia do seu consumo pela 

sociedade, principalmente se for analisado o efeito desta evolução na sua 

configuração socioespacial atual. A partir de diversos procedimentos metodológicos 

                                                      
12 Tanto os limites, como a linha de preamar foram estimados, devido as condições de nitidez da foto 
área disponibilizada no site da SEMACE. Tentou-se conseguir o documento em meio digital, mas não 
foi autorizado pelo órgão, pois o mesmo se encontra em estágio de redefinição. 
Linha de Preamar Média (LPM), é a linha usada como referência fixa para identificação de terrenos 
de marinha e seus acrescidos. Fonte: Gerência Regional do Patrimônio da União (GRPU). 
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foi possível constatar as muitas formas de degradação ao rio Cocó e aos 

componentes de sua bacia.  

Segundo João Saraiva, ambientalista e técnico da Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente - SEMAM, não se pode analisar um recurso hídrico como o Cocó 

como um rio degradado em um único ponto. Ele é um rio que está degradado desde 

a sua nascente, pelo desmatamento, que promove o assoreamento e compromete o 

volume de água principalmente no período de estiagem, e que se reflete em sua foz. 

Atualmente a Bacia Hidrográfica do rio Cocó está comprometida pelo grande 

acúmulo de resíduos sólidos e esgoto, que chegam através dos afluentes do Cocó.  

Para o ambientalista, participante do Movimento SOS-Cocó, o rio Cocó 

não pode ser visto de forma isolada e que a área mais degradada é aquela que vai 

da BR 116 até sua foz na Sabiaguaba, exatamente a área mais adensada da bacia. 

Nesta área, afirma João Saraiva, existem muitas construções nas margens do rio, 

coleta de areia e barro, desmatamento, e carvoarias, tudo isso somado a uma 

grande pressão do mercado imobiliário. 

No recorte inicial na nascente do rio Cocó em Pacatuba, localiza-se o 

balneário da bica das Andréias. Aqui o rio recebe o esgoto do núcleo urbano 

próximo que não possui saneamento básico. Quando ainda na denominação de 

riacho Pacatuba, o rio recebe o aporte de dejetos provenientes dos açudes Piripau e 

São João.  

Nas proximidades da avenida Perimetral o rio Cocó se encontra com o 

riacho Timbó. Este riacho ainda contribui para a poluição do rio, pois continua a 

receber, sem tratamento devido, efluentes tanto dos conjuntos habitacionais, como 

de alguns matadouros da Central de Abastecimento do Ceará S.A. (CEASA) 

Na altura do 4º Anel Viário, o rio Coaçu, maior contribuinte do Cocó, vem 

sofrendo sérias degradações com a implantação do Cemitério Jardim Metropolitano: 

mata ciliar desmatada, aterramento do manancial e ampliação de área de 

sepultamento para dentro da faixa de proteção de 1º Categoria do rio. Sobre esta 

situação, segundo a SEMACE, está sendo movida uma Ação Civil Pública. 

No Jangurussu, ainda persistem problemas: disposição de entulho nas 

proximidades do lixão e de lixo nas margens do rio; construção irregular de diversas 

edificações de alvenaria e criação de animais em áreas de preservação permanente 
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do rio Cocó. Nas proximidades do Estádio de Futebol Plácido Castelo - Castelão é 

comum se verificar a retirada de material argiloso nas margens do rio.  

Seguindo pelo rio, logo após o estádio, localiza-se o ponto de encontro do 

rio Cocó com a BR 116, e o início do Parque Ecológico do Cocó. Nesta área estão 

os bairros da Aerolândia e Dias Macêdo, que convivem com os impactos negativos 

advindos principalmente da implantação do supermercado MAKRO e da subestação 

da CHESF.  

Pelo que se verifica na Figura 18, para a construção destes equipamentos 

foi aterrada uma grande área de inundação natural do rio, que impossibilitado de, 

nos períodos chuvosos, ocupar seu lugar avança em direção das casas dos 

moradores. È observado também o rio praticamente encoberto por aguapés. 

Situação que atualmente persiste neste trecho do rio e que comprova a alta 

concentração de resíduos orgânicos, advindos da deposição de esgoto. 

Na Figura 19 observa-se o trecho do rio que atravessa os bairros da 

Aerolândia e Jardim das Oliveiras, já Parque Ecológico do Cocó. Aqui a calha 

alargada artificialmente do rio se configura como uma lagoa. Está área do Parque, 

foi escolhida pelo Governo do Estado para instalação de conjuntos habitacionais e 

intervenções na infra-estrutura de esgoto e urbanísticas, como a implantação do 

Pólo de Lazer do Tancredo Neves. 

Ainda pela Figura 19 é possível se verificar o grande adensamento da 

área, inclusive em terreno de marinha, delimitados pela linha de preamar. São 

identificados dois conjuntos: Cocó e BR-116, em terrenos praticamente às margens 

da lagoa, entre o limite do Parque e a avenida Raul Barbosa.  

Na margem direita, no bairro Jardim das Oliveiras são identificados mais 

dois conjuntos: Tasso Jereissati e Tancredo Neves. Este último realizado para a re-

locação de famílias provenientes da favela do Lagamar, localizada num trecho mais 

acima. Recentemente as casas que compunham áreas faveladas nas margens do 

rio foram retiradas e as famílias re-alocadas para um terreno próximo, nas 

proximidades da avenida Plácido Castelo, no Conjunto Tancredo Neves.  
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Figura 18 - Foto aérea do trecho anterior ao Parque Ecológico, no médio curso do rio Cocó. 
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Figura 19 - Foto aérea do trecho inicial do Parque Ecológico, ainda no médio curso do rio Cocó. 
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A ação foi realizada pelo Governo do Estado em Parceria com o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento – BID, através do Programa Habitat Brasil. Fez 

parte do projeto a urbanização de parte da margem da “lagoa” do Cocó a partir da 

BR 116 até o início do bairro Edson Queiroz.  

Vale destacar que as famílias das favelas da Lagoa do Tijolo e da 

Cazumba, ainda no Jardim das Oliveiras, também já foram alvo de intervenções 

similares. E que pelo observado na Figura 19 não lograram êxito devido a não 

realização de urbanização adequada nas margens das lagoas. As áreas deixadas 

sem tratamento ou equipamentos de esporte ou lazer foram novamente ocupadas 

por outras famílias. Não há abastecimento de água, nem rede de coleta do esgoto, 

sendo grande o despejo de lixo por parte dos moradores nas águas das lagoas.  

Isso tudo tem como resultado o assoreamento e conseqüente diminuição 

do espelho d’água, provocando nos períodos chuvosos uma rotina de alagamentos, 

poluição das águas superficiais e subterrâneas, gerando a proliferação de doenças e 

a degradação do rio Cocó, visto que de uma forma ou de outra o rio se comunica 

com as lagoas componentes de sua sub-bacia B2. 

Prosseguindo pela avenida até seu cruzamento com a avenida Murilo 

Borges é crescente o número de ocupações na faixa entre a pista e a “lagoa”. Na 

Figura 20 observamos um dos poucos trechos do calçadão que faz a delimitação do 

Parque Ecológico, e de onde é possível visualizar o rio Cocó e averiguar o grau de 

apropriação de suas margens pelo ambiente construído. Esta apropriação, pelo 

constado na Figura 21, tem contribuído para aumento da poluição da água do rio, 

que se torna visível devido à presença dos aguapés, do lixo e do entulho. 
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Figura 20 - Margem da lagoa do rio Cocó na avenida Raul Barbosa:  
o mobiliário e a calçada limitam o Parque e descortinam a paisagem, 

em agosto de 2005. Autor-foto: Joisa Barroso 
 

 

 
Figura 21 - Pequeno riacho que deságua no rio: amontoados  

de lixo e entulho; espelho d’água totalmente coberto de aguapés, 
em agosto de 2005. Autor-foto: Joisa Barroso 

 
  
 

Alguns moradores do local afirmaram em entrevista que, com a 

construção da avenida Raul Barbosa aumentou o número de prédios, assim como 

mudou a quantidade de pontos comerciais. Francisca Lúcia mora na Aerolândia há 

17 anos e coloca que a poluição do Cocó pelos comerciantes é grande, 

principalmente pelos proprietários e funcionários dos restaurantes do outro lado da 

avenida que colocam lixo nas margens da lagoa. Francisca afirma que mesmo com 
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a implantação dos conjuntos habitacionais, nas poucas áreas vazias existentes, 

ainda é grande a ocorrência de ocupações e pequenas favelas. 

Outra constatação neste trecho do rio, e que pode ser visualizada nas 

Figuras 22 e 24, é o forte impacto negativo causado pela construção da avenida 

Murilo Borges Segundo o observado e pelo que foi descrito, por moradores e 

técnicos, a avenida tem funcionado como uma barreira à ação de mistura da água 

salgada com a água doce, e que promovia a conservação da vegetação de mangue 

nestas proximidades. Sem essa troca da maré a vegetação está morrendo.  

Outra consequência da implantação da avenida é a não movimentação da 

água em outro trecho, onde havia um campo de várzea e que no inverno alagava. “O 

campo não está mais secando, virou um alagado com água parada, e em pouco 

tempo vai virar um pântano” coloca Francisca.  

O biólogo, Geovane Torres13 confirma esta situação, acrescentando que a 

avenida cortou o rio e impediu a drenagem adequada, sendo que o único ponto de 

passagem da água é sob a ponte, tanto que o manguezal ao Sul da avenida está 

rarefeito e praticamente morto. “Não há mais o aporte natural de água salobra 

promovido pela movimentação da maré, a água doce vinda da chuva naquele ponto 

fica estagnada. Isto constitui uma séria agressão ambiental por parte do próprio 

poder público municipal. Deveriam ter sido construídos vários canais de drenagem”.   

Geovane continua afirmando que na avenida Sebastião de Abreu verifica-

se o mesmo problema, mas neste caso ainda houve tentativas de solucionar, mesmo 

que parcialmente, o problema: o vão vencido pela ponte é maior e além da ponte 

têm-se uma manilha para drenagem das águas fluviais. 

Nas Figuras 23 e 24, no trecho onde a calha do rio retorna a sua largura 

original, logo abaixo da ponte, foi possível visualizar a ocupação por moradias que 

avançam sobre a margem do rio, já dentro da área de parque. Observando em 

detalhe a Figura 24, se verifica o desvio feito pela delimitação do Parque e a 

quantidade de área verde deixada entre ela e avenida Raul Barbosa. Estas áreas 

verdes não possuem nenhuma atribuição especial dentro da legislação urbanística e 

                                                      
13 Funcionário da Universidade Federal do Ceará/UFC e técnico do Projeto Parque Vivo – Parque 
Adail Barreto. 
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vem sendo ocupadas de forma gradativa, o que contribui para o aumento da pressão 

do tecido urbano sobre o manguezal. 

 

 
Figura 22 - Vista da margem direita do rio, na avenida Murilo Borges: é possível  

visualizar a área de mangue comprometida pela pouco troca das águas  
doce e salgada, em agosto de 2005. Autor-foto: Joisa Barroso 

 
 

 

 

 
Figura 23 - Vista da margem esquerda na ponte da avenida Murilo Borges:  

moradias que avançam sobre a margem do rio, 
em agosto de 2005. Autor-foto: Joisa Barroso 

 
 



95 

 

 

Figura 24 - Foto aérea do trecho final da lagoa, onde o rio passa a apresentar a calha reduzida. 
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Outra situação que ao longo de muitos anos vem comprometendo o 

equilíbrio ambiental do rio Cocó e que pode ser observada na Figura 25 e 26  é o 

aumento da ocupação nas margens de um dos importantes braços do rio, o riacho 

Porangabussu. Conhecido também como Canal do São João do Tauape, detém em 

suas margens uma das maiores e mais antigas favelas de Fortaleza, o Lagamar. 

 

 
Figura 25 - Riacho Porangabussu ou Canal do Lagamar: aumento da  

ocupação nas margens de um dos importantes braços do rio, 
em agosto de 2005. Autor-foto: Joisa Barroso 

 
 

 

 
Figura 26 - Ponte de madeira sobre o canal: muito lixo e aguapé, 

em maio de 2004. Autor-foto: Cáritas Arquidiocesana. 
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No riacho Porangabuçu/Canal do Tauape não existe mais nenhum 

resquício do manguezal característico, que desapareceu sob toneladas de aterro, 

colocado para a construção de centenas de moradias da favela. O riacho, que se 

encontra totalmente canalizado, é proveniente do sangradouro de diversas lagoas e 

de outros córregos também canalizados, os canais do Jardim América e da 

Aguanambi.  

Segundo relatório da SEMACE, de 2002, a disposição de esgoto 

domiciliar e resíduos sólidos nestes canais é grande, e vem se agravando devido a 

emissão de efluentes pela Estação Elevatória Reversora. De acordo com o operador 

da estação, isso somente acontece nos momentos de falta de energia elétrica, que 

promove a parada das bombas. Ele alegou à fiscalização da SEMACE que a 

estação não possuía gerador próprio. A Companhia de Água e Esgoto do Ceará – 

CAGECE nega a denúncia, mas segundo moradores entrevistados o problema 

persiste. 

No Lagamar os estragos no período chuvoso mostram-se cada vez 

maiores. Segundo Relatório de Visita às Áreas de Risco de Fortaleza14 , A situação 

é consequência de vários fatores: das marés altas que impedem o escoamento das 

águas; das obras viárias realizadas; da deposição ininterrupta de lixo e entulho no 

canal; e da construção de vias de circulação nas margens do canal, num nível 

superior às casas, que represa as águas, favorecendo a um quadro de epidemias de 

doenças de veiculação hídrica.  

Para os entrevistados, moradores do Lagamar, morar ali tem como 

principais vantagens à proximidade com o Centro de Fortaleza, a boa oferta de 

escolas, creches, postos de saúde, hospitais. Como principais desvantagens 

apontam os constantes alagamentos nos períodos chuvosos e o aumento da 

criminalidade. Afirmam que com as melhorias na área e com a abertura da Via 

Expressa e das avenidas Murilo Borges e Raul Barbosa, aumentou a disputa de 

imobiliárias por terrenos e imóveis no local.  

Deusa, moradora do Lagamar há 27 anos, relembra que a área onde se 

localiza a avenida Raul Barbosa era parte do leito do rio Cocó. Com os aterros feitos 

para a implantação da avenida, dos conjuntos habitacionais e de algumas das 

                                                      
14 Relatório realizado no início de 2004 e entregue por várias entidades da sociedade civil para a 
Relatoria Nacional da Moradia Adequada e Acesso à Terra Urbana da Plataforma DHESC-Brasil. 
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ocupações irregulares o problema dos alagamentos ficou ainda maior. “A drenagem 

não foi feita adequadamente. A água tende a procurar o espaço dela; quando ela 

não encontra vem e invade as casas”. 

 A casa de Deusa encontra-se bem abaixo do nível da avenida Raul 

Barbosa, no cruzamento desta com a avenida Murilo Borges, início da favela do 

Lagamar. A entrevistada coloca que eram poucas as edificações nas margens do rio 

e que sua casa se localizava um pouco acima do leito que passava bem próximo do 

início de seu terreno. “Mesmo estando muito próximo, não tinha mosquitos, nem 

muriçoca e o rio não entrava na minha casa. E apesar de não ter água encanada 

muito menos energia elétrica, eu acho que era bem melhor. Não havia afogamento... 

o rio era mais espalhado e mais raso”. 

Voltando a margem esquerda do rio temos na continuação da avenida 

Raul Barbosa, no bairro São João do Tauape, onde se localiza o Parque Municipal 

Adahil Barreto. Neste trecho, analisando a Figura 27 é possível constatar a 

configuração do parque municipal como “apêndice” do parque estadual. Neste 

trecho quase não é possível se visualizar o rio Cocó, na época, totalmente encoberto 

por aguapés. Observa-se também a quantidade de área verde entre os limites do 

Parque e a avenida Raul Barbosa; estes terrenos sem definição urbanística acabam 

por serem loteados ou ocupados de forma indevida por edificações que não 

permitem a visualização dos trechos de parque.  

Os entrevistados moradores dos bairros Aerolândia, São João do Tauape, 

Jardim das Oliveiras e Luciano Cavalcante foram unânimes em declarar que o 

número de construções tem aumentado rapidamente. Os que moram perto da 

margem direita do rio, já no bairro Edson Queiroz, afirmam que os alagamentos 

estão relacionados ao fato de não haver mais para onde a água da chuva escoar, 

pois é grande a quantidade de áreas aterradas ou impermeabilizadas pelas muitas 

construções. 

Nos bairros Edson Queiroz e Guararapes também se verificam o aumento 

do adensamento. Principalmente nas faixas de terra deixadas entre o limite do 

Parque e os logradouros principais. Para avenidas que se pretendiam paisagísticas, 

pois margeava a área de preservação do Cocó, pouco restou de paisagem da área 

verde para ser vislumbrada pelos transeuntes. 
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Figura 27 - Foto aérea do rio Cocó nas proximidades do Parque Municipal Adahil Barreto. 
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O Shopping Center Iguatemi iniciou ali o processo de ocupação indevida, 

com a retirada de uma porção considerável de mangue que crescia numa área de 

salina há muito desativada. E segundo o observado na Figura 30 encontra-se a 

poucos metros do rio Cocó e completamente dentro da linha de preamar. Vale 

destacar que o estabelecimento já passou por duas ampliações e mesmo assim, 

coincidentemente ou não, está fora da área de preservação do rio. 

A terra, ainda mais valorizada pela presença do shopping, vem sendo 

rapidamente ocupada por outras tantas edificações. Na área verde às margens da 

avenida Rogaciano Leite a ocupação teve início com a implantação da 

concessionária de veículos IGUAUTO. Como se pode averiguar nas Figuras 28 e 29,  

a paisagem neste trecho foi totalmente tomada tanto pelo shopping como por 

condomínios verticais de “alto luxo” e edificações de uso diverso.  

 

 
Figura 28 - Shopping Center Iguatemi: o Parque Ecológico se “esconde” por trás  
deste grande equipamento, em agosto de 2005. Autor-foto: Joisa Barroso 

 
 

 
Figura 29 - avenida Rogaciano Leite: Edifícios e estabelecimentos  
comerciais incidem sobre as áreas verdes no limite do Parque, 

em agosto de 2005. Autor-foto: Joisa Barroso 
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Figura 30 - Foto aérea do início do alto curso do rio Cocó, nas imediações do Shopping Center 
Iguatemi. 
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Na Figura 32, ao longo da avenida Rogaciano Leite, verificam-se ruas que 

foram abertas adentrando a área verde para implantação de pequenos condomínios 

horizontais. São ruas que incidem sobre as áreas deixadas sem denominação e 

provavelmente serão ocupadas até o limite do Parque. 

A pressão para utilização de terrenos é imensa, segundo moradores do 

local já existe uma movimentação no sentido de pressionar o poder público para 

abertura de uma via paralela a avenida Rogaciano Leite, dentro da área de 

preservação. Esta avenida possibilitaria o melhor acesso às redes de infra-estrutura. 

Já foi verificado por parte da SEMACE o despejo de esgoto por parte de dois 

edifícios residenciais em uma galeria de águas pluviais que aporta diretamente no 

rio. 

Retornando a margem esquerda do rio Cocó, constata-se que nas áreas 

de mangue que margeiam a avenida Engenheiro Santana Júnior a problemática 

advinda da pressão dos setores imobiliários é ainda maior. Nesta avenida  pouco se 

vê do mangue e do rio. Segundo a Figura 31 as áreas verdes do Parque só são 

possíveis de ser visualizadas no trecho da ponte sobre o rio e na praça do anfiteatro, 

na esquina com avenida Padre Antônio Tomás.  Nas imagens, a área verde aparece 

descortinada, qualificando o percurso e emoldurando o ambiente construído a sua 

volta. 

 

 
Figura 31 - Praça do anfiteatro, no cruzamento das avenidas Pe. Antônio Tomás e Engenheiro 

Santana Jr. em agosto de 2005. Autor-foto: Joisa Barroso 
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Figura 32 - Foto aérea do Parque, nas imediações da praça do anfiteatro. 
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Ainda neste trecho do rio e observando na Figuras 32 e 33, verifica-se a 

ocupação do terreno da antiga Salina Diogo por estabelecimentos comerciais de 

grande porte que se sobrepõem à paisagem do Parque. Logo após esse conjunto de 

edificações está sendo construído pela construtora Waldyr Diogo um condomínio 

vertical que ocupará uma área de 20.036 m2, e será formado por três torres de 

apartamentos, sendo duas já em construção, além de 32 lojas térreas. 

 

 
                    Figura 33 - Avenida Eng. Santana Jr.: prédios dentro da área  

                        verde entre a avenida e o limite do Parque Ecológico do Cocó, 
em agosto de 2005. Autor-foto: Joisa Barroso 

 
 

Constata-se nas proximidades desta área, contornando a faixa 

urbanizada do Parque Ecológico, que outros tantos empreendimentos já adentraram 

na área verde do mangue, e que também limitaram o acesso à paisagem e ao 

espaço de preservação. Na continuação da avenida Padre Antônio Tomás, observa-

se mais uma faixa imensa de terra que foi deixada entre o limite do Parque e 

avenida. Nesta área estão implantados e em fase de execução vários prédios 

residências que se colocam à frente da área verde (ver Figuras 34). 

Observando a Figura 35, será possível verificar a caixa de rua reduzida, 

implantada entre o Parque e as edificações. No Plano Diretor em vigência, elaborado 

um ano após a implantação do Parque, não se verificam propostas que solucionem 

as ruas sem saída e nem mesmo a proposta de vias paisagísticas que revelem o 

Parque para o restante da cidade.   
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Figura 34 - Continuação da avenida Pe. Antônio Tomás: inicio do processo de ocupação das áreas de 

dunas entre o Parque e a avenida, em agosto de 2005. Autor-foto: Joisa Barroso 
 
 

 
Figura 35 - Rua Samir Hiluy: via estreita entre os prédio e 
a faixa verde.Este ponto ainda não é o Parque Ecológico, 

em agosto de 2005. Autor-foto: Joisa Barroso 
 

Continuando, através do Conjunto Cidade 2000, chegamos na 

continuação da avenida Padre Antônio Tomás; que, como pode se constatar na 

Figura 36, encontra-se finalizada recentemente e atravessa toda uma grande área 

de dunas até se encontrar com avenida Zezé Diogo no bairro Praia do Futuro II. 

Nesse trecho que margeia os limites do Parque Ecológico a principal forma de 

degradação da natureza é a presença cada vez maior de loteamentos e conjuntos 

habitacionais sobre as dunas fixas que caracterizam a área (ver Figuras 37 e 38). 

Porções do mangue e das dunas são murados e terraplanados, com o alvará da 

Prefeitura.  
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Figura 36 - Continuação da avenida Pe. Antônio Tomás: o novo caminho da Aldeota para a Praia do 

Futuro, em agosto de 2005.  Autor-foto: Joisa Barroso 
 
 
 

 
 Figura 37 - A ocupação das dunas pelos empreendimentos imobiliários, 

em agosto de 2005. Autor-foto: Joisa Barroso 
  

 

Segundo a Figura 38, nesta área já estão instalados equipamentos que 

promoverão o aumento e a consolidação da ocupação, equipamentos como a 

Faculdade do Nordeste (FANOR) e o novo Clube dos Diários. Essa forma de 

ocupação das bordas periféricas ao Parque Ecológico do Cocó se estende até a 

faixa de Praia. Constata-se que a foz do rio Cocó é outra área que caminha para um 

forte processo de valorização e de degradação, resultante da forte atração turística 

exercida pela Praia do Futuro.  
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Figura 38 - Foto aérea do Parque próximo ao Conjunto Cidade 2000. 
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Através da Figura 39 e das visitas de campo realizadas em junho, as 

principais agressões verificadas são: a ocupação desordenada das dunas fixas e 

móveis, assim como da faixa de praia; a retirada da vegetação do mangue 

contribuindo assim para o assoreamento do rio; o lançamento de lixo por moradores 

e donos de barracas que ocupam de forma irregular as margens do rio. Este trecho 

de planície litorânea é o mais utilizado pela população de baixa renda como fonte de 

alimento e de renda, através da coleta de caranguejo, crustáceos e peixes. Na 

margem direita da foz, na praia da Sabiaguaba várias das agressões detectadas são 

recorrentes. Segundo moradores do local, com implantação da ponte e de sua via de 

acesso, a degradação será ainda maior; pois o número de freqüentadores, de 

construções e de ocupações irá aumentar.  

Em matéria do jornal Diário do Nordeste, de 14/11/2002, a chefe do 

Distrito de Infra-estrutura da Secretária Regional/SER II, Fátima Canuto informou 

que a obra da ponte sobre a foz do rio Cocó, orçada em seis milhões de reais, era 

uma “reivindicação antiga da população de toda a cidade” e que foi discutida com a 

sociedade civil e com os órgãos públicos competentes. Nesta mesma matéria os 

ambientalistas colocaram dúvidas acerca dessas discussões, contestando a validade 

das mesmas e afirmando que a obra teria um forte viés especulativo.  

A alegativa do movimento ambientalista na época e que permanece até 

hoje é que deveria ser construído um número inferior a quantidade prevista de 

pilares, um total de 16. Persiste a idéia de que, com o tempo, ocorreria a deposição 

de sedimentos em cada base de pilar, esse acúmulo poderá interferir no contato 

entre os meios marinho e fluvial, comprometendo a reprodução de espécies do 

mangue.  

Na foz do rio Cocó existem dois sítios arqueológicos, um com artefatos 

líticos (pedras) e outros com artefatos cerâmicos. Devem datar de três mil anos, 

segundo identificação feita no final de 2002, pela arqueóloga Verônica Pontes Vieira, 

da Fundação Seridó, contratada pela prefeitura sob a orientação do Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN. Esta medida foi tomada já que o 

Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA não 

constataram os sítios, devido a não existência de um estudo interdisciplinar que 

incluísse a arqueologia e o estudo histórico sobre a ocupação da área.  
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Figura 39 - Foto aérea da foz do rio Cocó, nas praias da Sabiaguaba e Praia do Futuro. 
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Apesar de outro período de embargo, ainda em 2003, de nova retomada e 

de outras tentativas de embargo, as obras continuam ainda obedecendo ao projeto 

original. Deve-se, porém destacar que o projeto da ponte sobre a foz do rio Cocó foi 

previsto pelo plano diretor de 1992, assim como a via de ligação das praias do 

Futuro e Sabiaguaba. Atualmente foi concluída a maior parte dos 16 pilares, e 

iniciado o recobrimento com a pista de rolamento, porém ainda não foi finalizada a 

via que fará a ligação das duas margens do rio. 

Diante deste contexto, avalia-se que o rio Cocó e todo seu ecossistema 

em determinados momentos do processo evolutivo de Fortaleza têm sido 

desconsiderados por aqueles que promovem o planejamento e a gestão. Sua 

apreensão como importante área verde do espaço urbano é, por vezes limitada. O 

Cocó ora é a paisagem “bonita” na janela, ora é a ameaça de alagamento; é algo a 

ser dominado, canalizado, assoreado, poluído e quem sabe em determinados 

trechos, preservado. 

Não se pode negar o fato de que a vegetação na cidade assume um 

papel importante que vai desde a transformação do dióxido de carbono em oxigênio, 

até a termo-regulação da temperatura do ar. Sendo fundamental a manutenção das 

condições ideais de umidade e calor no micro clima da cidade. 

Segundo Magalhães (2001, p.383) a vegetação além de contribuir para o 

equilíbrio dos aspectos bioclimáticos, transporta para a cidade os fenômenos 

biológicos do meio, servindo de habitat a uma fauna ainda mal conhecida, mas cuja 

contribuição para a manutenção da saúde humana é demonstrada pelas recentes 

pesquisas nos domínios da ecologia urbana. 

Dessa forma, os espaços verdes são indispensáveis à construção da 

estrutura da cidade incorporando à rotina do espaço construído novas cores e novos 

contrastes; ressaltando marcos, valorizando edificações importantes, compondo 

percursos, integrando espaços de convivência e lazer. O Parque Ecológico do Cocó 

é esse espaço dentro da estrutura intra-urbana de Fortaleza, ou pelo menos deveria 

ser. 

A hipótese a ser discutida daqui por diante é a de que a natureza tende a 

ser vista como algo a ser “acondicionado” por mecanismos como a urbanização. E 

assim transformada em símbolo/produto, o qual valoriza determinadas áreas da 
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cidade, transformando-os em territórios disputados por especuladores, antigos e 

novos moradores, comerciantes, gestores, ambientalistas etc. 

 

 

3.2 Um projeto de parque 
 

È certo que a busca pela organização do verde na cidade tem sido uma 

constante na história do desenho urbano desde a revolução industrial. Modelos são 

criados, estudados, reestruturados no sentido de atingir a harmonia e o equilíbrio 

entre os espaços construídos e o verde de florestas, rios, riachos e lagoas dentro da 

cidade. Têm-se os parques centrais ou os sistemas de parques; as faixas paralelas 

da cidade linear; os grandes parques periurbanos; os boulevards de Haussman; os 

espaços verdes contínuos da cidade modernista.  

Hoje ainda segundo Magalhães (2001), o modelo que se considera mais 

favorável ao alcance da harmonia da cidade com os espaços verdes é o que 

conserva o continuum naturale. São as áreas verdes que mantém o sistema 

contínuo de ocorrências naturais que constituem o suporte da vida silvestre e a 

manutenção do potencial genético de todo ecossistema. Este modelo também 

contribui para a criação duma estrutura global de paisagem, com legibilidade e 

identidade. 

Por certo esse não foi o modelo utilizado para a organização e 

implantação das áreas de proteção e dos parques ecológicos em Fortaleza. Não 

existe uma continuidade onde as áreas verdes, que normalmente margeiam 

recursos hídricos, venham a se comunicar e formar o que Magalhães (2001, p. 408) 

coloca como Estrutura Ecológica Urbana. Esta é um subconjunto de uma Estrutura 

Verde Urbana, no qual se pretende assegurar uma maior riqueza biológica e 

salvaguardar os sistemas fundamentais para o equilíbrio ecológico da cidade. 

A partir da década de 1970 começa a implantação dos parques públicos 

em Fortaleza, objetivando garantir proteção das margens dos recursos hídricos, a 

drenagem natural das águas pluviais, e dotar a cidade de áreas de lazer público. A 

Lei de Uso e Ocupação Nº 5122-A/79, que regula o Plano Diretor Físico de 

Fortaleza, estabeleceu a Zona Especial de Proteção – ZE1, mas seu objetivo de 
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garantir a implantação de um sistema de parques urbanos não foi totalmente 

alcançado.  

Da proposta foi implantada apenas a designação das áreas marginais aos 

recursos hídricos como áreas livres nos projetos de parcelamento do solo. Tal 

proposta foi novamente colocada pela Lei Municipal N° 7.061/92, que aprovou o 

Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e pela Lei Municipal N° 7.987/96 que trata 

do parcelamento, uso e ocupação do solo de Fortaleza. Acontece que no tocante a 

urbanização destas áreas, sua transformação em parques urbanos, pouco foi 

implementado. 

Segundo a tabela 02, são 15 unidades de conservação implantadas 

dentro do município de Fortaleza.  

 

Tabela 02 - Parques urbanos do município de Fortaleza  

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ÁREA (ha) ADMINISTRAÇÃO 

Área de Proteção Ambiental (APA) do estuário do rio 
Ceará 

2.744,49 Estadual 

Horto Municipal Falconete Fialho e Zoológico Sargento 
Prata 

17,49 Municipal 

Bosque Presidente Geisel/Museu do Automóvel 5,00 - 

Bosque Dom Delgado-Paço Municipal 2,60 Municipal 

Bosque Eudoro Corrêa  1,00 - 

Pólo de Lazer da Barra do Ceará 1,40 Municipal 

Parque Alagadiço 3,20 Municipal 

Parque da Liberdade-Cidade da Criança 2,77 Municipal 

Parque Rio Branco 7,58 Municipal 

Parque Parreão 3,16 Municipal 

Parque Pajeú 1,40 Municipal 

Parque da Lagoa do Opaia 11,00 Municipal 

Parque Ecológico da Lagoa da Maraponga 31,00 Estadual 

Parque Lagoa da Parangaba 3,48 Municipal 

Parque Ecológico do Cocó (incluindo o Parque Adahil 
Barreto)  

472,00 Estadual e Municipal 

TOTAL 3.307,57 - 
FONTE:Comissão de Atualização de Bens Imóveis – SAN 

 

Destas, a maior é a Área de Proteção Ambiental (APA) do Estuário do Rio 

Ceará, na extremidade oeste do município, com 2.744,49ha. É a partir desta área 
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que tem início a avenida Costa Oeste, um via paisagística que fará juntamente com 

a ponte já existente sobre o rio Ceará, a ligação com litoral de Caucaia, São Gonçalo 

do Amarante e outras cidades. Esta APA, o Parque Ecológico do Cocó e Parque 

Ecológico da Lagoa da Maraponga estão sob a responsabilidade do Governo 

Estadual. 

Com a relação às atribuições para gestão das áreas verdes públicas tem-

se a seguinte divisão: a Empresa Municipal de Limpeza e Urbanização - EMLURB é 

responsável em nível de município pela conservação e execução do paisagismo das 

áreas públicas; a fiscalização dessas áreas é realizada pelas Secretarias Executivas 

Regionais – SER’s e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano – 

SEMAM, em parceria com esses dois órgãos, desenvolve os projetos urbanísticos 

para estes locais. 

Pelo atual estado de conservação das áreas verdes de Fortaleza essa 

distribuição de atribuições não tem funcionado. Também não tem favorecido ao 

alcance do modelo de sistema natural contínuo, anteriormente citado. Outro 

agravante é que as praças, parques e pólos de lazer foram implantados sem compor 

uma rede hierarquizada da menor unidade (praça de bairro ou de unidade de 

vizinhança) até o equipamento de grande porte (parque urbano ou metropolitano). 

Atualmente, segundo dados da tabela 03, o patrimônio de áreas verdes 

públicas de Fortaleza soma 786 hectares ou 2,35% da área total da cidade que é de 

33.516 hectares. Este, já reduzido patrimônio tem passado por um processo 

contínuo de degradação e de redução de uso e ocupação como área verde pública. 

Essas áreas vêm sendo através dos processos de ocupação irregular ou 

desafetação, doadas a terceiros para implantação de edificações com usos 

diferenciados. 

A ocupação de parte da totalidade de áreas verdes de Fortaleza ocorreu 

com ou sem a autorização do poder público. São equipamentos institucionais, sedes 

de clubes e de entidades associativas, conjuntos habitacionais populares, 

ocupações para a construção de moradias pela população de baixa renda, 

loteamentos clandestinos, dentre outros. 
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Tabela 03 - Sistema público de áreas verdes do município de Fortaleza 

ÁREA (ha) 
REGIONAL 

Praça, Áreas Livres, Áreas Verdes e Parques Territorial 
% 

I 62,90 2.538,20 2,48 

II 217,94 4.933,90 4,42 

III 67,64 2.777,70 2,44 

IV 47,00 3.427,20 1,37 

V 144,24 6.346,70 2,27 

VI 246,31 13.492,50 1,83 

TOTAL 786,03 33.516,20 2,35 
FONTE: Comissão de Atualização de Bens Imóveis – SAM 

 

De acordo com os dados da tabela 04 verifica-se que 119,55ha de área 

de praça ainda não foi urbanizada, e que 335,88ha da área disponível encontra-se 

ocupada inadequadamente: 31,57ha ocupados por entidades públicas e 46,77 

hectares com usos diversos. A Regional II (quadrante nordeste) apresenta a maior 

área implantada, enquanto as Regionais V (quadrante sudoeste) e VI (quadrante 

sudeste) apresentam os maiores índices de áreas verdes ocupadas 

inadequadamente. 

 

Tabela 04 - Situação das praças, áreas livres, áreas verdes e parques do município de Fortaleza 

ÁREA (ha) 
SITUAÇÃO 

SER I SER II SER III SER IV SER V SER VI 
TOTAL % 

Implantada 26,61 127,76 8,40 17,20 14,21 45,95 240,14 30,55 

Invadido 24,91 35,41 40,05 12,00 78,26 145,25 335,88 42,73 

Não implantada 2,53 44,28 0,90 11,27 13,64 46,94 119,55 15,21 

Ocupada - Uso Diversos 3,24 6,53 4,43 3,83 25,95 2,78 46,77 5,95 

Ocupada - Uso Institucional 5,41 3,79 2,09 2,70 12,18 5,40 31,57 4,02 

Doada 0,20 0,16 11,77 - - - 12,13 1,54 

TOTAL 62,90 217,94 67,64 47,00 144,24 246,31 786,03 100,00 

Fonte: Comissão de Atualização de Bens Imóveis – SAM 

 

Frente a tantos dados demonstrativos da situação precária do conjunto de 

áreas verdes de Fortaleza, é importante utilizar aqui a análise feita por Pequeno 

(2001) sobre a presença da natureza no espaço urbano. O autor coloca os 

processos naturais como antecessores da cidade, sendo esta parte da natureza. 
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Defende que a cidade seja compreendida como um ecossistema em evolução dentro 

da natureza, e esta quando parte da cidade passa adquirir valor social.  

Obviamente, ainda segundo Pequeno, a natureza diante da complexidade 

do urbano requer cuidados, formas especiais de proteção. O tratamento especial 

dado pelo público e pelo privado a certas áreas verdes na porção leste de Fortaleza 

avançando em direção ao rio Cocó e seu parque é “[...] um claro exemplo de como 

os espaços naturais inseridos no espaço intra-urbano, desde que preservados, 

podem vir a se constituir num elemento estrutural da paisagem do desenvolvimento” 

(PEQUENO, 2001, p.262). 

È exatamente sob a ótica desenvolvimentista que se implantou o Parque 

Ecológico do Cocó. E diante do exposto o Parque não foi criado no sentido de 

interligar-se às outras áreas verdes da cidade, e nem mesmo aos demais 

componentes hídricos de sua bacia hidrográfica. Sua inauguração coincide com 

período de valorização e consolidação da ocupação em uma área da cidade loteada 

por grandes proprietários de terra.  

O processo de implantação do Parque Ecológico do Cocó foi longo e se 

deveu inicialmente a forte pressão do movimento ambientalista em determinados 

momentos críticos do processo de apropriação do rio pela cidade. Ficará claro 

também à medida que se analisar a implementação do projeto que a urbanização de 

determinados trechos do Parque veio atender interesses de segmentos 

representativos dos setores imobiliários e comerciais.  

O poder público, principalmente o estadual, sempre em todo processo 

teve o papel de intermediar os conflitos entre os segmentos antagônicos 

interessados na implantação do Parque. Vale porém, mais uma vez comentar, a 

composição de poder público: empresários ou políticos comprometidos com 

pensamento neoliberal e com a idéia de colocar Fortaleza no circuito turístico 

nacional e mundial. 

O primeiro trecho urbanizado ás margens do rio Cocó foi implantado em 

1980 pela Prefeitura Municipal, engloba uma área de 44ha sendo denominado 

Parque Adahil Barreto. Na época a área deveria ser ocupada pela sede 

administrativa do Banco do Nordeste do Brasil – BNB, o que não ocorreu devido à 

forte campanha feita por entidades da sociedade civil. Em 1985 essas mesmas 
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entidades criariam o Movimento SOS – Cocó responsável por algumas outras 

importantes conquistas em prol do rio. 

O Parque Adail Barreto é um parque municipal localizado no bairro 

Dionísio Torres e tem como limites: ao sul, a rua Monsenhor Salazar, onde se 

localiza também a Escola Ambiental Doutora Francy Frota; a oeste, um trecho da 

avenida Raul Barbosa; ao norte, as ruas Marechal Virgílio Borba e Santa Esmeralda; 

a leste, a faixa de 1º Categoria da área de proteção do rio, que é parte do Parque 

Ecológico do Cocó, implantado pelo Governo Estadual posteriormente.  

Vale destacar que apenas parte do Parque Adail Barreto faz parte do 

Parque Ecológico do Cocó. As faixas de 1º categoria estão totalmente dentro do 

Parque Ecológico, mas a área mais próxima dos logradouros, na faixa de 2º 

categoria, pertence apenas ao Adahil Barreto, também conhecido como Antigo 

Cocó. O Parque tem como principais equipamentos playground, restaurantes, pista 

para cooper, trenzinho para crianças e pombal.  

O Parque Adahil Barreto é sede do Projeto Parque Vivo, que existe desde 

1993. O Projeto é um convênio entre a Pró-reitoria de Extensão da UFC e a 

Prefeitura Municipal, no qual ficou estabelecido que o Projeto funcionasse dentro  do 

Parque em instalações construídas pela Prefeitura. Assim a Universidade liberaria 

seus funcionários para trabalharem no Parque e faria o pagamento de 01 (uma) 

bolsa de estudo. A Prefeitura colocaria um funcionário e faria o pagamento de 03 

(três) bolsas para o funcionamento do Projeto, bolsas estudantis.  

Esta parceria tem sobrevivido com muitas dificuldades, pois segundo os 

técnicos do Projeto a Prefeitura não tem cumprido sua parte no convênio o que vem 

comprometendo o atendimento a enorme demanda de escolas e visitantes que tem 

procurado o Parque e o Projeto. 

O Projeto também vai às escolas (escolas públicas, municipais e 

estaduais, escolas particulares, associações e comunidades), onde executam as 

mesmas atividades de educação ambiental realizadas no Parque. As atividades 

realizadas no Parque através do Projeto Parque Vivo são: vídeo debate, 

principalmente sobre a problemática do lixo, poluição do meio aquático, oficinas de 

reciclagem, de música cujo tema principal é o manguezal, com enfoque na 

caracterização desse ecossistema e na importância de sua preservação.  



117 

 

 

O projeto Parque Vivo também é responsável pela implantação do Museu 

do Mangue, com exemplares da fauna do manguezal; e pela realização da trilha 

ecológica, feita desde o calçadão até a margem do rio, para que os visitantes 

tenham a oportunidade de ver as espécies de mangue e o recurso hídrico 

propriamente dito. Vale salientar que por um bom tempo a visualização não foi 

possível, pois o rio nos trechos de visitação e mais além estava tomado por 

aguapés, começando no Lagamar até um pouco depois da ponte da avenida 

Engenheiro Santana Júnior.  

Os visitantes não conseguiam ver o rio e nem fazer o passeio de barco, 

que era associado à trilha ecológica. Esta situação foi temporariamente remediada 

pela ação de limpeza do rio com a retirada dos aguapés; uma parceria da atual 

gestão municipal com a Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE. 

Analisando as entrevistas realizadas com técnicos do Projeto Parque Vivo 

e com alguns moradores de áreas de interseção entre os dois parques constatou-se 

que o Parque Adahil Barreto e o Parque Ecológico do Cocó são, em certos 

momentos, vistos como entidades distintas, cuja relação de complementariedade 

não é bem definida. E tudo começa pela forma como os dois parques são 

apresentados por seus gestores, Estado e Município. Não há uma propaganda do 

governo do estado que mostre o Adahil Barreto como parte do Parque Ecológico do 

Cocó. Assim como dentro do Parque Municipal não existem referências visuais ao 

Parque “Novo”. 

O Parque Adahil Barreto ainda representa uma referência para os que 

moram nas proximidades do médio curso do rio Cocó. Os moradores entrevistados 

da Aerolândia, do Alto da Balança (Lagamar) e Jardim das Oliveiras, colocam o 

parque como importante área verde de Fortaleza. Alguns participaram dos eventos 

que culminaram com sua implantação. Várias escolas destes bairros já participaram 

das atividades realizadas pelo Projeto Parque Vivo. Nas Figuras 40 e 41 é possível 

verificar que o Parque, apesar das dificuldades, continua sendo bastante utilizado, 

estando em processo de reforma e revitalização. 
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Figura 40 - Parque Municipal Adahil Barreto: domingo final de tarde,  
muitas pessoas caminhando nos calçadões,  
em agosto de 2005. Autor-foto: Joisa Barroso 

 

 

 

Figura 41 - Parque Municipal: os calçadões, brinquedos e os jardins  
foram recentemente reformados, em agosto de 2005.  

Autor-foto: Joisa Barroso 
 

 

O Projeto do Parque Ecológico do Cocó foi implantado pelo Governo do 

Estado em duas etapas, sob a argumentação de estar respondendo a reivindicações 

da comunidade ambientalista (ver Figura 42). A primeira etapa foi constituída através 

do Decreto No. 20.253 de 05 de setembro de 1989. Este decreto alterou a 

delimitação anterior das faixas de proteção do rio Cocó que, segundo a justificativa 
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técnica da antiga Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do 

Governo do Estado - SDU eram baseadas apenas na cota de drenagem do rio. As 

faixas eram simétricas e padronizadas não considerando as diferenças fisiográficas 

observadas ao longo de todo o recurso hídrico. 

Ainda segundo relatório da Secretaria a nova delimitação era fruto de 

vários critérios, e considerava o rio por inteiro, segundo as peculiaridades de cada 

trecho. As novas faixas deveriam garantir a perfeita drenagem das águas pluviais; o 

controle da poluição, da erosão e o conseqüente assoreamento do rio; e a proteção 

da flora e da fauna existentes. Os novos critérios para delimitação das faixas foram 

os seguintes:  

Faixa de 1º Categoria: 

� Linha d’água máxima – considerada uma cheia centenária e influência diária da 

maré alta;  

� Faixa de proteção de vegetação marginal obedeceria aos critérios estabelecidos 

na Lei Federal No. 7.803/89; 

� Áreas alagadas – aquelas com vegetação típica de água doce e separadas da 

linha d’água máxima por uma estreita faixa de terra; 

� Linha de cumeada do Cordão de Dunas – áreas do cordão com declividade 

superior a 30%; 

� Faixa marginal de proteção de áreas declividade menor que 30% - área 

demarcada a partir da linha d’água máxima sendo: 200 metros nas proximidades 

da foz e 100 metros no restante do rio;  

� Reservas Ecológicas seriam as áreas compostas por manguezal e faixa marginal 

de vegetação; 

� Faixas de proteção e lagos e açudes, demarcada com largura de 50 metros a 

partir da cota de cheia máxima. 

 

 

 

 



120 

 

 

Figura 42 - As etapas de implantação do Parque Ecológico do Cocó 
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Usos permitidos: pesca, exploração agrícola sem uso de defensivos 

agrícolas ou fertilizantes, excursionismo, natação, esportes náuticos, bem como 

outros esportes ao ar livre. Poderá ser permitida a construção de ancoradouros de 

pequeno porte, rampas para lançamento de barcos, pontões de pesca, tanques para 

aqüicultura, equipamentos destinados ao campismo e outras formas de lazer 

definidas em regulamento. 

Faixa de 2º Categoria, demarcadas a partir das faixas de 1º Categoria: 

� Largura de 500 metros – da foz do rio até a ponte sobre a BR-116; 

� Largura mínima de 300 metros – da ponte sobre a BR-116 até o Açude Gavião; 

� Largura mínima de 100 metros – para os afluentes e lagoas. 

Usos permitidos: residencial, industrial, institucional, comercial e serviços, 

recreativos, exploração agrícola, extração vegetal, florestamento e reflorestamento. 

No novo decreto não houve mudanças com relação aos usos permitidos. 

Também não houve mudanças no que tange o respeito, por parte da sociedade, aos 

novos limites estipulados. A análise do estágio atual de apropriação e consumo do 

rio pela sociedade comprovou a ineficácia das leis frente à problemática ambiental 

que se instaurou na bacia do Cocó e que é uma mera reprodução do que acontece 

nas demais bacias hidrográficas de Fortaleza. 

Considerado pela SEMACE como um dos maiores parques urbanos do 

Brasil com ecossistemas naturais, essa primeira etapa do Parque somava 379 ha. 

Tinha como principais limites: ao norte, a avenida Padre Antônio Tomás, à Oeste, a 

BR-116; a leste as avenidas Rogaciano Leite e Sebastião de Abreu; e ao sul, 

novamente a BR-116. A área de parque engloba área de mangue, de alagado e 

parte do riacho Tauape. 

Segundo a SEMACE, na expectativa de transformar o rio Cocó, de 

obstáculo à componente urbana essencial, integrando-o à cidade, objetiva-se dotar o 

Parque de um caráter polivalente, e nesse sentido foram pensadas três formas de 

uso: pólo de lazer, espaços de contemplação e reserva para estudos e proteção de 

flora e fauna. 

O projeto urbanístico do Parque não propunha intervenções físicas no 

interior da área de proteção que alterassem o perfil natural dos componentes 
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paisagísticos existentes: o leito do rio e a cobertura vegetal. Um “cercado” de tubos 

de pré-moldados em polietileno interligados por correntes foi proposto como 

mobiliário principal de delimitação da área de parque. 

O programa inicial foi composto pelos seguintes equipamentos e ações: 

� Nove pontos de acesso atendendo a quase todos os bairros limítrofes. Em cada 

acesso haveriam espaços para a prática de atividades de lazer, esporte e cultura, 

além de uma infra-estrutura de apoio: estacionamentos, lanchonetes, sanitários e 

balcão de informações; 

� Todo o perímetro do Parque seria acompanhado por um passeio, com largura 

mínima de 1,5 metros, onde estariam dispostos bancos de concreto; 

� Trilhas Ecológicas: de saibro em áreas secas e sobre palafitas nas áreas 

molhadas e alagadas, acompanhando trilhas existentes entre os bosques de 

mangue, para a observação dos recursos naturais; 

� Centro de Educação Ambiental: espaço destinado a exposições, palestras e 

debates; onde funcionariam: um museu de história natural, aquários e 

laboratórios (desenvolvimento de atividades de educação ambiental e 

monitoramento da área) e sede administrativa do Parque; 

� Áreas de esporte e lazer: playground, mesas para jogos, quadra poliesportiva, 

pista de Cooper, lanchonete e sanitários, pista de dança, equipamentos para 

ginástica; 

� Dentro de Atividades Culturais: anfiteatro ao ar livre para espetáculos teatrais, 

musicais, manifestações populares e área para exposições artísticas. 

� Feira de flores e áreas de reflorestamento com árvores frutíferas. 

A implantação do projeto do Parque Ecológico do Cocó, ainda segundo 

relatório da SDU – Governo Estadual, trazia em seu escopo intervenções integradas. 

O projeto não objetivava apenas a implantação de um parque propriamente dito, 

mas também resguardar a área de proteção para diversos usos, proteger o recurso 

hídrico, permitindo os acessos e assim viabilizando permanência da população que 

ocupava as bordas da área de proteção. 

Dentre as intervenções realizadas juntamente com a implantação dessa 

primeira etapa do Parque, temos: a delimitação das faixas de proteção do recurso 
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hídrico; a urbanização do Lagamar, que de aglomerado subnormal transformar-se-ia 

em bairro integrado à cidade através da construção de moradias e implantação de 

infra-estrutura; a drenagem do riacho Tauape, com a construção de um canal de 

terra e urbanização das margens; desativação do Aterro Sanitário do Jangurussu e 

construção de um aterro metropolitano de 130ha no município de Caucaia; e 

recuperação do esgotamento sanitário do Distrito Industrial e de oito conjuntos 

habitacionais adjacentes ao distrito. 

A segunda etapa do Parque Ecológico do Cocó foi uma estratégia do 

Governo do Estado de dar continuidade ao programa iniciado com o decreto de 

1989. Sendo que em 1993 foi assinado o Decreto Estadual No. 22.587, o qual 

ampliava o espaço do Parque. A nova área se estendia desde a avenida Sebastião 

de Abreu até a foz do rio Cocó nas praias da Sabiaguaba e Praia do Futuro, 

coincidindo com a faixa de 1º Categoria daquele trecho.  

Todo o Parque passou a perfazer uma área de 1.088ha, sendo 

aproximadamente 650ha de manguezal. Além de ser delimitada seguindo os limites 

da faixa de 1º Categoria da Área de Proteção, sua implantação deveria considerar 

os ajustes aos loteamentos e ao sistema viário básico existentes ou projetados. São 

exatamente nestes pontos que se verificam as ações de desrespeito às leis e aos 

decretos que protegem o espaço de preservação do rio e seu mangue. 

Para a definição dos acessos para esta ampliação da área do Parque 

foram redefinidos os critérios. Segundo estes critérios os acessos se dariam 

prioritariamente nas faixas de 2º Categoria da área de proteção do rio, a fim de se 

instalar equipamentos de apoio; e deveriam ser implantados eqüidistantes entre si e 

com os já existentes, de acordo com o sistema viário e com a densidade habitacional 

das áreas próximas. Também foram critérios: o potencial paisagístico dos locais, 

serem áreas disponíveis e não alagáveis. São estes os acessos à segunda etapa do 

Parque Ecológico do Cocó: 

Margem Esquerda 

� na avenida Parque do Cocó, com cerca de 0,82ha de área; 

� na rua 14 do loteamento da Gleba 6S/Sítio Cocó, com 

aproximadamente 6,6ha de área; 

� na altura do loteamento Dioguinho, com área aproximada de 10,64ha; 
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Margem Direita 

� no loteamento Parque Sabiaguaba, com área aproximada de 9,2ha; 

� próximo ao rio Miriú, em via proposta, com cerca de 4,1ha de área; 

� na rua Rosa Cordeiro, com aproximadamente 6,3ha de área. 

A partir de visitas de campo e de entrevistas com moradores e técnicos foi 

possível averiguar a situação de alguns destes acessos e intervenções, assim como 

o estado dos equipamentos do Parque em suas duas etapas. 

Os acessos quando acontecem não estão adequadamente sinalizados e 

equipados com os espaços para a prática de esporte, lanchonetes, estacionamentos 

e quiosque de informações. Apenas recentemente o localizado na avenida 

Sebastião de Abreu foi reformado, com a colocação de portal e mural explicativo. 

Vale salientar que as trilhas depois de muito tempo sem acontecer também foram 

reiniciadas, acontecendo todos os dias e sendo acompanhada por monitores e 

policiais da Companhia de Policia Militar Ambiental. 

O calçadão que acompanharia todo o perímetro do Parque, segundo o 

descrito no Projeto, acontece apenas em poucos trechos: ao longo das avenidas 

Sebastião de Abreu, Engenheiro Santana Júnior e Murilo Borges; e em parte da 

avenida Raul Barbosa (ver Figura 43). Na maioria das vezes o Parque ou é limitado 

pelo “cercado” de tubos de PVC, ou por nenhuma espécie de mobiliário. Com 

relação aos bancos de concreto, muitos estão danificados e só acontecem nos 

passeios das avenidas Raul Barbosa e Engenheiro Santana Júnior. 

O Centro de Educação Ambiental funciona em condições precárias, assim 

como as feiras de flores e as áreas de reflorestamento. Sobre os equipamentos de 

esporte e lazer, os que se encontram em melhores condições são os implantados na 

praça do anfiteatro, localizada no cruzamento das avenidas Padre Antônio Tomás e 

Engenheiro Santana Júnior. Logo no período de inauguração do Parque “Novo” esta 

praça foi o local de muitos eventos e muitas atividades de promoção do Parque. 

Essa prática está sendo retomada aos poucos pelo Governo do Estado e pela 

Prefeitura. 
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Figura 43 - Mapa analítico do projeto do Parque Ecológico. 
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Com relação às intervenções maiores, componentes do projeto de 

implantação da primeira etapa do Parque Ecológico verificou-se:  

� o cumprimento parcial da delimitação das faixas de proteção do rio Cocó, apesar 

de serem muitos os trechos do Parque sem nenhuma delimitação física ou visual; 

�  a urbanização também parcial do Lagamar e do Canal do Tauape, que não tem 

funcionado a contenta visto que estes ainda são os maiores poluidores do rio 

Cocó;  

� a desativação total do Aterro do Jangurussu, com desvio do chorume para uma 

estação de tratamento.  

Sobre a recuperação do esgotamento sanitário do Distrito Industrial e de 

oito conjuntos habitacionais adjacentes ao distrito, até a finalização do presente 

trabalho não se conseguiu informações conclusivas. 

Em todas as etapas do Projeto do Parque fica visível a não articulação 

entre a delimitação espacial, as componentes paisagísticas e a estrutura urbanística 

dos percursos. Não existe uma via que se possa chamar de “avenida do Parque”. 

Todas as componentes da paisagem do rio Cocó e do manguezal ficam na maioria 

das vezes encobertas pelas edificações, seja estabelecimentos comerciais, prédios 

residenciais ou condomínios horizontais. 

O Parque, acompanha parte do rio Cocó, que atravessa Fortaleza em um 

longo caminho, e como já foi dito anteriormente é um dos maiores parques 

ecológicos em área urbana. Possui uma configuração quase linear, o que 

favoreceria, em tese, sua visualização por parte de um número maior de transeuntes 

que percorreriam um número também maior de avenidas paisagísticas e seus 

calçadões. 

A elaboração da primeira etapa estadual do projeto foi concluída em 1990 

obedecendo ao Decreto de 1989, que deixou em vários trechos uma faixa de terra 

entre o limite do Parque e a primeira avenida sem caracterização (ver Figura 43). Foi 

assim na avenida Engenheiro Santana Júnior, nas proximidades da avenida Padre 

Antônio Tomás, onde os terrenos da antiga Salina Diogo ficaram fora dos limites do 

Parque. Atualmente este terreno com suas edificações, fecha a visual do parque. A 

situação se repete nas avenidas Rogaciano Leite e Raul Barbosa.  
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Essa configuração também prejudica a implantação dos passeios, dos 

“cercados” de cano de PVC, e da sinalização dos limites e dos acessos ao Parque. 

O Parque Ecológico do Cocó se “esconde” por trás do espaço construído da cidade. 

Os limites propostos não se adequaram ao sistema viário em alguns trechos e em 

outros, as vias não foram implantadas no sentido de descortinar as áreas verdes. 

A área urbanizada no cruzamento das avenidas Padre Antônio Tomás e 

Engenheiro Santana Jr. é de todas os trechos do Parque Ecológico estadual o que 

mais se destaca. Seja pela beleza cênica de sua paisagem, seja pelo tratamento 

diferenciado dado aos seus espaços de lazer e contemplação. As Figuras 44 e 45 

demonstram a qualidade do espaço desta área frente ao que foi realizado no Pólo 

de Lazer do Tancredo Neves, no bairro Jardim das Oliveiras. 

Na segunda etapa do Parque, que vai da Sebastião de Abreu até a foz do 

rio Cocó, a situação do mangue e do rio é preocupante, pois as condições de 

acessibilidade e visualização da área verde são ainda piores. Nas avenidas que 

margeiam ao longe o Parque, como a avenida nova que liga o bairro Cocó à Praia 

do Futuro, não existe referência ao Parque. Neste trecho o espaço deixado entre a 

via principal e o limite do Parque é ainda maior, principalmente quando no bairro 

Dunas, onde os loteamentos previstos e existentes sobre as dunas “prometem” 

adensar fortemente a área. 

Através de foto área fornecida pela SEMACE15, foi possível verificar que o 

Parque acompanha a linha de preamar em vários pontos, concluindo-se então ser 

este o principal elemento norteador de sua delimitação, e não o sistema viário 

existente e o proposto no Plano Diretor de 1992, ainda vigente. 

O Projeto do Parque Ecológico do Cocó não foi implementado na íntegra. 

O sistema de áreas de lazer, contemplação e preservação que englobaria vários 

pontos da área de proteção em vários bairros adjacentes, não foi concluído. Só 

recentemente foi realizada a urbanização de uma área de lazer nas proximidades do 

Conjunto Tancredo Neves.  

 

                                                      
15 Apesar de várias tentativas nos órgãos responsáveis não foi possível ter acesso ao material gráfico 
que expusesse a real limitação do Parque Ecológico do Cocó. A foto do site possui uma baia 
resolução o que interferiu na qualidade da imagem e na precisão da reprodução dos limites e da linha 
de preamar em alguns pontos da Figura 43. 
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Figura 44 - Praça do anfiteatro, no bairro Cocó,  
em agosto de 2005. Autor-foto: Joisa Barroso 

 

 

 
Figura 45 - Pólo de Lazer do Tancredo Neves, no Jardim das Oliveiras, 

em agosto de 2005. Autor-foto: Joisa Barroso 
 

 

Há 15 anos o Parque do Cocó encontra-se em fase de execução, o que 

pela sua dimensão é algo compreensível. Mas a preservação do recurso não pode 

mais esperar, pois um Parque inacabado não oferece condições reais de 

incorporação da área verde por parte da sociedade. Essa falta de incorporação à 

cidade também acontece pelo fato do Projeto do Parque Ecológico do Cocó não ter 

se transformado numa política maior de preservação ambiental, articulada com as 
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demais políticas de educação, cultura e lazer. Não seria o projeto físico que 

resolveria o problema do rio Cocó, as intervenções de cunho social e econômico e 

de abrangência metropolitana são cada vez mais necessárias. 

 

 

3.3 O rio, o parque e a cidade 

 

O Parque Ecológico do Cocó incluindo aqui o Parque Adahil Barreto,  

apresenta-se como espaço local “estratégico” na preservação de um dos mais 

importantes ecossistemas naturais do mundo, o mangue. Por conta do conjunto de 

interesses de diversos setores da sociedade foi implantado, e urbanizado em 

determinados trechos. E segundo o poder público estadual, fez parte de um projeto 

maior, que como foi visto anteriormente não tem alcançado êxito, pois o rio Cocó e o 

mangue às suas margens ainda são alvos de todo tipo de agressão. 

O rio existe, atravessa a Cidade em um longo percurso, é o tema 

preferido do movimento ambientalista local, alvo de inúmeras ações e projetos por 

parte do poder público, assunto recorrente na mídia escrita e falada. Mas a atitude 

de muitos dos que moram em sua área de influência é de descaso, de descuido e 

por vezes de perplexidade. Perplexidade diante de sua existência, quando o mesmo 

se expande e “invade” o que é seu por direito. 

A partir de depoimentos daqueles que residem nas imediações do Parque 

Ecológico verifica-se que ainda são muitas as questões envolvendo o rio, o parque e 

a cidade, que merecem discussão. Discussão e tomada de decisão, pois há muito  o 

planejamento e o manejo integrados e participativos do Parque vêm sendo 

protelados por parte dos gestores.  

 

 

O Parque Ecológico na vida dos moradores de seu entorno 
 

Nenhum dos moradores entrevistados participou do processo de 

elaboração ou discussão do projeto do Parque, nem do trecho municipal, nem nas 
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duas etapas do parque estadual. Apenas 2 entrevistadas colocaram a visitação do 

Parque como forma de lazer. Raquel, moradora do Papicu, e Adriana, do Conjunto 

Cidade 2000, afirmaram visitar o Parque com certa freqüência e participar dos 

eventos realizados.  

Raquel mora em frente a praça do anfiteatro, na avenida Padre Antônio 

Tomás e coloca a importância daquela área como espaço de lazer para os que 

moram nas proximidades: “O parque alegra um pouco. Dá mais vida ao bairro.” 

Adriana tem a mesma opinião e confirma o Parque Ecológico do Cocó como uma 

das áreas verdes de maior importância para a cidade. Apesar de utilizarem o Parque 

e valorizá-lo enquanto área verde, afirmam que a poluição do rio ainda existe. 

Mesmo sem nunca terem ido até a margem, percebem a degradação quando 

percorrem as pontes que atravessam o rio, ou recebem as notícias pelo jornal ou 

pela televisão. 

Todos os entrevistados, moradores dos bairros Papicu, Cocó, e Cidade 

2000 possuem a mesma opinião sobre o impacto da implantação do Parque 

Ecológico. Afirmam que se não fosse sua criação, enquanto área de proteção, a 

situação do rio Cocó e do mangue estaria muito pior: “[...] se não fosse a área de 

proteção ambiental as construtoras já teriam aterrado tudo para fazer os prédios. Os 

rios de Fortaleza que não foram preservados, já foram todos aterrados”, coloca Ana 

Régia, moradora da Cidade 2000 desde do ano 2000. 

Todos são unânimes ao defender a região como um lugar bom para se 

morar, principalmente pela proximidade com a praia e com o shopping; pela 

diversidade de estabelecimentos comerciais e de serviço; pelo clima; pela excelente 

ventilação e pela presença do verde. “Gosto muito de morar aqui. Moro aqui desde 

que nasci e hoje o número de prédios e residências é muito maior que o de 

comércio. Quinze anos atrás o único prédio que existia era o meu. Hoje a construção 

de prédios é intensa.” afirma Raquel. 

Ela e os demais colocam que com aumento do número de edificações, a 

área está mais valorizada; e assim, aumenta cada vez mais a insegurança e a 

pressão das construções sobre a área verde. Eles não têm noção dos limites oficiais 

do Parque e, devido a esse desconhecimento, afirmaram que os prédios residenciais 

estão sendo construídos dentro do Parque.  
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Na verdade, como foi verificado anteriormente, estas edificações estão 

sendo construídas naquelas áreas deixadas entre a via e o limite da área de 

proteção. A leitura para muitos é que o Parque, em alguns trechos, começa logo 

depois da avenida. Segundo Monalisa, moradora da Cidade 2000 a 26 anos, o 

parque para a cidade “É só ‘marketing’. Vêem no Parque uma opção de morar perto 

do verde. O poder público faz muita propaganda, mas não faz nada e está 

autorizando cada vez mais as construções ao lado do rio.” 

Todos acusam o poder público de omisso, no que tange a fiscalização 

dos novos empreendimentos que avançam sobre a área verde. Também 

responsabilizam a sociedade pela falta de fiscalização e de cuidado para com o 

Parque, 

o poder público não cuida e nem faz nada para inibir o avanço das 
construções. Se estiverem construindo é porque o poder público está 
liberando os alvarás para a construção. Deveria haver uma fiscalização 
mais efetiva [...] me revolta ver as pessoas cercadas por esta área verde e 
não fazem nada para preservar, ao contrário, se puder sujam mais ainda. 
(ANA RÉGIA, moradora do Papicu). 
 

Os moradores entrevistados, neste trecho do Parque, estão atentos à 

situação de degradação e à forte pressão do setor imobiliário sobre a área verde. 

Isto, porque em sua maioria, utilizam o parque, com menor ou maior intensidade. 

Obviamente estas pessoas são apenas uma amostra, num universo caracterizado 

pela presença de condomínios de luxo que oferecem em suas instalações diversas 

opções de esporte e lazer. Os entrevistados deste trecho do Parque representam a 

parcela “pobre” da população moradora da região. São aqueles moradores dos 

prédios mais antigos e que não dispõem de muito espaço e opções de lazer em 

seus condomínios. 

Para os entrevistados, moradores dos bairros Castelão, Jardim das 

Oliveiras, Edson Queiroz, Alto da Balança e São João do Tauape, o Parque parece 

não fazer parte da rotina de seus moradores. Quando perguntados se o conheciam, 

quase todos os entrevistados sabiam de sua existência, mas o identificavam como 

sendo apenas a área da praça do anfiteatro, na avenida Padre Antônio Tomás, no 

bairro do Cocó. “Conheço o rio, moro ao lado, mas não sei que ali é um parque” 

afirma Maria dos Remédios, moradora da Aerolândia há 22 anos. 
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Maria dos Remédios assim como os demais entrevistados moradores do, 

reforçam em suas falas a idéia de que o Parque não impactou positivamente o rio 

Cocó e o mangue. Não aumentou a proteção e o rio está mais exposto a ação 

degradadora do Homem. Raimundo Nonato, mora no Lagamar, no bairro do São 

João do Tauape, há 34 anos, e afirma que o parque não gerou impactos diretos no 

rio, “[...] o problema é o que veio acontecendo depois: construções de avenidas, 

mais construções e aterros, o que acelerou o processo de destruição.” 

Todos, apesar de poucos utilizarem o Parque como área de lazer, 

acreditam que a área verde é importante para cidade. Para os entrevistados que 

moram no Castelão, na Bela Vista e Dias Macêdo, a implantação de um Parque 

Ecológico para suas comunidades não representou nada, é lugar de contaminação 

de doenças e de alagamentos. “Foi ótimo para aqueles que tem poder. Para quem 

vive da pesca está ruim. O rio ficou poluído e o manguezal destruído. Não 

representa nada, pois foi construído para a elite e para embelezar a Aldeota” afirma 

Maria Gorete, moradora do Castelão há 18 anos. 

Viver nestas áreas, para todos os entrevistados, é muito bom. Colocam 

como aspectos positivos: a acessibilidade, a proximidade com o Centro e com a 

Aldeota, a segurança, o clima, a ventilação e a paisagem. O que incomoda a maioria 

dos entrevistados, moradores destes três bairros são os alagamentos, no período 

chuvosos. Este também é o problema para os moradores do Lagamar. Para 

Raimundo Nonato a urbanização mal feita desta favela trouxe conseqüências 

negativas para o riacho Porangabuçu e para o rio Cocó, pois não resolveu o 

problema da deposição de esgoto nestes recursos.  

As condições precárias não corroboram para uma melhoria na forma 

como esta população vem se apropriando dos recursos naturais a sua volta. E a 

maioria dos entrevistados se utilizam desta alegativa para justificar a degradação 

ainda crescente do riacho e conseqüentemente o rio Cocó.  Acrescentam também 

que a ausência de ações mais efetivas, e até mesmo punitivas, por parte do poder 

público tem favorecido a degradação, “o problema maior é a falta de uma política 

ambiental e de educação continuada para a comunidade próxima ao Cocó. 

Preservar no papel é fácil e viver de palestras também. O difícil é cuidar no dia-a-dia. 

A comunidade e o governo são muito omissos” coloca Herivelto, que mora no 

Lagamar há 32 anos. 
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Sobre está questão do processo de degradação do Cocó nos trechos da 

Aerolândia e Lagamar/Alto da Balança foi relevante o depoimento de Francisca 

Lúcia. Bibliotecária, moradora da Aerolândia há aproximadamente 17 anos, desde 

de 2002, realiza um trabalho de educação e sensibilização ambiental nas escolas e 

igrejas do bairro. Atualmente participa como representante do bairro na Campanha 

Fortaleza Bela16, nas ações de educação ambiental. Segundo Lúcia, o Parque 

Ecológico do Cocó só trouxe impactos positivos ao rio Cocó, mas apenas em um 

trecho, que é o trecho dos bairros Cocó (praça do anfiteatro) e Guararapes 

(Shopping Center Iguatemi). O trecho, no bairro da Aerolândia e mais à frente, estão 

abandonados, 

 

as pessoas jogam lixo dentro do rio; esses comerciantes da Raul Barbosa, 
que em sua maioria são donos de restaurantes que vendem peixes, jogam 
seu lixo no rio. Os moradores da rua Sousa Pinto são uns dos que mais 
jogam lixo no Cocó. È uma rua densamente povoada, as casas são muito 
pequenas, com duas até três famílias, que pelo espaço reduzido não tem 
com deixar o lixo dentro de casa para esperar a coleta. (FRANCISCA 
LÚCIA, moradora da Aerolândia). 

 

Lúcia acrescenta que de todas as ocorrências na área o que ainda 

acontece muito são as invasões. A mais recente foi nas proximidades de um 

conjunto habitacional na avenida Raul Barbosa, aonde muitos barracos vêm 

dividindo o terreno com o conjunto. Alega que com esta ocupação aumentou a 

ocorrência de assaltos, principalmente contra moradores do conjunto, 

 

também houve outra invasão aqui deste lado da avenida, não exatamente 
às margens do rio, mas com ela também veio um aumento do número de 
assaltos, aumentando a sensação de insegurança que aquelas pessoas que 
moram nos limites do Parque já convivem. A situação é ainda mais grave 
por conta das brigas e tiroteios entre as gangues do Lagamar e do Tauape, 
que por muitas vezes atingem pessoas moradoras e transeuntes ali das 
proximidades da ponte da Murilo Borges. (FRANCISCA LÚCIA, moradora 
da Aerolândia).  
 

Acrescenta que em conversa com algumas pessoas que foram fazer 

pesquisas sobre a violência naquela região, foi informada que, quanto maior a 

poluição, a sujeira e a degradação do rio naquela área, maior o número de 

                                                      
16 Campanha da atual gestão municipal cujo objetivo inicial foi a limpeza da cidade e seus principais 
recursos hídricos. 
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ocorrências: “Acredito que qualquer programa de educação ambiental terá 

dificuldades com aquelas pessoas, até porque também é grande a presença do 

tráfico de drogas.”   

Lúcia coloca que a grande dificuldade são as diferentes instâncias de 

gestão: o Parque é administrado pelo Governo Estadual; a região é dividida 

administrativamente, sendo uma parte da Secretaria Regional II e outra da Regional 

VI. “Uma área que deveria ter dois cuidando, não tem nenhum. È uma criança que 

tem pai e tem mãe, mas nenhum dos dois toma de conta. E aí a ‘avó’ fica tentando, 

um ‘tio’ faz alguma coisa, mas infelizmente não temos muitos avanços.” Por parte de 

todos os entrevistados, moradores de áreas próximas do Parque Ecológico o poder 

público não tem cumprido o seu papel.  

 

 

O poder público “em ação” 
 

Verificado o colocado pelos moradores entrevistados, foi pesquisado, nos 

órgãos responsáveis, as atuais ações relacionadas ao Parque e sua possível 

reestruturação. Segundo a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (SEMACE, 

2005) o rio Cocó consta como prioridade da agenda de intervenções do governo. 

Através do Projeto de Revitalização do Parque Ecológico do Cocó, espera-se, até o 

final do mês de agosto, concluir  o trabalho de limpeza e recuperação do Rio Cocó.  

O projeto também inclui ações como a abertura da trilha ecológica com 

1.300 metros de extensão, o repovoamento da vida marinha no estuário, com 

crustáceos e moluscos, e a recomposição da vegetação das margens, com espécies 

típicas da mata ciliar e do mangue. 

A limpeza do rio vem sendo realizada desde julho, e até o último 

levantamento já foi feita a limpeza de 4.970 metros, restando apenas 690 metros. A 

trilha já foi inaugurada e se encontra em funcionamento. As demais ações serão 

iniciadas após o processo de limpeza do rio. Ainda segundo a Superintendência já 

foram extraídas um pouco mais de 30 toneladas de material do leito e margens do 

rio, entre vegetação, entulhos, resíduos sólidos, utensílios domésticos e outros itens.  
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As ações de desobstrução estão sendo vistoriadas pela equipe da 

Superintendência em conjunto com o Departamento Estadual de Rodovias e 

Transporte (DERT), e com os policiais da Companhia de Policiamento Militar 

Ambiental (CPMA). Esta ação consorciada definiu também algumas ações de 

caráter corretivo: a revisão da limpeza em toda extensão do rio Cocó, a retirada dos 

resíduos sólidos, entulhos e resíduos de vegetação das margens do rio e a 

disposição adequada dos troncos resultantes das podas das árvores. 

Segundo material disponibilizado pela Superintendência, serão 

intensificadas as vistorias técnicas no Rio Cocó, a fim de monitorar o cumprimento 

das ações corretivas propostas pela equipe técnica. As vistorias deverão acontecer 

quinzenalmente, juntamente com a supervisão dos serviços de limpeza do rio, 

fiscalização, conservação e o monitoramento do Parque Ecológico do Cocó. 

Com relação às ações da Prefeitura Municipal, a proposta de 

reestruturação do Parque Ecológico vem acontecendo através do Programa 

Fortaleza Bela. Este programa que teve início logo nos primeiros dias do mandato, 

no ano de 2005, consistia numa ação emergencial frente à situação de sujeira e 

degradação que imperava sobre os espaços públicos da cidade. Haviam também 

medidas relacionadas à prevenção contra os efeitos catastróficos provocados pelas 

chuvas de verão, nos meses de janeiro a março, e que no ano de 2004 deixou 

centenas de desabrigados. 

Ainda sob o caráter emergencial o Programa implementou ações de 

limpeza das vias, com a desobstrução de “bocas de lobo” e canais, assim como 

monitoramento das áreas de risco, levantamento de possíveis abrigos, 

cadastramento de famílias moradoras de áreas de risco, treinamento dos técnicos da 

defesa civil e outras ações. Foi e continua sendo realizado, em parceria com 

Superintendência Estadual do Meio Ambiente (SEMACE) e a Empresa Municipal de 

Limpeza e Urbanização (EMLURB), a limpeza dos trechos dos rios Maranguapinho e 

Cocó cobertas por aguapés. 

Vale destacar que as entrevistas com os moradores foram realizadas 

recentemente, entre os meses de maio e junho de 2005. A ação da Prefeitura já 

havia iniciado fazia 5 meses, e somente 5 entrevistados mencionaram algo sobre a 

mudança de atitude por parte do poder público municipal, mas destes apenas 

Francisca Lúcia mencionou claramente o programa municipal, se dizendo 
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esperançosa com as intervenções que vêm sendo realizadas. Os demais constatam 

pequenas mudanças, mas não relacionam as mesmas como pertencentes do 

Programa Fortaleza Bela. 

Ainda não foi possível medir os impactos desta mudança de postura por 

parte dos gestores. As ações relacionadas ao rio Cocó e sua área de Parque 

propostas pela Prefeitura e pelo Estado estão acontecendo e verifica-se, apesar de 

não tão assumido, principalmente pelo Estado, uma parceria entre atores, entre 

órgãos estaduais e municipais, na busca por ações concretas de preservação e 

proteção do rio Cocó.  Talvez a partir de ações conjuntas e continuadas se resolva a 

situação de precariedade constatada por aqueles que moram no entorno do Parque 

Ecológico do Cocó, pois segundo Oliveira, 

 

“A degradação decorre antes do modo pelo qual as modificações se 
realizam; via de regra através de soluções de curto prazo, sem nenhum 
compromisso com qualquer noção séria de planejamento. Convém lembrar 
que na cidade a noção de ambiente deve ser vista de maneira mais ampla, 
incorporando não apenas os aspectos naturais, como também aspectos 
infra-estruturais e paisagísticos, indispensáveis ao seu funcionamento 
enquanto habitat humano.” (OLIVEIRA in GUERRA, 2001, p.165) 

 

Fica claro porém que do período de inauguração do Parque Ecológico, 

em 1991, até o presente momento, esses aspectos não foram incorporados de forma 

eficaz à formulação de políticas e ações integradas. Os problemas de ordem 

ambiental do rio estão relacionados à problemática socioeconômica e habitacional 

por que passa Fortaleza. A evolução da situação socioambiental da faixa de entorno 

selecionada demonstra em menor escala o nível de desigualdade que impera na 

cidade e em sua região metropolitana.  

Retomando as Figuras 29 a 33, verifica-se no recorte analítico, a mesma 

configuração de toda a Cidade: setores e bairros inteiros com condições adequadas 

de infra-estrutura, enquanto as demais áreas encontram-se em situação de 

precariedade. Ao nível de faixa de entorno do Parque Ecológico, temos o Cocó e o 

Guararapes, ao nível de cidade temos estes bairros e outros como Aldeota, 

Meireles, Varjota. 

O rio Cocó faz parte, segundo Pequeno (2001), de circuitos antagônicos 

dentro da Cidade. O rio é estrutura componente da faixa leste do Corredor Litorâneo 
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de Desenvolvimento, dos bairros mais densos e mais bem estruturados, que faz a 

ligação de espaços produtivos, dá acesso a áreas verdes e litorâneas de grande 

valor cênico e apresenta índices crescentes de valorização imobiliária. Também 

compõe o Corredor Sudeste de Desenvolvimento, onde apesar de apresentar 

espaços precários e degradados, já demonstra seu potencial imobiliário, garantido  

pela disponibilidade de terrenos vazios, pelas belezas naturais e pelas facilidades de 

circulação patrocinadas pelo poder público. 

Contraditoriamente, ainda segundo Pequeno, o curso do rio coincide com 

um Corredor de Degradação, cuja intensidade varia em função das condições sócio-

econômicas da população moradora, da precariedade das moradias e do acesso à 

infra-estrutura física e de serviços. São circuitos onde se manifestam as formas de 

apropriação inadequada da natureza, principalmente dos recursos hídricos. Para o 

autor, estes recursos em movimento,  

 

“[...] num meio ambiente construído desprovido de condições ideais de 
saneamento, acabam por movimentar a entropia gerada pelo 
desenvolvimento desigual, vindo a tingir os fragmentos da paisagem 
resultantes do processo de acumulação de riquezas.” (PEQUENO, 2001, p. 
264). 
 

 

O Parque é isso: fragmentos. Fragmentos de paisagem valorizada nas 

janelas dos prédios; de áreas urbanizadas para poucos; de preservação e natureza 

intocada; de degradação e ocupação desordenada; de alagamentos e de destruição; 

de rico com “cidade”; pobre sem “cidade”; de rico com “parque” e pobre sem 

“parque”. Os depoimentos dos moradores dos bairros limítrofes ao Parque refletem 

bem essa realidade de desigualdade e exclusão.  

Para quem mora nos bairros pertencentes ao que Pequeno (2001) chama 

de Corredor de Desenvolvimento, o Parque Ecológico existe, sendo reconhecido 

enquanto importante área verde local. Mas para aqueles, moradores do Corredor de 

Degradação do Cocó, o Parque é uma realidade distante. Reconhecem o rio e toda 

sua problemática, mas não tem noção que o Parque Ecológico se estende até sua 

porta, faz parte “oficialmente” de suas comunidades. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O rio Cocó constitui um dos mais importantes recursos hídricos da Região 

Metropolitana de Fortaleza. O manguezal característico de suas margens é 

fundamental para a perpetuação da vida nos oceanos. Motivos não faltam a sua 

proteção, mas o fato de fazer parte da Cidade é um agravante à problemática 

socioambiental que se instaurou em seu entorno e em todos os recursos 

componentes de sua bacia hidrográfica. 

Por muitos anos o desenvolvimento urbano de Fortaleza não se 

direcionou para a bacia do Cocó. No período da colonização das terras cearenses, a 

ocupação se deu às margens dos recursos hídricos próximos a faixa de praia mais 

propicia aos desembarques. O rio Ceará, os riachos Pajeú, Jacarecanga e Maceió 

são os que, há mais tempo vem sentindo os impactos das ações de apropriação e 

degradação por parte da sociedade. Todos, com exceção do rio Ceará, encontram-

se quase que totalmente canalizados ou aterrados. 

A partir das incursões bibliográficas, das entrevistas realizadas e dos 

dados coletados foi possível verificar o estado de segregação e desigualdade por 

que passa Fortaleza. A forma desigual com que a Cidade se desenvolveu, somada à 

dificuldade de acesso a moradia digna17, principalmente pela população de baixa 

renda, tem provocado, a exemplo de outras cidades brasileiras, uma série de 

impactos socioambientais recorrentes.  

A ocupação informal de áreas de preservação, assim como as áreas 

inundáveis próximas aos leitos de rios constituem exemplos desses impactos. A 

sustentabilidade da Cidade está atrelada, de uma forma ou de outra, ao nível de 

degradação e consumo dos recursos naturais presentes no urbano. Não existe 

natureza intocada dentro da cidade, assim como não existe ambiente urbano 

totalmente despido de suas bases naturais. Os diversos microclimas existentes em 

uma cidade como Fortaleza, comprovam a importância da presença de áreas verdes 

e principalmente de água, no entorno do espaço construído. 

                                                      
17 Moradia, significando não apenas a habitação, mas como um conjunto de aspectos que garantam a 
habitabilidade, ou seja, existência de infra-estrutura básica, equipamentos sociais e serviço, 
funcionando de forma adequada às necessidades do morador lhe conferindo dignidade e 
possibilidade de cumprimento de sua cidadania. 
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O planejamento é, dentre outras práticas, fundamental à correta 

apropriação da natureza pelo ambiente urbano. Depende dele a organização do uso 

e ocupação do solo; é um instrumento político, onde os conflitos inerentes à 

problemática da cidade devem ser identificados e considerados para a construção 

de estratégias e de políticas urbanísticas e  socioambientais adequadas. 

Analisando através de pesquisa documental os processos de 

planejamento de Fortaleza, no que tange sua organização socioespacial, não foi 

verificado o cumprimento das diretrizes urbanísticas dos diversos planos físicos 

elaborados. A administração pública municipal desconsiderou grande parte das 

propostas indicadas. Os planos não foram implementados de forma a considerar e 

solucionar os conflitos inerentes ao urbano. 

A configuração atual das áreas verdes da cidade demonstra as 

conseqüências das intervenções pontuais e desarticuladas. As praças não se 

integram às alamedas, estas não margeiam os riachos, cujas calhas canalizadas 

não compõem juntamente com os parques o circuito verde “necessário” ao equilíbrio 

ecológico da Cidade. O trecho urbanizado da orla intercepta riachos, os quais não 

são incorporados ao conjunto. O riacho Maceió deságua na avenida Beira Mar 

totalmente antropizado, e destituído de qualquer resquício de natureza. 

Na análise do processo de produção do espaço urbano no entorno de 

uma área de proteção ambiental foi necessário reduzir a escala de observação; 

identificando as transformações ocorridas após a implantação do Parque Ecológico 

do Cocó. Para tanto se utilizou a ecologia da paisagem, uma metodologia de 

espacialização dos fenômenos e que possibilita a compreensão das interfaces entre 

diferentes aspectos sociais, econômicos e ambientais. Esta metodologia também 

permite estudar os padrões espaciais específicos presentes no espaço geográfico, 

independente da escala, compreendendo sua estrutura, seu funcionamento e a 

manifestação de transformações.  

No presente trabalho foram duas as unidades de paisagem consideradas 

e analisadas segundo diferentes categorias de indicadores: o espaço intra-urbano de 

Fortaleza e conjunto de bairros limítrofes do Parque. O espaço intra-urbano de 

Fortaleza enquanto matriz foi fragmentado em bairros; já o conjunto de bairros, ou a 

área de entorno do Parque, foi subdividido considerando os setores censitários.  
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As categorias foram os indicadores socioeconômicos, observando a renda 

média do chefe de família e o índice de analfabetismo; e os indicadores 

socioambientais de acessibilidade à infra-estrutura, analisando a precariedade do 

acesso às redes de abastecimento de água e esgotamento sanitário, à coleta de 

lixo, e o número de domicílios com o lixo ou esgoto jogados nos recursos hídricos.  

Para cada variável foram elaborados figuras com mapas temáticos, 

utilizando dados secundários provenientes dos dois últimos censos. Observou-se 

sempre nas figuras dois mapas18 de Fortaleza e um com o recorte analítico do 

entorno do Parque (área de estudo). O recorte englobou bairros localizados nos 

limites oficiais do Parque: na margem esquerda, Dias Macêdo, Aerolândia, Alto da 

Balança, São João do Tauape, Cocó, Cidade 2000, Dunas e Praia do Futuro II; e na 

margem direita, Jardim das Oliveiras, Luciano Cavalcante, Guararapes, Edson 

Queiroz e Sabiaguaba.  

A procedimento metodológico adotado foi o de observar a situação 

apresentada no recorte analítico em contraponto com a realidade de toda a Cidade, 

em dois períodos distintos 2000 e 1991, ano de inauguração do Parque Ecológico do 

Cocó; aqui considerado juntamente com outros eventos, como um marco temporal, 

uma ruptura no processo evolutivo da cidade. 

A principal constatação foi de que a bacia do Cocó e algumas áreas 

limítrofes ao Parque Ecológico têm se desenvolvido em detrimento de outras. Bairros 

localizados entre o Parque e o núcleo mais desenvolvido da cidade (Aldeota, 

Meireles e Varjota) apresentaram nesse quase dez anos sensível crescimento, no 

que tange a renda, a escolaridade e a infra-estrutura básica. Comparando à bacia do 

rio Maranguapinho (porção oeste), é visível a melhoria das condições de vida em um 

número maior de bairros na bacia do Cocó. 

O rio Cocó faz parte de uma bacia hidrográfica, mas sua relação com os 

demais corpos hídricos não é trabalhada pelos planejadores e gestores. O tecido 

urbano se impõe sobre os possíveis circuitos verdes. Não se percebe a real 

                                                      
18 Os mesmos utilizados como unidade territorial para visualização de dados no Plano 

Diretor, com bairros oficiais. Os mapas de 1991 têm como fonte Pequeno (ibid), e os de 2000 foram 
elaborados a partir de dados do IBGE, trabalhados e disponibilizados pelo Laboratório de Estudos 
Arquitetônicos e Urbanísticos (LEAU) da UFC e pelo Observatório das Metrópoles – Fortaleza. 

 



141 

 

 

extensão do rio, apenas recortes de sua paisagem são expostos quando 

necessários à lógica produtiva de determinados espaços da cidade. 

O Parque Ecológico do Cocó, como pode ser averiguado pela observação 

in loco de seus diversos trechos, entrevistas e pela pesquisa documental em jornais, 

foi uma iniciativa advinda das pressões do movimento ambientalista local que 

também atendeu aos interesses de segmentos ligados ao setor imobiliário. Sua 

implantação, juntamente com o Shopping Center Iguatemi consolidou a ocupação 

das zonas leste e sudeste pela classe alta e média-alta da sociedade, e contribuiu 

para o aumento da pressão imobiliária sobre o mangue e, conseqüentemente, sobre 

o rio. 

A produção do espaço urbano no entorno do manguezal do rio Cocó não 

acontece em função de sua área protegida. Não foram pensadas vias e áreas de 

transição, com índices urbanísticos19 adequados, que contornassem pelo menos 

todo o circuito do Parque Ecológico. Isso evitaria um fato que se repetiu por quase 

todo perímetro do Parque: grandes áreas verdes deixadas entre o limite do Parque e 

as vias principais. Estas áreas foram sendo gradativamente ocupadas. Condomínios 

de luxo (verticais e horizontais), estabelecimentos comerciais e favelas se instalaram 

no que ainda, deveria ser área de parque; que à mostra se integraria à paisagem e 

aos espaços construídos da cidade. 

A implantação do Parque Ecológico do Cocó impactou na vida das 

comunidades de seu entorno de maneira diferenciada. E a forma como foram 

distribuídas e estruturadas suas áreas de lazer contribuiu para a diferenciação desse 

impacto. O Parque não está próximo dos moradores de bairros limítrofes, onde 

impera a precariedade de infra-estrutura e de serviços e a renda média do chefe de 

família varia entre 2 – 5 salários. Para a maioria dos entrevistados, moradores 

destas áreas, o Parque se reduz à praça do anfiteatro, na avenida Padre Antônio 

Tomás. 

Sua implantação pouco trouxe à suas rotinas e não tem contribuído 

efetivamente para a proteção do rio Cocó e do mangue. Estes não são mais 

utilizados como fonte  de renda e de alimento pela população ribeirinha. Para alguns 

moradores desta população entrevistados o rio representa as enchentes, o mau-

                                                      
19 Índices de aproveitamento máximo, altura máxima das edificações, percentagem de áreas 
impermeablizadas, números de pavimentos no subsolo, dentre outros. 
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cheiro e as doenças. Muitos concordam que sem o Parque a situação estaria pior, 

mas não se conformam frente à degradação que motiva, segundo alguns, até o 

aumento da criminalidade. 

É este o problema dos que residem nos bairros Dionísio Torres, Cocó, 

Papicu e Guararapes, cuja renda média do chefe de família é superior a 10 salários 

mínimos. Para os entrevistados moradores destes bairros, a pouca utilização do 

parque enquanto área de lazer não advém da oferta de equipamentos ou da 

qualidade dos espaços, mas sim da falta de segurança.  

Foi unânime a idéia de que o Parque é um importante espaço de lazer 

para a cidade. E que a diversidade do comércio, as melhorias e os acessos 

instalados pelo poder público, e a proximidade com outras centralidades, têm 

aumentado a procura e o número de moradias. Todos atestam que a pressão sobre 

o mangue pelas construções é cada vez maior e que o Parque não serviu à proteção 

adequada do rio Cocó. O desconhecimento dos limites do Parque é uma constante 

nos depoimentos. Existe pouca sinalização ou mobiliário identificando esses limites. 

Para que deixar visível o que está irremediavelmente escondido por trás da cidade. 

Está situação insólita, do “desaparecimento” de um dos maiores parques 

urbanos do Brasil em meio à cidade de Fortaleza, deveu-se ao afastamento histórico 

do planejamento da gestão; e destes da participação daqueles que convivem com o 

rio. São estes os que mais utilizariam o Parque, que objetiva sua proteção.  

Nenhum dos entrevistados: moradores, lideranças e ambientalistas, 

participou do processo de elaboração do projeto do Parque Ecológico do Cocó. 

Nada foi implementado tendo como base a leitura e a vivência dos que moram nas 

áreas próximas, ou daqueles que têm o rio Cocó como bandeira de luta ou tema de 

estudo. O processo de gestão e manejo do Parque não vem envolvendo os 

moradores e não colocam como prioridade a educação ambiental como forma de 

combate à degradação da área de proteção.  

Os processos de gestão e planejamento municipal devem ser vistos de 

forma articulada e complementar. São momentos onde estratégias integradoras 

podem ser realmente trabalhadas, no sentido de produzir impactos positivos e reais 

sobre a situação de precariedade do meio ambiente urbano de Fortaleza, e por que 
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não das demais cidades de sua região metropolitana; visto que estas também 

deverão passar por alguns desses processos. 

No levantamento da legislação foi possível encontrar além de leis 

ambientais, lei de caráter especifico que podem vir a contribuir para a construção de 

uma nova concepção de meio ambiente urbano. È o caso da Lei Federal No. 

10.257/01 (Estatuto da Cidade) que regulamentou os artigos 182 e 183 da 

Constituição Federal que tratam da função social da propriedade dentre outros 

temas. O Estatuto coloca a obrigatoriedade de realização e revisão do Plano Diretor 

considerando todo território municipal, além de criar instrumentos urbanísticos que 

materializem o direito à cidade para todos e todas.  

Na revisão do Plano Diretor de Fortaleza, nada pode ser trabalhado de 

forma isolada; técnicos e população devem pensar conjuntamente a cidade em suas 

diferentes escalas.  

Não se pode pensar somente nas áreas urbanizadas do Parque Ecológico 

do Cocó. Devem-se encontrar soluções para a problemática das áreas verdes e 

dunas deixadas entre os limites do Parque e as vias principais. Normas e diretrizes 

mais eficazes, baseadas no Estatuto da Cidade, devem ser indicadas no sentido de 

combater a ocupação indiscriminada destas áreas de transição; que significa, dentre 

outras coisas, a verticalização intensa, a sobrecarga do número de veículos e da 

rede de esgoto, ainda precária. 

Não somente o Parque Ecológico ou rio Cocó, mas toda a bacia deve ser 

alvo de discussões. A bacia hidrográfica, assim como o bairro, constituem as 

unidades básicas de planejamento, devendo também ser trabalhada de forma 

integrada. A degradação e o abandono da bacia do Maranguapinho em algum 

momento produzirá reflexos nas demais bacias do município.  

A desigualdade socioespacial de Fortaleza se reproduz em diversas 

escalas na estrutura intra-urbana da cidade; trazendo prejuízos para seus recursos 

naturais que talvez não possam ser superados. Os excluídos sempre irão querer 

ocupar aquilo que lhes pertence por direito: a cidade. Vão precisar morar e vão 

ocupar as áreas verdes, protegidas ou não; vão precisar de renda e vão cortar o 

mangue, pra fazer carvão e vender; seu esgoto e seu lixo terão que ir para algum 
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lugar. Os excluídos degradam, mas o fazem muitas vezes por motivos alheios a sua 

vontade.  

É interessante constatar que outros degradam tendo alternativas e 

recursos para não fazê-lo. Ocupam mangue e dunas para ter acesso a paisagem, 

pelo status e pelas benesses que determinados endereços oferecem. A implantação 

do Parque Ecológico não conseguiu até o momento proteger o rio Cocó, pois a terra 

urbana ao seu redor é uma mercadoria. E assim sendo, a produção do espaço 

urbano se dá sob a lógica do mercado, desvinculada dos interesses 

socioambientais.  

Não há desenvolvimento sustentável sem igualdade de direitos, pois 

todos tem direito à vida: homens e mulheres, toda fauna e toda flora. 
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APÊNDICE A 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA - CORRETORES IMOBILIÁRIOS 

 

DADOS DO CORRETOR (A) 

Nome: __________________________________________________________ 

Região de atuação: ________________________________________________ 

 

1. Quais os aspectos considerados por uma pessoa para aquisição de imóvel 
residencial? 

 

2. Nesse sentido cite os cinco bairros mais procurados nestes últimos dez anos? 

 

3. Em sua opinião a proximidade com a natureza interfere na escolha dos 
clientes?  Positivamente ou negativamente? 

 

4. Isto acontece de forma explícita? As pessoas chegam procurando imóveis 
próximos da natureza (mar, rio, lagoa, áreas verdes etc.)? 

 

5. Falando especificamente dos imóveis nas proximidades de rio Cocó, 
aumentou a procura e o valor destes imóveis? Sabe precisar em que época 
isto aconteceu? Quais são as áreas mais valorizadas? Por quê? 

 

6. Sua imobiliária se utiliza elementos da paisagem, da natureza (mar, rio, lagoa, 
áreas verdes etc.) no material publicitário? Por quê? 

 

7. Enquanto profissional do mercado imobiliário como analisa, num futuro 
próximo (dez anos), o comportamento dos clientes com relação à ocupação 
dos bairros componentes da bacia do rio Cocó, especificamente nas 
proximidades do Parque? 
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APÊNDICE B 

 

1º PARTE - DADOS DO MORADOR(A) 

  

RUA  

N° CASA          BAIRRO       COMPLEMENTO  

1. Nacionalidade � Brasileir@ � Outro: ________________________ 

  

2. Posição na família � pai � mãe � filh@ � agregad@/outro 

  

3. Escolaridade � analfabeta � alfabetizado � 1° grau inacabado � 1° grau  

 � 2° grau inacabado � 2° grau  � 3° grau inacabado � 3° grau  

  

4. Situação de trabalho � empregad@ com carteira assinada 
� autônomo 

 � empregad@ sem carteira 
� desempregad@ 

 � aposentado/pensionista  

 

5. Ultimo local de residência da família  

  

6. Tempo da residência na casa atual  

  

7. Razão de mudança � Proximidade com parentes � Proximidade com área verde 

 � Aquisição de casa própria � Proximidade com o trabalho 

 � O bairro e sua vizinhança � Outro 

  

8. Forma de aquisição  

� Posse / ocupação � Alugada  

� Compra � Cedida / Outro 

   

� Sim  � Dentro de casa 9. Banheiro 

  � Fora de casa 

 � Não 

  

10. Destino dos dejetos � Fossa � Rede de esgoto � Outro___________ 

  

11. Origem da água � CAGECE � Poço � Outro __________ 

  

12. Origem da energia � COELCE � Clandestina � Não tem 

    

14. Renda familiar mensal 
 � < 1 Salário Mínimo � 1 – 2 SM 
 � 2 – 3 SM � 4 – 6 SM 
 � > 6 SM � Não sabe / não responde 
 
15. Você ou outro morador da casa faz parte de alguma associação comunitária ou entidade representativa? 
      � Não   

 
� Sim De qual?  

 
16. Quais são as atividades de lazer mais freqüentes da família? 
 � Praia � Passear em praças e/ou áreas verdes 
 � Shopping � Visitar parentes e amigos 
 � Teatro e cinema � Outro 
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APÊNDICE C 

 

2º PARTE - ROTEIRO DE ENTREVISTA - MORADORES 

 

1. Conhece o Parque Ecológico do Cocó? Participou de algum evento ou 
atividade quando na implantação do Parque? 

2. O Parque trouxe impactos para o Rio Cocó? 

3. O que representou para o lugar onde você mora a implantação do Parque 
Ecológico do Cocó? E para a cidade de Fortaleza? 

4. Como é viver aqui, neste lugar? Quais as vantagens e desvantagens? O que 
tem mudado? Ocorreram transformações (uso e ocupação) com a 
implantação do Parque? 

5. Como avalia o papel assumido pelo poder público (municipal e estadual) 
como gestor destes recursos? 
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ANEXOS 

 


