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RESUMO ABSTRACT

Os oceanos  são grandes geradores de 
recursos econômicos globais, ambientais, 
climáticos, e são responsáveis por 
inúmeras dinâmicas territoriais. Devido 
aos impactos climáticos gerados pelas 
intempéries, a vida marinha se encontra 
em crescente ameaça de extinção e os 
oceanos estão cada vez mais poluídos. 
Frente a este cenário, o Brasil se encontra 
entre o topo dos países com diversidade 
biológica marinha mais variada, e faz-
se necessário sua preservação, estudo 
e conscientização geral da população. 
A cidade de Fortaleza sempre possuiu 
uma importante relação com o mar, 
que se perdeu durante o processo 
de urbanização, principalmente em 

áreas mais precárias, como a Zona do Poço 
da Draga, objeto de estudo deste projeto. 
O objetivo do projeto é entender como é possível 
fazer uma revitalização na Orla de Fortaleza, 
retomar a conexão com o mar, inserindo como 
atrativo um Centro Marinho de educação e Pesquisa. 
Para isso, são estudadas características da 
história da vida marinha, projeções futuras das 
intempéries climáticas, juntamente a história da 
Comunidade da Draga para encontrar modos 
urbanos de realizar uma “recostura” do território. 
Entendendo, assim, como integrar assuntos globais 
de suma importância, com a revitalização de áreas 
precárias, juntando ambos interesses para trazer, 
cada vez mais, uma conscientização populacional 
frente ao tema e uma melhoria no território como 
um todo.

The oceans are major generators of global 
economic, environmental and climatic 
resources, and are responsible for numerous 
territorial dynamics. Due to the climatic 
impacts generated by the bad weather, marine 
life is in an increasing threat of extinction 
and the oceans are increasingly polluted. 
Faced with this scenario, Brazil is among 
the top of the countries with the most 
varied marine biological diversity, and it 
is necessary to preserve, study and raise 
the general awareness of the population. 
The city of Fortaleza has always had an 
important relationship with the sea, which was 
lost during the urbanization process, mainly 
in more precarious areas, such as the Poço da 
Draga Zone, the object of study of this project. 
The objective of the project is to understand how 

it is possible to revitalize the waterfront in Fortaleza, 
to resume the connection with the sea, making a 
Marine Education and Research Center attractive. 
To this end, characteristics of the history of 
marine life, future projections of weather 
conditions are studied, together with the history 
of the Dredge Community to find urban ways 
to carry out a “recosture” of the territory. 
Understanding, thus, how to integrate global issues 
of paramount importance, with the revitalization of 
precarious areas, joining both interests to bring, 
more and more, a population awareness regarding 
the theme and an improvement in the territory as 
a whole.
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INTRODUÇÃO

“Mas poucos sabem qual é o rio da minha 
aldeia

E para onde ele vai
E donde ele vem.

E por isso, porque pertence a menos gente,
É mais livre e maior o rio da minha aldeia.”

- Fernando Pessoa



O Brasil, além de ocupar mais 
da metade da América do Sul, é o 
país com a maior biodiversidade 
no mundo. Com 116.000 espécies 
de animais e 46.000 espécies 
vegetais conhecidas, espelhados em 
biomas terrestres e três ecossistemas 
marinhos. (Ministério do Meio 
Ambiente, 2014)

A flora e a fauna marinha no Brasil 
são muito ricas. Contudo, devido 
à geração de poluição sonora nos 
oceanos, pesca predatória, excesso 
de lixo, derramamento de petróleo, 
branqueamento de corais e extinção 
de espécies, a nossa biodiversidade 
está sendo ameaçada. Estima-se 
que 60% dos oceanos já estão sendo 
impactados com atividades humanas 
descontroladas e o agravamento 

INTRODUÇÃO

de intempéries climáticas 
(ALBURQUERQUE, 2019). 

Com o processo de 
desenvolvimento urbano não 
planejado advindo do século XX, 
as zonas costeiras tiveram a sua 
ocupação sem um planejamento 
que considerasse as frentes áreas 
ambientalmente vulneráveis. Tal fato 
acarreta na geração de fenômenos 
naturais, erosões, aumento no nível 
do mar, tsunamis, gerados pelas 
intempéries climáticas que cada vez 
mais têm-se intensificado com o 
aumento da urbanização.

As ocupações impactaram também 
na relação entre cidade e  população 
com a água, questão muito tratada 
nesta pesquisa. A conexão entre os 
moradores, a cidade e o mar é de 
suma importância para o bem estar, 
além de ser um motor econômico 
de zonas portuárias e de estaleiros. 
(Figura 1)

Este trabalho aborda a região 
do Bairro do Centro em Fortaleza, 

que apresenta grandes problemas 
de dinâmica, áreas vulneráveis, 
pessoas em situação de exposição 
à enchentes, erosões e impactos 
naturais advindos dos desastres 
causados pelas mudanças climáticas. 
Além disto, a região conta com uma 
flora e fauna marinha muito rica, 
que vem se perdendo devido à falta 
de conscientização da população.

Nota-se, então, que é 
fundamental a retomada da conexão 
da população com o mar, partindo 
da criação de novas frentes mar, 
abrangendo zonas de permanência 
e impulsionadoras de comércios, 
turismo, lazer, e conscientização da 
população. 

No intuito da geração de um 
projeto arquitetônico que busca 
ser uma solução prática para 
os problemas apresentados e 
retome esta conexão, no âmbito 
físico territorial e no caráter de 
conscientização e prática, o trabalho 
é organizado em cinco eixos, de 

Figura 1 (à direita) Imagem 
tirada no aniversário de 114 
anos do Poço da Draga 
em 2020. Disponível em: 
https://www.opovo.com.
br/vidaearte/2020/05/26/
p o c o - d a - d r a g a -
comemora-114-anos.html
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forma a abordar conceituação, experimentação e análise, como relacionar o 
meio, a história as referências a questão projetual proposta: 

Capítulo 1: A vida marinha, neste capítulo é apresentado toda a questão 
que envolve as belezas e a problemática da vida marinha face ao cenário 
atual de mudanças climáticas geradas pelo homem, pela poluição, e pela 
urbanização desordenada.

Capítulo 2: Legislação Costeira, este capítulo foi escrito para a publicação 
de um artigo no Simpósio Brasileiro de Cidade, natureza e paisagem, e busca 
entender como a legislação costeira atua frente as novas territorialidades 
propostas, visando as intempéries climáticas e as previsões para o futuro da 
zona costeira de fortaleza.

Capítulo 3: Aproximação com o Território, este capítulo aproxima o 
entendimento com o território do Bairro do Centro de Fortaleza. Com enfoque 
em seu desenvolvimento, suas diretrizes existentes, fluxos, e relação com a 
frente-mar na praia de Iracema, Poço da Draga (Figura 2) e Estaleiro INACE.

Capítulo 4: Estudos de Caso, a partir do estudo de três projetos, este 
capítulo envolve uma análise do Puerto Madero - Buenos Aires, Orla do 
Guaíba - Porto Alegre e Sea Orbiter - Paris, como referências norteadoras 
para estruturar questões para elaboração do projeto. 

Capítulo 5:  O projeto, este capítulo, por fim, apresenta o desenvolvimento 
projetual gerado através de um desdobramento nas questões apresentadas 
nessa pesquisa, sendo o projeto um Centro de Recuperação da Vida Marinha 
no Centro de Fortaleza. 

Figura 2 (à direita) Popualação 
no Poço da Draga 
comemorando o aniversário 
de 114 anos.. Disponível em: 
https://www.blogdolauriberto.
com/2020/05/poco-da-draga-

completa-114-anos.html
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O MAR NÃO 
ESTÁ PARA PEIXE

“O mar não está para peixe
O mar não está para navio

O mar não está para naufrágio
O mar não está para travessia

O mar está por um fio”

- Jose Antônio Cavalcanti
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No dia 8 de junho é 
comemorado o dia internacional 
do Oceano, estipulado pela 
Organização das Nações Unidas 
(ONU). Esta data foi estabelecida 
em 1992 durante a Conferência 
Mundial sobre o Meio Ambiente 
e Desenvolvimento, de forma a 
estimular a conscientização de toda 
população frente às problemáticas 
envolvidas com o futuro dos oceanos.

Os mares são grandes geradores 
de recursos econômicos, ambientais, 
climáticos, e são responsáveis por 
inúmeras dinâmicas territoriais, 
correspondendo a 71% da superfície 
da terra e 97% de todo volume de 
água. 

Os oceanos são responsáveis pela 
regulação da circulação atmosférica, 
distribuição da umidade, controle das 
temperaturas, abrigam os principais 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO

responsáveis pela maior produção 
de oxigênio, amenização do efeito 
estufa (retiram carbono e metano da 
atmosfera), apresentam um imensurável 
patrimônio de biodiversidade, favorece 
a navegação e o turismo. (FRANÇA, 
2018).

Apesar de sua suma importância, 
95% da extensão dos oceanos ainda 
não foi explorada pela espécie humana 
e permanece desconhecida. 

 Os mares são fonte de cerca de 95% 
do petróleo, 80% do gás natural e 45% 
do pescado produzido para consumo 
alimentício, ressaltando sua relevância 
econômica.

Segundo estudos realizados pela 
Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), 
até o ano de 2030 está previsto para 
um crescimento anual de 3,5% nas 
indústrias globais que tem sua base 
econômica os oceanos, com perspectiva 
de geração de milhões empregos 
relacionados às atividades marítimas 
(MARINHA, 2013). A OCDE estimou, 
também, que, entre os anos de 2015 

Figura 3 . Imagem 
tirada do fundo 
do mar do Ceará, 
litoral norte brasileiro. 
Disponível em: 
https://www.opovo.
c o m . b r / n o t i c i a s /
fortaleza/2019/02/28/
plano-de-manejo-
de-parque-marinho-
c o m e c a - a - s e r -
concebido.html

e 2030, o comercio marítimo triplicaria, onde 
75% do transporte de carga seria realizado por 
meio de navios.

Frente a estes dados, o maior desafio no Brasil 
têm sido a gestão e as políticas de estratégias 
para o uso do mar. Foi criado, então, o termo 
de economia azul, para aprimorar a gestão e 
exploração e recursos marinhos.

“Essa dinâmica instrumenta o uso dos recursos 
vivos e não vivos em benefício do desenvolvimento, 
por outro, provoca crescente preocupação com a 
saúde dos oceanos, principalmente para assegurar 
que as futuras gerações também possam usufruir 
os preciosos recursos neles existentes.’(MARINHA, 
2013)

Apesar da importância global dos 
oceanos, a conscientização a respeito de sua 
preservação pela população ainda é pequena. 
Isto é observável pela quantidade de lixo e 
poluição marinha junto ao derramamento de 
óleo e petróleos advindos de navios petroleiros 
e oleodutos. O grande desafio da população 
é a minimização dos impactos ambientais 
da atividade humana nos oceanos para um 
menor impacto na flora e fauna marinha do 
Brasil (Figura 3).
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O OCEANO ESTÁ NO CORAÇÃO DO NOSSO PLANETA

A SUPERFÍCIE DO PLANETA ACIMA DA VIDA DA TERRA ESTÁ SOB
A SUPERFÍCIE DO OCEANO

O VOLUME DE TODA ÁGUA

O OCEANO NOS ALIMENTA E NOS SUSTEM 

       PESSOA DEPENDEM DO  
OCEANO COMO PRINCIPAL 

FONTE DE PROTEÍNA

             PESSOAS DEPENDEM DA    
BIODIVERISDADE MARINHA PARA 

SOBRIVER

         DO ESTOQUES GLOBAIS  
DE PEIXES ESTÃO ACIMA OU 

TOTALMENTE EXPLORADOS

O OCEANO É OPORTUNIDADE DE ECONOMIA GLOBAL

O OCEANO REGULA O CLIMA GLOBAL 

Fonte: Sea Orbiter

ARMAZENA CALOR ADICIONAL

DE FUTUROS EMPREGOS AINDA NÃO 
FORAM CRIADOS 

DAS MERCADORIAS TRANSPORTADAS 
NO MUNDO SÃO POR VIA MARÍTIMA

DE FUTUROS EMPREGOS AINDA NÃO 
FORAM CRIADOS 

ABSORVE O CO2 PRODUZIDO POR 
HUMANOS

PRODUTOS DE OXIGÊNIO



Estima-se que 10 milhões 
de toneladas de plástico são 
despejadas no oceano por ano e que 
aproximadamente 80% do lixo do 
mar é constituído por plásticos, filtros 
de cigarro, borrachas, metais, vidros, 
têxtis e papéis, todos originados do 
continente (MARINHA, 2019). 

Além destas formas de poluição 
têm-se, também, o derramamento 
de óleo, vazamento de petróleo 
na extração e a urbanização 
desordenada em áreas vulneráveis 
que agravam as intempéries 
climáticas responsáveis pelo aumento 
do nível do mar, aquecimento global 
e efeito estufa.

De acordo com a ONU (2013), a 
cada ano, com o despejo de toneladas 
de plástico, há morte de, em média, 
mais de 100.000 espécies marinhas. 
Estima-se que, se a média de despejo 
de lixos nos mares continuar crescente, 
em 2050 haverá mais plástico nos 
oceanos do que peixes (Figura 4).

O despejo de lixo nos oceanos é 
um dos principais fatores agentes 
na relação com a morte de animais. 
Isso ocorre, pois, alguns materiais 
podem ser confundidos pelos seres 
vivos, servindo como armadilhas 
involuntárias nas águas, fazendo 
com eles fiquem presos, perdendo 
a mobilidade. O principal agente 
poluente que interverem com a vida 
dos animais é a sacola plástica. 
Algumas partículas de micro plásticos 
também vem sendo encontradas em 
estomago de animais, como mexilhões 
e peixes, o que pode acarretar a 
contaminação dos próprios seres 
humano. A vida marinha é a base da 
cadeia alimentar, que se estende até 

Figura 4 :  (à direita) 
Imagem de uma 
Tartaruga ingerindo 
uma  sacola plástica  
Disponível em: https://
w w w . c o n d o r f e r r i e s .
co.uk/plast ic- in- the-

ocean-statistics

1.2 AMEAÇAS DA VIDA       
     MARINHA

O LIXO - PLÁSTICO
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Figura 5 : (à esquerda) Estatísticas da produção de plástico de 2014 
comparada a 2050. Disponivel em: https://marsemfim.com.br/plastico-2/

à população humana. Segundo Costa 
(2018) os micros plásticos, por muitas 
vezes podem absorver componentes 
químicos, como do petróleo, e se 
tornam cada vez mais prejudiciais para 
as espécies que os ingerem.

Estima-se que 90% das aves 
marinhas já estão contaminadas pelo 
material, devido ao seu longo tempo de 
deterioração no meio ambiente: 200 
anos, e tem sua maior concentração 
nas correntes marítimas que formam 
redemoinhos de água e acabam 
aprisionando estes resíduos.

A má gestão de resíduos acarreta 
a alocação de dejetos plásticos nos 
mares, gerando poluição, o que 
impacta não somente a vida dos 
animais, mas um desequilíbrio nos 
ecossistemas, inutilização de águas 
para banho, alteração de habitats 
naturais e surgimento de espécies 
marinhas exóticas e endêmicas. O 
biólogo Victor Lamarão (2018) afirma 
que a solução para o problema é evitar 
que os resíduos sejam despejados 
sem o tratamento adequado, pondo 
em prática as políticas de Gestão dos 
Resíduos Sólidos. Figura 6 : Concentração de plástico nos oceanos no cenário global. Disponível em: https://sustentabilidadenaoepalavraeaccao.blogspot.

com/2018/08/tanto-plastico-nos-oceanos.html
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Figura 7 : Passáro 
coberto de óleo 
Figura 8 : Passaro 
coberto de óleo
Figura 9 : Pássaro 
coberto de óleo 
Disponível em: 
https://www.
voaportugues.
com/a/novo-
derrame-de-
petr%C3%B3leo-
ao-largo-do-
soyo/5646658.html

DERRAMAMENTO DE PETRÓLEO

O derramamento de óleo e petróleo nos 
oceanos é outro problema grave que 
impacta diretamente os ecossistemas 
marinhos em grau elevado. Estes 
vazamentos podem ocorrer a partir 
de uma série de eventos, dentre eles 
acidentes com plataformas de petróleo 
ou navios petroleiros e rompimento de 
dutos. (SANTOS, 2016). 
O petróleo é uma substância oleosa, 
inflamável, rica em hidrocarbonetos, 
sendo encontrada em profundidades 
variáveis no solo. É um recurso 
esgotável de muito valor, pois serve 
como matéria prima para inúmeros 
componentes secundários, como o 
plástico, anteriormente citado, e é a 
principal fonte de energia da atualidade 
(MORAES, 2012). O derramamento de 
petróleo nos oceanos é considerado 
catástrofe ambiental.
De acordo com Santos (2016), esta 
catástrofe acarreta uma série de 
consequências graves no ecossistema 

marinho. A primeira delas é o 
impedimento de penetração de luz 
devido à barreira formada pela 
camada de petróleo. A ausência de 
energia provinda dos raios solares 
impede a realização da fotossíntese. 
Os seres marinhos autótrofos são 
a base da alimentação marinha e, 
consequentemente, de toda a cadeia 
alimentar animal. 
Além disto, o petróleo é capaz de 
intoxicar os animais marinhos, 
gerando danos no sistema nervoso, 
asfixia e morte, se ingeridos. Os 
animais mais  impactados por este 
fenômeno são tartarugas marinhas, 
peixes e aves de médio porte.
As aves são impactadas uma vez que 
elas entram em contato com a água 
para fazer a caça de seu alimento 
e, uma vez cobertas pelo óleo, 
apresentação alteração no equilíbrio 
térmico de seus corpos, fazendo 
assim, com que morram de frio ou 
de calor (MORAES, 2012). (Fig,7,8,9).
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Figura 10 : O 
impacto das 
m u d a n ç a s 
climáticas na 
biodiversidade 
marinha.  Fonte: 
E l a b o r a d o 
pela autora, 
adaptado de: 
https://twitter.
com/wwf_

No Brasil, o evento mais recente em 
grande escala de derramamento de petróleo 
aconteceu no Nordeste. O petróleo se 
espalhou por 9 estados cobrindo uma área 
de 2 mil quilômetros da costa brasileira. 
Até a publicação deste estudo, não foi 
possível identificar o órgão causador deste 
derramamento.

Uma das principais preocupações é com 
a situação dos corais. Segundo Kelmo, a 
estimativa anual média de branqueamento 
de corais, que ficava entre 5% e 6%, saltou 
para 51,7% com a chegada do óleo. Entre 
fevereiro e julho de 2020, até 85% dos 
corais manifestavam as condições precárias 
de adoecimento. (KELMO apud GAVALNI, 
2020).

Definicação de áreas vulneráveis.

 A intensificação da urbanização e o processo 
de ocupação cada vez mais desordenado 
têm gerado ocupação de áreas vulneráveis, 
aumento na geração de resíduos sólidos e 
na poluição. Pode-se dizer que é o fenômeno 

URBANIZAÇÃO EM ÁREAS 
VULNERÁVEIS

que mais tem provocado impactos 
ambientais, intensificando as intempéries 
climáticas que afetam diretamente a 
vida humana e marinha.
Nos anos 70, intensificou-se no Brasil a 
ocupação de áreas ambientais para se 
realizar atividades econômicas voltadas 
para o turismo Neste contextos, têm-
se buscado a recuperação física das 
áreas litorâneas através do ecoturismo. 
(MENDES e PEREIRA, 2004).
Estima-se que as cidades sejam 
responsáveis por 70% das emissões 
de gases geradores do efeito estufa. 
(MESQUITA, 2018). Ademais, a poluição 
leva à adição de substâncias e energias 
que impactam as características 
químicas, físicas e biológicas dos 
ecossistemas.  (Fig 10.)
Este fenômeno tem muita relação com 
as ocupações de áreas ambientais. A 
impermeabilização do solo, gerada pelo 
asfaltamento, impossibilita a absorção 
de águas da chuva, resultando em 
enchentes, desague de poluentes no 
mar, aumento da temperatura e geração 
de diversos microclimas para a região.
No caso dos ecossistemas aquáticos, 
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esses efeitos podem ser sentidos através 
de uma série de intempéries climáticas que 
se manifestam através de: aumento da 
temperatura do ar, que eleva a temperatura 
dos oceanos, eleva o nível relativo do mar, 
acarreta derretimento de geleiras. 
Estima-se que, em 2050, áreas que abrigam 
mais de 300 milhões de pessoas já estarão 
submersas (MOREIRA e DUCROCRET apud 
CLIMATECENTRAL, 2020). A elevação do 
nível do mar é uma das intempéries que 
mais impacta diretamente a vida humana, e 
a vida marinha. Gerada pelo aquecimento 
global, que derrete as geleiras, os animais 
polares fazem uma migração forçada e 
muitas vezes não conseguem sobreviver.
Com o aumento da temperatura de 2º 
a 3ºC , prevê-se que os recifes de corais 
serão os primeiros a serem extintos pela 
mudança do clima. As estimativas preveem 
que 90% dos recifes de corais do mundo 
poderão desaparecer até metade do 
século. Atualmente, 70% dos corais do 
litoral brasileiro já se encontram com 
branqueamento, que impossibilita a 
fotossíntese. (CARVALHO, 2020)

Com  o aumento do nível do mar, a vida 
humana também é muito impactada. Isso 
ocorre por conta do processo de erosão, 
ressacas, enchentes, e da destruição de 
edificações com o avanço do mar.
Podemos classificar as consequências de 
uma elevação entre 50 cm e 1,2 metro em 
seis categorias: 1. inundações recorrentes 
da infraestrutura urbana e refugiados 
climáticos; 2. desaparecimento das 
pequenas ilhas do Índico e do Pacífico; 
3. salinização dos deltas; 4. intrusão 
marinha nos aquíferos; 5. destruição de 
ecossistemas costeiros e 6. vulnerabilização 
das usinas nucleares situadas à beira-mar. 
(MARQUES, 2017, p.1)
Pode-se concluir, então, que o homem é o 
principal agente causador dos danos que 
os oceanos estão sofrendo nas últimas 
décadas. É preciso repensar uma mudança 
de postura da população, adequar as 
legislações costeiras e de ocupação, 
aperfeiçoar a gestão de resíduos sólidos 
nas cidades e, acima de tudo, implantar 
redes de educação e conscientização em 
relação aos problemas enfrentados pelo 
meio.

A fauna e a flora brasileira 
apresentam a maior biodiversidade 
no mundo. Em se tratando de vida 
marinha, o país possui, em média, 
10.800 espécies diferentes de fauna.  
(Ministério do Meio Ambiente, 2010).

Essa grande biodiversidade é 
possibilitada pela variedade de 
biomas ambientais que existem em 
nossa costa litorânea, que permite a 
geração de diferentes ecossistemas, 
em climas e temperaturas variáveis.  
Estes biomas são divididos em 
estuários, manguezais, dunas, 
falésias, recifes de arenito, cristais de 
praia, costões rochosos, lagunas e 
marismas.

1.3 - A FLORA E A FAUNA 
MARINHA NO BRASIL

Foi criada uma tabela para 
mostrar brevemente quais são as 
espécies tipológicas mais presentes 
em nosso litoral, ressaltando a 
grande biodiversidade e enfatizando 
a necessidade de preservação, dados 
apresentados da tabela abaixo.

A maioria dos biólogos acredita 
que, face às ameaças anteriormente 
apresentadas, a extinção em massa 
de diversas , tem-se necessário uma 
maior valorização e cuidado com a 
biodiversidade rica do Brasil. 

De acordo com o Panorama 
Marinho, apenas 1,5% da zona 
costeira e marinha está protegida, 
e o bioma representa uma grande 
lacuna em termos de áreas 
protegidas no Brasil, consideradas 
um dos principais instrumentos de 
conservação. (ECO BRASIL, 2015).

Pode-se citar uma série de ações 
importantes para essa valorização. 
Primeiramente, a elaboração de 
planos de Recuperação de Vida 
Marinha ao longo de todo território 
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Figura 11 T a b e l a 
de síntese de 
dados dos animais 
de Fortaleza.

litorâneo nacional. Além disto, deve-se implantar, cada vez mais, zonas de conservação integral, 
legislação e fiscalização nos âmbitos nacional e estadual eficiente que garanta a sustentabilidade 
e ocupações regulares nas regiões.

1.4 - A PREOCUPAÇÃO NO 
CENÁRIO NACIONAL

A escolha de Fortaleza como local de estudo 
do presente trabalho se deu através de uma 
análise aprofundada de mapas nacionais em 
face ao cenário de preocupação com a vida 
marinha, pautado pelo Ministério do Meio 
Ambiente.

Dentre estas escolhas, foram pontuados os 
seguintes mapas para análise:

1- Nível de Risco à Mudanças Climáticas 
2- Unidades de Conservação de Proteção 

Marinha
3- Áreas prioritárias de conservação
Este capítulo versa sobre os mapas de 

forma a entender as características individuais 
de cada região do país.

NÍVEL DE RISCO À MUDANÇAS 
CLIMÁTICAS

O primeiro mapa a ser analisado 
é um mapa do Risco das Zonas 
Costeiras. Este risco é calculado 
através de uma série de variáveis, 
entre elas o nível populacional e 
a densidade demográfica e uma 
escala acumulativa baseada no 
risco a ciclones, secas e terremotos, 
originadas nas ocupações em áreas 
vulneráveis e poluição gerada. 
(PMBC, 2015).

Frente a isso, analisando o mapa, 
tem-se como zonas de maior destaque 
as grandes metrópoles brasileiras, 
como São Paulo, Fortaleza, Recife, 
Salvador, Belo Horizonte, Rio de 
Janeiro e Porto Alegre.

Pode-se notar que a maioria 
das cidades que tem este destaque 
possuem uma associação a um 
elevado número de habitantes, 
sendo São Paulo e Rio de Janeiro as 
duas maiores metrópoles em termos 
populacionais (Fig 12).
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UNIDADES DE CONSERVAÇÃO COSTEIRAS

A segunda análise nacional é referente 
às Unidades de Conservação Costeiras 
existentes no litoral brasileiro. Pode-se 
notar, pelo Mapa 4, que existem   zonas 
com um grande enfoque em preservação 
devido, principalmente, ao seu caráter 
ambiental de mata terrestre (Fig 13).

O mapa aponta 4 tipologias de 
Unidade de Conservação. A primeira 
delas é  Unidade de Conservação Federal 
de Proteção Integral, ou seja, aquelas 
que não se podem intervir em nenhum 
âmbito da construção. Pode-se notar 
uma deficiência em relação a este tipo no 
mapa.  Só se podem encontrar pequenos 
pontos focais na região da Trindade, no 
Espírito Santo, próximo a São Sebastião 
em São Paulo, no Pará, em Belém e em 
Vila dos Remédios, uma pequena cadeia 
marítima próxima ao Rio Grande do 
Norte.

A segunda e terceira tipologia se 
mostram presentes em grande partes do 
litoral brasileiro, abrangendo quase toda 
a zona costeira. Pode-se notar um déficit 
na porção norte da região nordeste e 

próximo à Bahia, na região da Trindade. 
Por fim, a última tipologia, é a 

Unidade Estadual de Conservação 
de Uso Sustentável, ou seja, áreas de 
conservação, designam uma área para 
que não haja modificações, enquanto 
que se posicionam próximas áreas de 
uso sustentável, de modo a impulsionar 
ocupações que ajudem a manter a 
conservação e a conscientização na 
região.

AREAS PRIORITÁRIAS PARA 
CONSERVAÇÃO MARINHA

O último mapa de contexto nacional 
a ser analisado é o de Áreas Prioritárias 
para a Conservação da Vida Marinha. Este 
mapa foi desenvolvido pelo Ministério do 
Meio Ambiente em 2004, com a seleção 
de 900 áreas reconhecidas pelo Decreto 
5092. (Fig 14)

Este instrumento de definição de 
áreas de conservação, foi feito para 
políticas públicas, o licenciamento de 
novos empreendimentos, estudos sobre 
a biodiversidade costeira e criação de 
novas unidades de conservação em nível 

Figura 13 : Mapa de Unidades de Conservação Costeiras, no Brasil. Fonte: Feito 
pela autora, adaptado de MMA, 2014. 

Figura 12 : Mapa de Risco à Vulnerabilidade de Mudanças Climáticas. Fonte: 
Feito pela autora, adaptado de MMA, 2014
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nacional e estadual (MMA, 2014).
Destaca-se a diretriz que diz que 

estas zonas devem ser criadas e geridas 
de forma a visar a conservação da 
biodiversidade marinha e a recuperação de 
estoques pesqueiros. Identifica-se, então, 
a necessidade de pontuar novas áreas 
protegidas a serem criadas.

Analisando o Mapa, pode-se perceber 
que estas 900 áreas foram distribuídas ao 
longo de toda costa. Além destas, pode-
se destacar regiões costeiras no nordeste, 
e regiões em alto mar próximos a costa 
do Ceará e do Rio Grande do Norte, que 
correspondem a importantes Cadeias 
Marítimas a serem estudadas. 

Se sobreposto ao mapa de Unidades de 
Conservação, pode-se perceber que grande 
parte das áreas identificadas com grande 
demanda, principalmente a região norte e 
a região sudeste já estão sob proteção de 
Unidades de Conservação. Nota-se apenas 
um déficit na Região de Trindade e na zona 
mais a norte da Região Nordeste do Mapa.

Figura 14 (á esquerda). Mapa de Zonas de Prioridade de Conservação Marinha. 
Fonte: MMA, 2014

1.5 - ESCOLHA DO TERRITÓRIO

Sobrepondo-se as informações relatadas nos mapas, pode-se 
perceber que algumas regiões se destacam em necessidade prioritária 
de enfoque de estudo e conservação da vida marinha. Dentre elas 
se encontra: Região da Bahia, Região do Ceará, Região de Sergipe e 
Região do Pará.

Contudo, frente a análise do mapa 14, pode-se perceber que a 
região do Ceará carece de estruturas ocupacionais e diretrizes que 
norteiam a região a possuir Centros de Recuperação da Vida Marinha 
ou um planeamento que preveja Unidades de Conservação condizentes 
com a necessidade identificada para o território frente a análise dos 
demais mapas.

Conclui-se, frente a isto, que é necessário um estudo da Legislação 
Costeira de Fortaleza e seus arredores em nível de alto mar, frente às 
intempéries climáticas e às suas necessidades futuras, a preocupação 
do território face à conservação da vida marinha, e o nível de 
conscientização da população local sobre este problema.
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LEGISLAÇÃO 
COSTEIRA EM 

FORTALEZA
02|

“O mar não é de ninguém
Ninguém é dono do mar

Nem aqueles que lá sabem navegar

(...)”

- Sebastião Antunes



2.1 ESTRATÉGIAS PARA A 
IMPLEMENTAÇÃO DE LEGISLAÇÃO 
COSTEIRA COMO FOMENTO PARA 
NOVAS TERRITORIALIDADES: O 
CASO DA ORLA DE FORTALEZA

A pesquisa versa sobre a legislação costeira 
no Brasil e sua aplicação no território de 
Fortaleza no século XXI. Os objetivos centrais 
buscam entender a relação do âmbito federal, 
estadual e municipal, frente às intempéries 
climáticas que assolam a região, afetando 
a flora e fauna marinha presente na costa 
geográfica do Ceará. Tendo como meta a 
visando compatibilização com os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
estabelecidos pela ONU para atender 193 
cidades do planeta até o ano de 2030. A análise 
destas indicações permitiu compreender a 
busca pela preservação dos sistemas ambientais 
existentes, o impacto previsto ocasionado 
pelas intempéries climáticas, aumento das 
temperaturas globais e seu impacto nos 
níveis do mar. Apontando a não existência de 
preocupações legais que estejam refletidas nas 
leis e nas características territoriais previstas 
para a área. Frente a isso, este processo 
permitiu a proposição de macroestratégias 
que surgem oriundas de normativas globais, 
ampliando e implementando protocolos de 
melhorias da região de Fortaleza.

Este capítulo é composto por um artigo 
que foi escrito e publicado em dezembro de 
2020, juntamente ao Orientador Professor 
Doutor Carlos Hernandez Arriagada para 
o Congresso Simpósio Brasileiro Online de 
Paisagem, Cidade e Natureza, coordenada 
pela ANAP. 

DOI: 10.17271/2317860482020202743

RESUMO INTRODUÇÃO

A ocupação da paisagem litorâneas brasileira é um fenômeno recorrente desde os primórdios 
do Período Colonial. Atualmente, 26,6% da população reside em municípios da zona costeira 
do Brasil, aproximadamente 50,7 milhões de pessoas (IBGE, 2010). A urbanização da zona 
litorânea é um processo esperado, devido ao volume de ocupação ao longo dos 520 anos. 
Esta se deu devido à proximidade ao oceano e o acesso fácil às rotas comerciais marítimas. 
Com a expansão dos sistemas modais nestas zonas, houve a consolidação do território que, 
posteriormente, deu origem a grandes cidades e polos industriais. (Fig 15)
Devido à proximidade com o oceano e às grandes reservas naturais verdes, as ações humanas 
e a criação de zonas siderúrgicas implicam na transformação e modificação dos ecossistemas 

Figura 15 : O 
povoamento do 
século XVII X 2007 
- Densidadade 
D e m o g r á f i c a . 
Fonte:  Autoral 
adaptada de IBGE 
(2010) 

50 5102 | LEGISLAÇÃO COSTEIRA EM FORTALEZACENTRO MARINHO: ESTRATÉGIA PARA REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE FORTALEZA



e ambientes paisagísticos existentes. O 
projeto Orla (2004) aponta que as cidades 
brasileiras vêm se expandindo verticalmente 
e horizontalmente, inclusive em áreas 
ambientalmente vulneráveis, o que gera um 
substancial devastação dos recursos naturais. 
Essas ações, juntamente com a emissão de 
poluentes, a deterioração da camada de 
ozônio e o efeito estufa são consequências 
do processo de urbanização. Essa dinâmica 
não só agrava as intempéries climáticas que 
assolam o litoral brasileiro como também é 
uma ameaça, para a vida humana e a flora 
e fauna marinha e terrestre. Cabe apontar a 
definição abordada por intempérie:

1. Mau tempo ou quaisquer condições climáticas 
que estejam mais intensas (vento forte, chuva 
torrencial, tempestade, furacão, seca, vendaval): 
a colheita foi prejudicada pela chuva e por outras 
intempéries climáticas.

2. [Figurado] Condição desfavorável; 
circunstância infeliz; momento desfavorável; 
desgraça (Dicionário Online Português, 2019).

Segundo Moura (2016), tais mudanças 
climáticas são resultado não somente da 
expansão urbana, mas, principalmente, da falta 

de planejamento aliada à carência de políticas 
públicas, a consequência disso são cidades 
onde não há um equilíbrio entre os setores 
urbanos, econômicos e socioambientais. 
Dentro deste cenário nacional de 
vulnerabilidade, encontra-se a zona costeira 
de Fortaleza, capital do estado do Ceará, 
a cidade tem 2.627.482 de habitantes, 
conforme dados do Censo do IBGE (2010). O 
início da urbanização das zonas de praia da 
cidade se deu nos anos de 1920-1930, com o 
desenvolvimento portuário. Na década de 70, 
a cidade atravessou uma expansão urbana 
não planejada, que catalisou as mudanças 
climáticas na região. (Fig. 16)
De acordo com o MMA (Ministério do Meio 
Ambiente, 2015), a capital se encontra entre as  
7 (sete) cidades brasileiras com o maior risco 
de vulnerabilidade às mudanças climáticas 
e também se encontra entre as zonas de 
prioridade na conservação da vida marinha. 
Frente aos fatos apresentados e à necessidade 
de maior conscientização, a sede das 
Nações Unidas do Brasil é a linha de frente 
nas investidas para a geração de melhorias 
socioambientais no país. A organização tem 
como objetivo maximizar os sistemas da ONU 
e proporcionar respostas às necessidades 

sociais do país. Mediante ao cenário pessimista 
econômico e socioambiental do futuro global, 
em setembro de 2015 a ONU propôs que os 
seus 193 países assinassem um plano global, 
a Agenda 2030.
A Agenda 2030 surge como um plano 
composto por 17 objetivos (ODS - Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável) e 169 metas 
para que os países possam alcançar um grau 
de desejável de sustentabilidade até o ano 
de 2030. Os objetivos abordam diversos 
aspectos, todos visando uma sociedade 
sustentável. Destacam-se para o presente 
trabalho as ODS 13 e 14, relacionados com o 

impacto de intempéries e a relação com o mar.
A primeira, denominada “Ação contra a 
mudança Global do Clima - ODS 13” visa 
a adoção de medidas que combatam as 
alterações climáticas e seus impactos. Dentre 
elas se destacam as iniciativas de medidas 
da mudança do clima nas estratégias e 
planejamentos nacionais, aumento na 
conscientização, redução de impacto e a 
promoção de mecanismos para a criação de 
uma gestão eficaz.
Já a segunda, chamada de “Vida na Água - 
ODS 14” tem enfoque na conservação e no 
uso sustentável dos oceanos, mares e recursos 
marinhos. Dentro de suas metas se encontra 

Figura 16 : Mapa da Evolução da Urbanização em Fortaleza. Fonte: Freitas, 2011
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OBJETIVO

A pesquisa tem como objetivo a análise da 
legislação vigente e dos planos de sustentabilidade 
aplicados atualmente na região costeira de 
Fortaleza, buscando uma correspondência entre 
as preocupações socioambientais atuais e os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS, 
2015) ,estabelecidos pela ONU, como referências 
para as mudanças e o estabelecimento de 
territórios sustentáveis, com o seu plano de metas 
a ser cumprido até 2020. Será realizada a análise 
dos seguintes documentos:

1. Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro 
(PNGC II) - 1997;

2. Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro 
do Ceará - 2006;

3. Projeto Orla de Fortaleza - 2006;
4. Plano Diretor de Fortaleza - 2009;
5. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: 

ODS 13 (Ação contra a mudança global do clima 
e ODS 14 (Vida na Água) - 2015

A pesquisa aponta as fragilidades e indicará 
novas estratégias, articulando entre estas 
normativas regidas em prol da proteção do meio 
ambiente, flora e fauna associada à geografia e à 
ocupação urbana do território, respondendo aos 
questionamentos colocados pela investigação:

1. “Quais os atuais instrumentos da legislação de proteção costeira que permitam dar 
origem a novas ocupações geográficas, considerando as atuais intempéries climáticas 
que estão assolando o litoral brasileiro?”

2. “Quais estratégias são necessárias para implementar a atual legislação costeira 
para servir de instrumento para protocolos que fomentem a melhoria da flora e fauna 
marítima?”

A metodologia se constitui da revisão bibliográfica do problema apresentado quanto a 
legislação de zoneamento costeiro e ocupação existente em Fortaleza;

1. Análise de mapas geográficos e propostas governamentais para a solução dos problemas 
estudados;

2. Análise de normativa Internacional estabelecidas pela ONU, focada nos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável.  

Têm-se como finalidade mapear se as proposições para o território escolhido estão condizentes 
com as problemáticas futuras previstas que possam vir a impactar a borda costeira e, em caso 
negativo, a proposição se dará pela formulação de macro estratégias para melhoria da região,

METODOLOGIA

uma redução significativa da poluição 
marinha, a preservação de ecossistemas, 
acabar com a sobrepesca, conservar 10% 
das zonas costeiras e marinhas de acordo 
com as legislações.
Neste contexto de adequação a previsões 
futuras, surge então a necessidade de se ter 
uma legislação atualizada que contemple 
a problemática oceânica, com diretrizes 
que conciliam a urbanização, e as ODS, 
se preparando para futuras intempéries 
que possam assolar a zona costeira do 
estado. Pode-se assim, propor novas 
territorialidades visando a preservação dos 
ecossistemas existentes.
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A LEGISLAÇÃO COSTEIRA 

PLANOS DE GERENCIAMENTO 
COSTEIRO

A Zona Costeira no Brasil define a 
porção do território que se estende por 
mais de 8.500 km e abrange 17 estados 
com, aproximadamente, 400 municípios 
distribuídos de Norte a Sul no país. Além 
da porção marítima, seus limites são 
determinados pelo Decreto 5.300 (2004), 
complemento ao PNGC II, estabelecidos 
como:
1.Faixa marítima (definida com o espaço 
que se estende por doze milhas náuticas, 
medidos a partir da linha de base, e 
compreende o mar territorial);
2.Faixa terrestre, definida como o espaço 
compreendido pelos limites do município 
que sofrem com influência dos fenômenos 
advindos da zona costeira.  (Fig.17)
 Em resultado do processo de urbanização 
e degradação ambiental supracitado, 
fez-se necessária a criação da primeira 
lei promulgada em legislação federal 
sobre o tema: “O Plano Nacional de 

Figura 17 : Delimitação da Zona Costeira do Brasil. Fonte: BARRA 
adaptado de Souza (2009) modificado de MMA (2006).

nacional. O plano tem como objetivo central 
o planejamento e gerenciamento, de forma 
integrada, das atividades socioeconômicas na 
Zona Costeira, garantindo um uso sustentável 
por meio de medidas de controle, proteção e 
preservação dos ecossistemas (MMA, 2015). 
Contudo, o PNGC enfatizava somente a ação 
estadual, deixando a atuação limitada à União 
de Municípios. Partindo da análise anterior 
e usando como base a Agenda 21 (1992) 
, elaborou-se a segunda versão do Plano 
Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC 
II) em 1997. 
Entre os principais objetivos estabelecidos pelo 
PNGC II, destacam-se, segundo (BARRA et al, 
2018): a não fragmentação da unidade natural 
dos ecossistemas costeiros; a consideração 
dos limites políticos, visando operacionalidade 
das articulações; preservação, conservação 
e controle dos ecossistemas e a recuperação 
de áreas degradadas. Para tal, propõe-se os 
seguintes instrumento de gestão:
1. Sistema de Informações de 
Gerenciamento Costeiro - SI-GERCO; 
2. Zoneamento Ecológico-Econômico 
Costeiro - ZEEC;
3. Sistema de Monitoramento Ambiental 
da Zona Costeira - SMA.

Gerenciamento Costeiro” - PNGC (1988). 
O PNGC foi instituído através da Lei Federal 
nº7661/88 da Constituição Federal, onde a zona 
costeira é determinada como um patrimônio 

Contudo, devido à grande variedade tipológica 
nos ecossistemas e na topografia do Brasil,  o 
PNGC II (1997) elenca que, para um maior nível 
de detalhamento operacional, é necessário dar 
continuidade ao gerenciamento costeiro em 
níveis Estadual e Municipal (Planos Estaduais e 
Municipais de Gerenciamento Costeiro). 
Para o acompanhamento do processo, foi 
realizado um comitê de 25 anos do PNGC 
no ano de 2015, foram apontados os atuais 
desafios da gestão costeira, destacando 
o contexto das mudanças climáticas, tais 
como a elevação do nível do mar, alteração 
na circulação oceânica e erosão da costa 
brasileira, destacando as atuais intempéries 
de impactos no país devido à uma série de 
deficiências locais.
Os fatores limitantes apresentados justificam 
a necessidade de um monitoramento 
permanente dos oceanos e da climatologia. 
O comitê concluiu que a resposta mais efetiva 
para a contenção das mudanças climáticas é 
o estabelecimento de ações integradas para a 
Gestão Costeira incluindo: a. monitoramento 
ambiental permanente; b. modelagem e 
construção de cenários futuros que tenham 
diversas atividades; c. ordenamentos 
municipais para ocupação urbana.
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PLANOS PARA O TERRITÓRIO

Percebe-se uma preocupação do governo 
de Fortaleza com o território, sendo um dos 
poucos estados brasileiros que possuem um 
“Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro”. 
Porém, a zona não conta com uma legislação 
costeira no âmbito municipal, contrariando 
a solicitação do PNGC e do PEGC.  

Em se tratando do Plano Estadual de 
Gerenciamento Costeiro do Ceará (2006), 
seu objetivo segundo a lei é “organizar as 
decisões dos agentes públicos e privados 
quanto a planos, programas, projetos e 
atividades que, direta ou indiretamente, 
utilizem recursos naturais” (p.6). 

Quanto à abordagem do âmbito entre 
o Plano Nacional e o Plano Estadual de 
Fortaleza , se percebe uma sobreposição de 
intenções referentes aos princípios, objetivos 
e instrumentos. Sendo o Zoneamento 
Econômico-Ecológico o principal instrumento 
adotado para a região. 

Desta forma, destacam-se os “Planos 
Diretores de Desenvolvimento Urbano” 
(PDDU’S), que são responsáveis pelo 
direcionamento e atribuições de uso do solo, 
juntamente com a compatibilização das 
diretrizes propostas nos demais instrumentos. 

Porém, cabe avaliar o plano em gestão, pois 
muitas vezes estes não abrangem as diretrizes 
definidas por gestões federais no que se trata de 
sistema ambiental. 

PANORÂMA ATUAL DO ESTADO DE FORTALEZA, 
CEARÁ

O atual panorama da costa Fortaleza se 
caracteriza por ser a  5º no ranking das dez 
maiores cidades brasileiras conforme estimativa 
populacional (IBGE, 2010). Grandes centros 
urbanos, conforme apontado por Mesquita 
(2018), são responsáveis por mais de 70% das 
emissões de gases do efeito estufa, intempérie 
com  relação direta com o impacto nos 
ecossistemas terrestres e aquáticos, em especial 
os marinho, e contribui para o aumento do NRM 
(Nível Relativo do Mar). 
A vegetação na zona costeira de Fortaleza é 
composta por manguezais e restingas. Já no 
âmbito marinho, a biologia é predominantemente 
composta por formações de corais O Panorama 
da Conservação dos Ecossistemas Costeiros e 
Marinhos no Brasil (MMA, 2012), exemplifica 
como os ecossistemas costeiros e marinhos, como 
recifes de coral e manguezais, são considerados 
especialmente vulneráveis às mudanças 
climáticas devido à sua fragilidade e limitada 

capacidade de adaptação. Desta forma, os 
danos causados ao ecossistema podem ser 
irreversíveis. 
A urbanização não planejada e as ocupações 
irregulares ocasionam intempéries que, 
juntamente com os processos de impacto, geram 
uma degradação do meio físico. O processo de 
conurbação, desmatamento de áreas verdes 
e impermeabilização do solo, causados pelas 
manchas urbanas, interferem diretamente no 
microclima da região e na sua biodiversidade 
marinha e terrestre. 
É importante apontar que o processo de 

urbanização na cidade de Fortaleza ocorre a 
partir da década de 1970, o que influenciou a 
ocupação litorânea através da implantação de 
áreas informais, serviços, comércios, além de 
estabelecer uma importante rede de suporte ao 
turismo que passou a usufruir das qualidades 
ambientais e paisagísticas locais.
Quanto a vegetação urbana, segundo o Plano 
Plurianual do Município (PPA), a cidade possui 
área verde de, em média 8 m2/hab, não 
atingindo a quantidade mínima estipulada pela 
ONU em 2015, de 12 m²/hab. Freitas (2014), 
aponta que, de acordo com o mapeamento 

Figura 18 :Ocupações irregulares em área frágeis. Fonte: Adaptado de Freitas (2014).

58 5902 | LEGISLAÇÃO COSTEIRA EM FORTALEZACENTRO MARINHO: ESTRATÉGIA PARA REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE FORTALEZA



das ocupações irregulares na cidade, dos 
234 dos 707 assentamentos estão em áreas 
de vulnerabilidade ambiental, representando 
66,6% do território de assentamentos informais. 
(Fig. 18)
Conforme apontado na investigação, as 
ocupações irregulares, Barra et al (2018) cita 
como a capital possui uma linha de  costa 
expandida além de suas características 
originais, devido ao não cumprimento das 
leis que estavam em vigor. Tal ocupação 
irregular em áreas costeiras ou dunas na 
região intensificaram o processo da erosão e 
inundação costeira, alagamentos, enchentes 
e movimentos de massa na encosta (PBMC, 
2015). 

No âmbito do mapeamento de intempéries 
no território, outro fenômeno importante é 
o das ressacas, o PMBC (2015) aponta que, 
segundo o registro de ressacas do mar na 
região, ocorreram 162 eventos entre os anos 
de 1953 a 2010, sendo que 95% destes foram 
noticiados a partir da década de 1980. (Fig.19).

É necessário evidenciar a perda de qualidade 
do solo devido à erosão e à impermeabilização, 
a alta na temperatura gera um aumento no 
nível do mar e na movimentação das marés, 
influenciando diretamente na possibilidade 
de tempestades, na saúde do ecossistema 
marinho, não sendo apenas sentido nas águas, 
mas também no ar. A impermeabilização, por 
sua vez, é consequência direta das ocupações 

Figura 19  Dias 
de ressaca em 
Fortaleza. Fonte: 
PMBC (2015). 

irregulares que ocorrem na cidade de Fortaleza. 
A urbanização também catalisa o processo já 

conhecido do aquecimento global, fazendo com 
que a temperatura anual média, atualmente 
em 26oC, se eleve. Gerando um aumento nas 
chuvas no período úmido do verão, aumento 
do nível do mar, ocasionando alagamentos,  e 
agravando a seca,  podendo ocorrer escassez de 
água, infertilidade dos solos e a diminuição da 
biodiversidade no período de inverno, tornando 
em muitos casos zonas habitáveis em setores 
submersos (Fig 20).

Portanto para o gerenciamento costeiro da 

região investigada, estão sendo implementados 
instrumentos propostos no Plano Nacional de 
Gerenciamento Costeiro (PNGC) no Estado, tais 
como:

1. Plano de Gestão, Zoneamento Ecológico 
Econômico (ZEE);

2. Plano Estadual e Sistemas de Informação 
de Gerenciamento Costeiro (SIGERCO). 

No âmbito municipal de Fortaleza, encontram-
se em destaque:

1. Plano Diretor.
2. Projeto Orla de Fortaleza
Desta forma, é necessária a implementação 

Figura 20  Relação do aumento da temperatura do nível do mar 2º e 4º C com o aumento no nível do mar (NRM) em Fortaleza. 
Fonte: climatecentral.org  (2020).
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O Projeto Orla de Fortaleza - Plano 
Integrado de Gestão Costeira de Fortaleza, 
elaborado em  2006, instituído com 
embasamento legal e incluído na redação 
do Plano Diretor Participativo, através da 
Lei Complementar Municipal nº 062, de 
02 de fevereiro de 2009, como instrumento 
participativo (WILKE, 2015).

De acordo com o MMA (2015) às ações do 
plano buscam o ordenamento dos espaços 
costeiros aproximando a política ambiental e 
patrimonial, buscando uma articulação entre 
as três esferas de governo e sociedade civil. 
Os objetivos do plano são baseados nas 
diretrizes: 

1. Fortalecimento da capacidade de 
atuação e articulação de diferentes atores do 
setor público e privado na gestão integrada da 
orla, aperfeiçoando o arcabouço normativo 

APROXIMAÇÃO COM O 
TERRITÓRIO

para o ordenamento de uso e ocupação desse 
espaço;

2. Desenvolvimento de mecanismos de 
participação e controle social para sua gestão 
integrada;

3. Valorização de ações inovadoras de 
gestão voltadas ao uso sustentável dos recursos 
naturais e da ocupação dos espaços litorâneos. 
(MMA, 2014).

Para uma melhor administração da variedade 
ecossistêmica, o Projeto Orla divide-se em 
5 (cinco) Unidades e 17 Trechos. Segundo o 
Projeto Orla (2006) a costa foi compartimentada 
tendo em conta sua extensão e complexidade de 
paisagens em diferentes estados de degradação 
e preservação ambiental. 

Em sua descrição o projeto de mapeamento 
permitiu estabelecer características abrangentes 
para a costa de Fortaleza por meio de modelos 
representativos, identificando  problemas 
globais de cada trecho e seus impactos, dentre 
eles foram elencados os principais problemas 
relacionados a ocupações e ao meio ambiente 
(Tabela ao lado)

PROJETO ORLA FORTALEZA

da legislação para poderem ser atendidas as diversas demandas ocasionadas pelas intempéries 
quanto os níveis dos oceanos, chuvas e impacto costeira ao longo dos assentamentos humanos, 
isto devido ao estabelecimento de protocolos que possam dialogar com as diversas iniciativas 
locais legais. 

Figura 21 Síntese dos dados apresentados no projeto Orla (2006). Tabela elaborada pelos autores. 

62 6302 | LEGISLAÇÃO COSTEIRA EM FORTALEZACENTRO MARINHO: ESTRATÉGIA PARA REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE FORTALEZA



Conforme WILKE (2015), pontua 
a definição de um relatório de 
acompanhamento a cada dois anos, 
avaliando todos os aspectos relativos 
ao plano, contudo, não definindo 
prazos para a implementação e 
execução do projeto, demonstrando 
que nos registros oficiais constam as 
ações programadas, identificando a 
temporalidade de curto, médio ou longo 
prazo, sem haver o estabelecimento 
de datas específicas definitivas, desta 
maneira se aponta: 

“Contudo, tendo-se em vista todo 
um conjunto de (re)adequações das 
políticas urbanas adotadas nos últimos 
anos em Fortaleza, o poder público 
municipal articula uma revisão do 
Projeto Orla a fim de se adequar ao 
Plano Diretor Participativo de Fortaleza, 
ambos estimados para 2019” (BEZERRA 
apud CARVALHO, 2017).” 

PLANO DIRETOR

Quanto ao estabelecido no Plano Diretor de 
Fortaleza (2009), há uma preocupação com a 
preservação de biomas e espécies, este estabelece 
uma “Macrozona de Proteção Ambiental”, que se 
constitui de ZPA (Zona de Proteção Ambiental), 
ZRA (Zona de Recuperação Ambiental) e ZIA 
(Zona de Interesse Ambiental). (Fig.22) 

A costa do município de Fortaleza é composta, 
na região das praias, majoritariamente de ZPAs2. 
Segundo o Plano Diretor, as ZPAs são áreas que 
não são passíveis de regularização fundiária 
e urbanística, ou seja, não se pode haver 
construções, mantendo a preservação com os 
ecossistemas costeiros. 

Tais áreas são previstas para estimular a 
educação ambiental e o turismo ecológico como 
normativas direcionais para o uso adequado do 
território. Esta preocupação também se manifesta 
em artigos legais específicos sobre preservação 
ambiental e hídrica:

“Art. 13 - O uso, preservação e conservação 
da biodiversidade objetiva implementar e ampliar 
as unidades de conservação no Município, 
compatibilizando-as com o Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação (SNUC)”

Algumas estratégias adotadas para a 
questão da preservação dos ecossistemas 
existentes apontadas pelo plano (Plano 
Diretor de Fortaleza, 2009), incluem: 

I. A criação de unidades de conservação e 
proteção integral e uso sustentável nas áreas 
de abrangência nos ambientes frágeis;

II. Elaboração de programas de 
recuperação de áreas degradadas e 

recomposição florestal.
IX. Realizar o inventário da fauna e flora das 

unidades de conservação;
XI. Inventariar conhecimentos e práticas de 

comunidades pesqueiras, étnicas e tradicionais 
relevantes para a proteção e para o uso sustentável 
da biodiversidade;

XII. Desenvolver sistemas tecnológicos capazes 
de promover a recuperação e/ou regeneração 

Figura 22 Divisão de Macrozonas de Proteção Ambiental. Fonte: Plano Diretor de Fortaleza (2009). 
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Figura 23 Macrozoneamento da Região de Fortaleza. Fonte: Plano Diretor de Fortaleza (2009).

e monitoramento de sistemas ambientais 
degradados.

É  fundamental  salientar os elementos 
referentes a características da zona 
predominante na área costeira de Fortaleza, 
sendo a “Macrozona de Ocupação - Zona da 
Orla (ZO)”. Segundo o Plano Diretor (2009) 
esta é caracterizada por ser a área contígua à 
faixa de praia, que por suas características de 
solo, aspectos paisagísticos e potencialidades 

turística exigem cuidados urbanísticos 
específicos. 

A Zona da Orla (ZO) está dividida em 7 (sete) 
trechos,  conforme pode ser identificado na 
(figura 23), onde são estabelecidos parâmetros 
específicos de ocupação para cada uma, 
contendo semelhanças entre elas. 

RESULTADOS OBTIDOS

A presente investigação possibilitou entender 
a necessidade de complementação para 
com o território de Fortaleza por meio da 
aplicação de macroestratégias para serem 
norteadoras de elementos de suporte 
para a geografia local. A necessidade 
de estratégias surge no âmbito da gestão 
pública como elemento norteador para 
o estabelecimento de protocolos quanto 
às emergências oriundas das intempéries 
e impactos decorrentes pela mudança 
climática, desta maneira se propõem os 
seguintes núcleos estratégicos:

 1. ESTRATÉGIAS DE CONTENÇÃO DE 
DESASTRES: estas estratégias se objetivam 
estruturar e preparar o território para 
possíveis impactos decorrentes do meio 
ambiente: a. Estruturas de Proteção na 
Geografia Local; b. Zonas Emergenciais de 
Proteção para a População em Ocupação 
Informal; c. Módulo Avançado de Apoio 
Médico em Rede ao Longo da Costa; 
d. Sistema de Monitoramento em Rede 
da Costa; e. Sistema de Aviso/Alarme 

Emergencial; f. Mapeamento Pós-Desastre.
Considerando as problemáticas decorrentes 
de alagamentos, “ressacas” e efeitos oriundos 
de possíveis contaminações locais e impactos 
nos sistemas de água natural potável no 
lençol freático de Fortaleza, principalmente 
o que decorre do aumento das águas 
sobre o território, é fundamental que sejam 
pensadas as seguintes macro estratégias 
complementares:

2. ENCHENTES: Fenômeno caracterizado 
pela grande abundância ou fluidez no 
volume de águas, devido à subida de marés. 
Estabelecem-se as seguintes estratégias: a. 
Reservatórios de Contenção de Água;  b. 
Zonas Estratégicas de Wetlands nos setores 
Alagados; c. Planejamento de Bacias 
Hidrográficas; d. Política de Gestão de Águas; 
e. Mapeamento de Sistemas Hidrológicos; f. 
Retirada de Moradores em Zonas de Risco.
O  impacto decorrente das enchentes oriundas 
pela subida da maré, propícia desequilíbrio 
a geografia local, a ocupação populacional 
e às infraestruturas, fragilizando ambiências 
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urbanas e possibilitando o surgimento de possíveis 
epidemias, tendo como exemplo a atual situação 
global decorrente do COVID-19, desta maneira é 
fundamental o estabelecimento  de:

3. ESTRATÉGIAS DE CONTENÇÃO DE ENDEMIAS 
PARA A PROMOÇÃO DE RESILIÊNCIA PÓS-
DESASTRE, que se caracterizam: a. Habitações 
Emergenciais e Realocação para Desabrigados; 
b. Sistema de Logística para o Pós-Desastre; 
c. Apoio Psicológico para População; d. 
Projetos de Recuperação Urbana; e. Sistema 
de Monitoramento Territorial; f. Apoio Médico 
Emergencial; g. Fontes Alternativas de Recursos 
(Água e Alimento); 
Após a funcionalidade destas estratégias tanto no 
âmbito dos Desastres quanto na Contaminação 
Epidemiológicas, surge a necessidade de 
complementação para os protocolos emergenciais 
na promoção de :

4. ESTRATÉGIAS DE RESILIÊNCIA, considerando: 
a. Política de Gestão de Águas; b. Suporte Médico 
Emergencial de Entidades Internacionais; c. Zonas 
de Recuperação Ambiental.
Estabelecendo assim norteadores para o 

surgimento de protocolos para a recuperação 
de flora e fauna nos âmbitos geográfico 
costeiros, conforme averiguado ao longo da 
investigação a necessidade de Estratégias 
Sustentáveis de suporte ao território 
investigado, sendo considerada como:

5. REDUÇÃO DE IMPACTOS E REVITALIZAÇÃO 
COSTEIRA: a. Planejamento para o 
Desenvolvimento de Pequenos Ecossistemas; 
b. Melhoria na Drenagem Urbana Regional; 
c. Comprometimento do Transporte Marítimo 
com a Qualidade do Ar; d. Melhoria do 
Meio Ambiente entre a Interface Cidade 
e Costa; e. Reconversão Ambiental de 
Espaços Subutilizados; f. Aplicação de 
Engenharia Ecológica; g. Planificação Verde; 
h. Recuperação de Fauna Local Costeira e 
Terrestre.

Todos as estratégias podem ser pontuadas de 
forma sintetizada no mapa ao lado. (Fig. 24)

Figura 24  Macroestratégias 
norteadoras para Fortaleza. 
Fonte: elaborada pelos autores 
(2020).
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Desta maneira, trata de se apontar por meio destas ações mitigadoras ,às estratégias, elementos 
que possam colaborar com  a política pública local, com o estabelecimento de redes articuladas 
no território, no âmbito da proteção para o litoral de Fortaleza, possibilitando a recuperação, o 
fortalecimento e a manutenção da flora e fauna local.
É importante para o processo de combate às intempéries climáticas, vista a possibilidade de 
um impacto das águas e da temperatura climática na zona investigada, a necessidade de 
mitigação de um instrumental, como ferramenta para a gestão pública, que permita recompor 
as características naturais e ambientais desta borda. 
Surge a possibilidade de repensar a relação entre o continente e a borda por meio do 
estabelecimento de um “novo pacto social” cuja abordagem deverá tratar da consciência coletiva 
de ocupação urbana em zonas frágeis e o desenvolvimento de “zonas de amortecimento” quanto 
a setores que venham servir de proteção e recepção no caso da degradação territorial, frente a 
problemática do clima.

CONCLUSÕES

A investigação realizada, tendo como 
objeto de estudo a costa geográfica de 
fortaleza, compreendida através dos 
impactos climáticos que a assolam, 
levou a considerar a necessidade de um 
suporte, quanto às ações que venham a 
mitigar a proteção da flora e fauna local, 
da população em zonas litorâneas e de 
setores que venham a ser degradados pela 
intempérie climática.

Esta abordagem permitiu considerar 
os principais aspectos abordados pela 
legislação vigente no âmbito estadual e 
nacional e tratou de identificar lacunas 
que possibilitasse a implementação das 
ações territoriais por meio de estratégias 
que possam auxiliar na mitigação da 
recuperação do meio ambiente, a proteção 
dos territórios frágeis e combater os 
diversos impactos que são sentidos pelas 
variações climáticas oriundas do aumento 
das águas e do clima global.

A partir desta avaliação possibilitou-
se identificar a fragilidade quanto a 
necessidade de macroestratégias indutoras 

que passaram como proposta a serem 
as articuladoras com a planificação 
da governança local associadas às 
características geográficas e morfológicas 
locais, desta maneira, os questionamentos 
apresentados pela investigação:

“Quais os atuais instrumentos da 
legislação de proteção costeira que 
permitam dar origem a novas ocupações 
geográficas, considerando as atuais 
intempéries climáticas que estão assolando 
o litoral brasileiro?”

O instrumental identificado passa 
inicialmente pela proteção geográfica do 
território para se permitir a recuperação 
ambiental, tendo a flora e  fauna como 
mitigadora para um novo pacto social e 
o desenvolvimento de áreas propícias de 
ocupação que não venham a ocasionar 
fragilidades ao local devido a ocupação 
humana indevida. 

Este fato somente é possível a partir da 
estruturação de suporte de estratégias, 
cujas ferramentas terão que responder a 
necessidade de implementação de 5 (cinco) 
núcleos articulados e estruturantes para o 
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desenvolvimento sustentável do território, sendo 
estes: Contenção de Desastres, Enchentes, 
Endemias, Resiliência e Redução de Impactos.

Desta maneira o segundo questionamento 
levantado pela investigação: 

“Quais estratégias são necessárias para 
implementar a atual legislação costeira 
para servir de instrumento para protocolos 
que fomentem a melhoria da flora e fauna 
marítima?”

No caso específico a necessidade de 
estratégias focadas na recuperação ambiental 
ou a denominada “Engenharia Ecológica” 
permitiu, estabelecer como suporte ao 
território, conforme apontado no mapeamento 
de resultados, 8 (oito) estratégias que atuam 
como fomentadoras para o território e que 
possibilitam novas reflexões quanto a política 
pública local, as normativas nacionais de 
proteção ao meio ambiente e a consciência da 
população local. 

Estas estratégias para um funcionamento 
adequado foram propostas sob a ótica da 
“Resiliência e Redução de Impactos”, devido 
a se compreender como principal conclusão 
para com o território, a necessidade do 
desenvolvimento de pequenas redes articuladas 

de ecossistemas que irão fomentar e recuperar 
zonas com problemáticas de drenagem, 
requalificação da ocupação litorânea e do 
transporte por meio das bordas marítimas, 
fomentando a melhoria da qualidade do mar, 
permitindo a melhora do diálogo e da conexão 
atual existente entre a cidade e suas águas 
frente ao meio ambiente atual.

Em se tratando da compatibilização 
com os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), a propostas de suporte 
para a investigação, os resultados apontam 
para uma atual integração das metas com o 
território, com a vida na água e as mudanças 
globais do clima. Frente a isto, os resultados 
obtidos surgem como norteadores que visam 
uma maior aproximação da legislação e da 
população com as problemáticas globais. 

Desta maneira a pesquisa se coloca como 
um norteador por meio do estabelecimento 
de fomento para novos cenários em um 
território, através da indução da “Planificação 
Verde” como um instrumento necessário a ser 
implementado como “modelo” para replicação 
ao longo das mais de 450 cidades litorâneas, 
existentes e com diversas problemáticas 
específicas na costa do litoral brasileiro.
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“Quão inapropriado é chamar este
planeta de Terra, quando é evidente que 

deveria chamar-se Oceano”

- Arthur Clarke 

APROXIMAÇÃO 
COM O TERRITÓRIO03|



3.1 HISTÓRICO DA REGIÃO

Fortaleza, capital do Ceará, é, 
hoje. o quinto maior município do 
país em termos populacionais, com 
uma densidade de 7.786,44 hab/
m² . A cidade é dividida em 119 
bairros organizados com 7 regiões 
administrativas, sendo elas 6 secretarias 
regionais e a secretaria regional do 
centro (LABSTRATEGY, 2018).  (Fig 25)
No quesito ambiental, Fortaleza possui 
um clima quente e vegetação litorânea 
com predominância de mangues e 
restingas. Seu principal recurso hídrico 
é a Bacia do Rio Cocó, que tem em 
média 30 afluentes, 16 açudes e 6 
lagoas. Além desta bacia, têm-se, 
também, a bacia da vertente marítima 
e a bacia do Rio Maranguapinho. 
(LABSTRATEGY,  2018.)

O crescimento da cidade se deu através do 
desenvolvimento de atividades comerciais e, 
no século XIX, com o aumento da exportação 
de algodão, onde a capital passou a 
desempenhar um importante papel na 
província. (BARBOSA, 2006).
Contudo, desde as suas fases primordiais de 
desenvolvimento, a cidade já apresentava 
uma segregação socioespacial devido 
à desigualdade presente no território. 
Consequentemente, gerou-se uma expansão 
burguesa no sentido Leste do território, 
enquanto a região portuária, de caráter 
industrial, não considerada apropriada para 
habitação, manteve-se com uma população 
de baixa renda. 
O histórico de consolidação das regiões 
começa nos anos 1970, quando, com o 
crescimento da cidade e a urbanização, 
foi constituída oficialmente a zona 
metropolitana e tornaram-se visíveis os sinais 
de aparecimento de novas centralidades 
(BARBOSA, 2006). 

Com isso, surgiu, em 1975, o Plano Diretor 
físico e a Lei e Ocupação do Solo que o 

Figura 25  Divisão das 7 regiões administrativas do Ceará. Fonte: Anuário do Ceará, 2007.
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regulamentava, aprovada em 1979. 
Através da implantação de novas 
infraestruturas, nota-se uma expansão 
burguesa para a região leste, em 
Aldeota, fazendo com que esta se 
torne, também parte da centralidade 
em quesitos de infraestrutura, abertura 
de vias, individualização do transporte, 
implemento de zonas comerciais e de 
serviços, tornando-o, até os dias de hoje, 
um bairro mais nobre. 
O espaço resultante destas modificações 
urbanas deixou as regiões central e leste 
sendo consideradas centrais na região de 
Fortaleza (Fig 26), enquanto as demais 
tem caráter secundário, dependendo do 
Centro e de Aldeota no seu cotidiano 
(LABSTRATEGY, 2018).
Destaca-se algumas localidades 
importantes nesta região central de 
Fortaleza (Fig 27), dentre elas: Poço da 
Draga, Praia de Iracema, Estaleiro Inace, 
Hotel Beira Mar, Centro Cultural Dragão 
do Mar, 
Por conta deste predomínio comercial e 
de serviços dentro do território num geral, 
a cidade se desenvolveu “de costas para 
o mar”, assumindo um sistema viário 

radiocentrico (ROCHA apud BARBOSA, 
2006).
Segundo a autora, em relação com o mar, 
foi com a abertura da Avenida Beira Mar, 
em 1964, e sua urbanização em 1979 e 
1982, que se consolidou a faixa de areia 
e de praia como uma zona de lazer da 
população. Anteriormente, era somente 
utilizada para atividades pesqueiras e 
portuárias. 
Frente ao cenário apresentado, para a 
implantação de projeto, escolheu-se a 
região do centro, por apresentar áreas 
menos desenvolvidas e com um enorme 
potencial histórico, ambiental e cultural. A 
escolha se deu como forma de recuperação 
a conexão da população com o mar e 
valorizar ainda mais as zonas do Poço da 
Draga, do estaleiro INACE e da praia de 
Iracema (Fig 28 e 29).
Vale, portanto, entender melhor o 
histórico de cada região e se aprofundar 
nas diretrizes urbanas, de forma a 
conseguir uma ambientação com as suas 
características e a manutenção da sua 
valorização história frente a qualquer 
intervenção projetual, visto que essa é uma 
característica muito marcante no território. 

Figura 26  Região Leste de Fortaleza mais consolidada, com praia de Iracema, 
Calçadão de Meirelles e Praia de Mucuripe. Fonte: Elaborado pela autora.
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Figura 28  Região da Zona do Poço da Draga em Fortaleza. Fonte; Hernández, 2018

Figura 29 Obra paralisada do aquário em Fortaleza. Fonte; Hernández, 2018
Figura 27  Região da Comunidade da Draga e do Pier da Draga, 
ampliado neste estudo de projeto. Fonte: elaborada pela autora.



Figura 30 : Pier Metálico 
do Poço da Draga. 
Disponível em: https://
t x a i c o s t a m e n d e s .
myportfolio.com/poco-
da-draga-outros-olhares

O poço da Draga, apesar de se 
encontrar oficialmente nos limites 
da região do Centro, teve todo seu 
histórico pautado no desenvolvimento 
da região da Praia de Iracema. Por isso, 
é importante entender o contexto de 
formação deste bairro (LABSTRATEGY, 
2018).

De acordo com os pesquisadores, 
a ocupação residencial da Praia de 
Iracema se deu no começo do século 
XX. Contudo, a área já era ocupada 
pela população no século XIX, com 
a construção de um cais marítimo 
chamado Praia do Peixe. 

A área ganhou seu nome realmente 
quando, por volta de 1888, foi projetado 
um quebra mar que, por um erro de 
projeto, criou uma bacia de águas 
paradas que foi então denominada 
Poço da Draga. (LABSTRATEGY, 2018, 
p.8) 

Originalmente composta por uma 
colônia de pescadores, a maior parte da 
ocupação residencial do local se deu em 

1906, com a construção de um pequeno porto 
à beira mar. Com ele também foi construído 
uma ponte metálica, píer improvisado para 
ancoradouro de embarcações (Fig. 30), 
embarque e desembarque de passageiros e 
fluxo de mercadorias. (NOBRE, 2019).

Atualmente, a estrutura da ponte ainda 
se encontra presente, e serve de lazer para 
os moradores da região , atraindo alguns 
visitantes ao local devido à possibilidade de 
maior contato com o fundo do mar. 

Contudo, com a criação do estaleiro 
INACE na região, houve uma perda dessa 
conectividade da população com o mar, e 
uma perda no lazer, uma vez que o estaleiro 
se tornou uma barreira física no território. 
Porém, sua instalação atraiu, cada vez mais, 
a população de baixa renda para a região 
atrás de buscas de emprego. (LABSTRATEGY, 
2018).

As mudanças paisagísticas na região 
foram notáveis. Letícia Nobre, pesquisadora 
memorialista, captou alguns relatos de 
moradores antigos que eram atrelados ao 
setor pesqueiro e ao porto da região:

A COMUNIDADE DO POÇO DA DRAGA
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Figura 31 População da Comunidade do Poço da Draga. Disponivel em: https://txaicostamendes.myportfolio.com/poco-da-draga-outros-olhares
Figura 32 População da Comunidade do Poço da Draga. Disponivel em: https://txaicostamendes.myportfolio.com/poco-da-draga-outros-olhares

Depoimentos (Fonte: Letícia Nobre, 2019) de moradores do Poço da Draga:

“Aqui [Poço da Draga] é um lugar de lar desde sempre, quem veio pra 
cá quis ter lar e diversão desde o começo. Eu já ajudava a carregar os 
peixes e as coisas do barco [no Poço da Draga quando era porto]. Depois 
que mudaram para o Mucuripe, a gente tinha tudo que ir pra lá de caminhão 
(...) Quando voltava pra cá ainda ia era jogar futebol na praia.” - 
Clóvis, portuário aposentado, 79 anos, morador da comunidade da Draga, 
em 2014

“A vida pacífica daqui chamava a atenção antigamente, tudo era tranquilo, 
as crianças brincavam na rua até tarde, não tinha esse perigo todo que 
existe hoje em dia (...) as casas antigamente eram pequenas, beira mar” 
- Francisca, pedagoga, moradora da comunidade da Draga, em 2014.

“Nasci no Porto, meus pais moram aqui. A gente morava na beira da praia 
numas casinhas de madeira, tinha colônia, mas depois que a Industria 
Naval, que fica aqui nos fundos, o estaleiro, conseguiu tirar, indenizar as 
pessoas, muitas foram para outros cantos, acabou a colônia de pescadores”  
- Rosa, vendedora, em 2014

Com isso, em 1990, se intensificam as propostas de requalificação para a área. Hoje, a 
comunidade (Fig 31,32) se encontra exposta a riscos de enchentes e alagamentos devido à 
sua ocupação em cima de uma zona de mangues, que resultou na impermeabilização do 
solo do local. Nessas condições, gerou-se uma região de moradias vulneráveis e pessoas 
em situação de péssima infraestrutura de esgoto, acesso e violência.
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Figura 33 : Crianças 
brincando no Pier 
do Poço da Draga. 
Disponível em: https://
t x a i c o s t a m e n d e s .
myportfolio.com/poco-
da-draga-outros-olhares
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O ESTALEIRO INACE

Todos os dados de histórico foram 
retirados do site oficial da INACE.

O estaleiro INACE foi fundado pelo 
economista Gil Bezerra, decorrente de seu 
trabalho de construção de barcos para o 
mercado pesqueiro. Para levar a cabo o 
seu empreendimento, Gil encontrou uma 
área semi abandonada em Fortaleza, na 
região do centro, protegida por um quebra 
mar projetado por ingleses no século XX, 
que seria o terreno ideal para a construção 
com o estaleiro, devido às suas dimensões 
e proximidade com o mar. (Fig 34)

Desta forma, em 1968, nasceu 
o Estaleiro INACE Indústria Naval do 
Ceará S/A, pioneira na região. Desde 
então, iniciou-se a produção em larga 
escala de embarcações de aço soldado 
eletricamente. Em 20 anos, foi atingida 
a marca de 600 barcos entregues, o que 
corresponde a 80% da frota pesqueira do 
Nordeste. 

Seu primeiro projeto de expansão 
foi realizado em 1984. O quebra mar foi 
triplicado em sua extensão, criando uma 

tranquila baía no litoral a céu aberto, onde 
existia somente o mar foi criado um aterro de 
30.000 m² para a implantação dos galpões que 
permanecem até os dias de hoje.

No final da década de 80, o estaleiro já 
havia se expandido, possuindo além de sua 
estrutura, 3 empresas de pesca e um frigorífero 
destinado aos beneficiários de camarão e 
lagosta para exportação. Ao longo dos anos 90 
e 2000, a produção de embarcações se ampliou, 
produzindo Iates de Luxo, Navios de Pesquisa, 
Frotas, sendo reconhecido nacionalmente. 

A empresa hoje tem um caráter sustentável 
notório, com diversos projetos, e que considera, 
em toda sua linha produtiva (Figura 35), a 
responsabilidade socioambiental e seu papel 
na conscientização e mitigação de impactos no 
meio marinho.

Figura 34 : Vista Áerea do 
Estaleiro INACE. Disponível 
em: www.portosenavios.
com.br

90 9103 | TERRITÓRIOCENTRO MARINHO: ESTRATÉGIA PARA REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE FORTALEZA



Figura 35 : Local de montagem 
dos barcos, esteiras. Disponível em: 
www.inace.com.br
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Figura 36 : 
Mapa dos 
componentes 
da paisagem 
identif icados. 
F o n t e : 
Elaborado pela 
autora.

3.1 ANALISE TERRITORIAL DA 
ÁREA ESCOLHIDA

Este capítulo é composto por uma 
análise dos mapas com as diretrizes 
urbanas da região, de forma a 
compreender melhor o território, que 
são: elementos principais da região, 
zoneamento da região, vias e acessos.
conscientização e mitigação de impactos 
no meio marinho.

O primeiro mapa (Figura 36) é um 
identificador em que se mostra onde 
estão localizados os componentes da 
paisagem, previamente estudados, 
e suas relações de espaços e 
territorialidade. Isto apenas reforça 
o estudo anterior que comprova que 
a área perdeu a sua conexão com 
o mar, uma vez que a comunidade 
está totalmente cercada por muros do 
estaleiro, terrenos privados e prédios 
públicos. Nota-se que o sistema viário e 
o perímetro da comunidade da Draga 
tem seu entorno delimitado pelo muro 
do Estaleiro. Ademais, a área conta com 
patrimônios históricos (Centro Cultural 
Dragão do Mar de Arte e Cultura e 
o Pier da Draga) que reforçam um 
caráter cultural e a necessidade de uma 
reestruturação do território.

COMPONENTES DA PAISAGEM

94 9503 | TERRITÓRIOCENTRO MARINHO: ESTRATÉGIA PARA REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE FORTALEZA



Figura 37 : 
Z o n e a m e n t o 
PDP-FOR (Nº 
62/2009). Fonte: 
PDP-FOR (Lei 
N° 62/2009), 
adaptado por 
Nogueira, 2019.

A  área de estudo é composta por 4 
zonas. A primeira, e mais demarcada, 
é a ZEIS do poço da Draga, que se 
trata de uma ocupação de interesse 
social, principalmente por ser  uma área 
histórica. A segunda, e principal, é a 
ZPA2 - faixa de praia, que corresponde 
a toda zona da orla. Há também uma 
zona ZPA1, que seria de preservação 
por conta da existência dos mangues. 
No entando, esta área está preenchida 
por ocupações irregulares, tendo seu 
solo impermeabilizado. Por último, o 
zoneamento da cidade é uma ZO3, Zona 
de Orla, que não permite edificações 
muito altas.direta com o mar (Figura 
37). “Vale salientar que, atualmente, a 
INACE atua na construção e reforma de 
navios de guerra, rebocadores, iates de 
alto luxo e outros tipos de embarcações 
de pequeno e médio porte, este uso, 
entretanto, vai de encontro à legislação 

vigente, que não admite uso industrial 
nessa faixa de praia, devido à Zona de 
Proteção Ambiental 2 (ZPA2) existente. 

 

O traçado viário da região é composto de 
duas frentes: vias arteriais e vias secundárias. 
A principal avenida identificada na região 
é a Avenida Pessoa Anta, que conecta a 
cidade de leste a oeste. A comunidade do 
Poço da Draga,  tem seu acesso também 
por esta avenida, além da Almirante 
Tamandaré e Rua Borgis, que chegam em 
seus arredores.
Para o acesso ao estaleiro, é utilizada a via 
que cumpre o perímetro da comunidade: 
Rua Guilherme Bluhn. Já adentrando na 
comunidade, seu perímetro também é 
completo pela principal rua de fluxo: Rua 
Viaduto Moreira da Rocha e só possui 2 
vias internas: Vila Vitória, a oeste e Beco do 
Estaleiro a leste. (Fig.37)

TRAÇADO VIÁRIO

ZONEAMENTO DA REGIÃO
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Figura 38 : 
Sistema viário 
secundario. 
Fonte:Elaborado 
pela autora.

Frente a isso, fez-se uma analise de 
deficiências e potencialidades da região.

Destaca-se como principal deficiência a 
perda de conectividade com o mar devido ao 
traçado viário e a perimetrificação por muros 
no território de galpões, o que impacta em 
uma dificuldade no acesso a praia, como se 
pode ver no primeiro diagrama.

Outra deficiência que pode-se notar 
na área é um excesso de áreas carentes e 
degradas, principalmente em se tratando de 
moradias expostas à impactos ambientais 
por estarem implantadas em territórios 
alagáveis, ao déficit de áreas permeáveis 
que faz com que, além de estarem em um 
estado degradado, as tornam vulneráveis a 
enchentes, ressacas e alagamentos. 

Um terceiro ponto que se pode analisar 
com os diagramas (Fig 39) é uma quebra 
do fluxo viário apresentado anteriormente. 
Por conta de um traçado irregular devido as 

IDENTIFICAÇÃO DE DEFICIÊNCIAS E 
POTENCIALIDADES

construções irregulares da comunidade, o 
fluxo de pedestre e o fluxo viário no sentido 
ao mar se torna interrompido em diferentes 
vias, fazendo com que este caminho se torne 
cada vez mais longo, reforçando ainda mais 
a perda de conectividade da cidade com o 
mar apresentado.

Por fim, a área possui uma grande 
potencialidade no sentido turistico, por ser 
uma área que possui diversos patrimônios 
históricos, comumente utilizados, 
destacando-se o Pier da Draga e o Centro 
Cultural, contudo, os seus entornos carecem 
de infraestrutura, tornando-se assim um 
tratativo somente para a população local. 
Faz-se uma sugestão de um aumento 
de infraestrutura local para atração de 
mais turistas, e consequentemente um 
impulsionamento no setor turistico e 
comericla da região, valorizando a área.
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Analisando o histórico da região, a implantação da comunidade e do estaleiro e as vias de 
acesso, pode-se concluir que o processo histórico e ocupacional acarretou uma barreira 
urbana no território, gerando, assim, uma carência de relação entre a comunidade e o mar. 
Ademais, é notável a ausência de infraestrutura de serviços e lazer. 
Pode-se notar, também, que o sistema de zoneamento é ineficiente, uma vez que as zonas 
de proteção foram ocupadas anteriormente pela comunidade que se encontra em situação 
vulnerável. O sistema viário também está em deficiência, pois impossibilita um fluxo direto 
entre a população e a praia, e de leste a oeste na cidade. Além disso, as vias são estreitas 
e, assim, são consideradas perigosas pela população pela falta de iluminação.

CONSIDERAÇÕES

Figura 40 : Poço da Draga. Disponível em: https://txaicostamendes.myportfolio.com/poco-da-draga-outros-olhares

Figura 39 : Diagrama 
de deficiências e 
potencialidades da 
área. Fonte: elaborado 
pela autora.
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Figura 41 : 
I m p l a n t a ç ã o 
vista de cima 
do acquário, 
ident i f icando 
e l e m e n t o s 
importantes do 
entorno. Fonte: 
Adaptado de 
Hissa, Paiva e 
Lima (2011).

O AQUÁRIO PROJETADO 
PARA A REGIÃO

O turismo no Ceará, desde a 
década de 1980, é uma importante 
condicionante para o desenvolvimento 
da cidade, tendo sua expansão 
explorada por vários governos. Frente 
a este cenário, em 2008, no governo 
de Cid Gomes (PDT), foi idealizada a 
construção de um Aquário em Fortaleza 
que visava atrair 1 milhão de visitantes 
por ano. (RIZZO, 2019). O projeto é do 
escritório Imagic! do arquiteto Leonardo 
Fontenele. 

Localizado em frente à Praia de 
Iracema (figura 41), o edifício surge 
como uma solução e proposta para os 
problemas ambientais apresentados, 
visando conscientizar a população 
através da aproximação da sociedade 
com as espécies locais, que estariam 

expostas dentro dos 38 tanques 
projetados, além de gerar recurso para 
uma maior preservação ambiental 
da cidade. A obra já custou R$ 130 
milhões até a realização deste estudo, 
com 75% da sua estrutura concluída. 
No entanto, apenas 25% do previsto 
em equipamentos e acabamentos foi 
concluído. Em 2011, teve sua construção 
iniciada, que se prolongou até 2017, 
quando foi interrompida, sem previsão 
de retomada e se encontra encalhada na 
orla de Fortaleza. Hoje, sua construção 
passa por questionamentos em relação 
à sua licitude e teve seu investimento 
retirado. Busca-se novos investidores 
para financiarem a retomada da obra, 
mas sem sucesso.

Contudo, há inúmeras problemáticas 
que acercam a qualidade espacial 
e ambiental do projeto frente a 
problemática tratada e seu uso. Dentre 
eles, se destacam os caráteres políticos, 
ambientais, arquitetônicos e urbanos 
da obra. 
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CARÁTER URBANO

Analisando o projeto em relação à 
sua implantação, pode-se perceber que 
ele foi projetado sem nenhuma ligação 
direta com a paisagem pré existente, 
dificultando a integração da rua posterior 
com a paisagem e o mar (Paiva, Hissa e 
Lima, 2014). Por ser um edifício de 212 
m x 25 m, com uma implantação linear 
sem nenhuma abertura de fluxo entre a 
calçada e a praia, o edifício se posiciona 
de forma a “quebrar” a relação da cidade 
com a praia, se tornando um edifício-
muro. (Fig 42,43)

A ausência de permeabilidade no 
edifício faz com que haja um contra 
argumento entre a proposta do edifício 
de conectar ainda mais a população 
com o cenário marinho. Entretanto, um 
caráter positivo do projeto é a sua praça 
localizada à esquerda na implantação, 
em que o projeto buscou criar uma área 
de convivência entre o edifício novo, a rua 
posterior, e a praia. Tal caráter espacial 
é muito valioso para a área, uma vez 

que a ampliação da calçada e dos espaços 
de permanência trazem maior conectividade 
da sociedade com a Zona da Orla, uma vez 
que estes espaços se encontram escassos no 
território.

Os aspectos relativos à sua inserção urbana 
constituem uma das principais falácias do 
Acquário, uma vez que poderia ampliar a escala 
da intervenção (restrita ao lote) e promover 
a melhoria dos espaços públicos da Praia de 
Iracema. (Hissa, Paiva e Lima, 2014, p.9)

Figura 42 : (à esquerda) 
Perspetiva do aquário 
demonstrando quebra com 
a paisagem. Disponível em: 
https://www.gazetadopovo.
com.br/haus/estilo-cultura/
acquario-ceara-obra-de-
aquario-encalha-em-praia-
famosa-de-fortaleza/

Figura 43 : (à esquerda): 
Imagem da obra inacabada 
do projeto do aquário. 
Disponível em: https://www.
gazetadopovo.com.br/haus/
estilo-cultura/acquario-ceara-
obra-de-aquario-encalha-em-
praia-famosa-de-fortaleza/
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Figura 44 : Implantação do Acquário com identificação dos espaços. Fonte: Haissa, Paiva e Lima apud SETUR (2011).

CARÁTER ARQUITETÔNICO

O edifício do aquário foi orçado em 
R$250 milhões e com ocupação de 
21.500m². Ademais, são 15 milhões de 
litros de água e sua escala visa ser o maior 
da América Latina (Paiva, Hissa e Lima, 
2014). Ainda segundo os autores, “Essa 
atitude megalomaníaca não é à toa: seu 
impacto na competitividade urbana está 
intrinsecamente ligada à sua escala e é 
expresso nas suas pretensões superlativas.”

Seu programa conta com 38 tanques 
expositivos (dentre eles tanques exclusivos 
para tubarões, pinguins, tanques de 
toques em espécies), auditórios, alas 
expositivas, cinemas 4D, além das áreas 
técnicas e administrativas (RIZZO 2019). 
Sendo assim, tem um caráter totalmente 
expositivo, pouco voltado para o caráter 
educacional e de pesquisa, aspectos 
fundamentais para o assunto da vida 
marinha. 

Em relação à arquitetura de fachada, 
tem-se um caráter alegórico, pois sua 
expressão formal é resumida em uma 
casca, remetendo ao uso marítimo em 

aspecto metafórico. O projeto é feito em 
formas curvas e orgânicas e busca uma 
fluidez, não somente em sua fachada, mas, 
também, dentro, procurando assemelhar-
se cada vez mais a um organismo vivo, 
reforçando a alegoria. 

Apesar de ser uma arquitetura marcante e 
de ter destaque na paisagem, com uma planta 
alegórica cumprindo esta função monumental 
que o edifício traz, tem-se  uma ausência 
de programas complementares voltados ao 
estudo e ampliação do conhecimento frente 
as problemáticas marinhas. 

Em se tratando a estrutura, a caixa interna 
do projeto é composta por um sistema 
simples de estrutura de lajes nervuradas de 
concreto armado. Pode-se notar, que a casca 
não é um elemento que compõe a estrutura, 
sendo feita apenas como uma epiderme do 
projeto para reforçar a questão monumental 
e orgânica proposta. (Fig 44 e 45)

Figura 45 :Planta Interna . Fonte: Haissa, Paiva e Lima apud SETUR (2011).
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CARÁTER AMBIENTAL

Quanto à análise do caráter ambiental, o 
projeto recebeu fortes críticas por professores 
universitários e profissionais ambientais. O 
ponto central das críticas aborda a questão 
da inspiração do projeto. Segundo Duarte 
apud Pimentel (2019), o início do projeto do 
Aquário foi modelado para algo parecido 
com parque aquáticos da Flórida, nos 
Estados Unidos. O principal problema deste 
modelo é o estresse ao qual os animais são 
submetidos. Em termos ambientais, o projeto 
poderia e deveria servir como um espaço 
que pesquisa e manutenção da fauna, flora 
e biodiversidade marinha como um todo.

Após a realização de um Estudo de 
Impactos Ambientais, foram observados 
falha e lacunas de caráter ambiental no 
projeto. Apesar da presença de impactos 
ambientais positivos, como a geração de 
emprego e renda para profissionais do ramo 
turístico, há, também, impactos notórios de 
grau negativo para o ambiente. São listados, 
abaixo, esses impactos.

• Alteração na paisagem;
• Interferência com a biota;
• Interferência na dinâmica eólica;
• Alteração no nível freático;

• Emissões de poeiras, gases e ruídos 
durante a fase de implantação;

• Redução da oferta hídrica para o lençol 
freático, pela impermeabilização de setores 
do terreno.

A SEMACE, Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente do Ceará, autora do EIA/Rima, fez 
uma série de recomendações e condicionantes 
para a mitigação dos danos observados no 
escopo do Estudo. As recomendações abordam 
a comunidade local, direta e indiretamente 
afetada, e a acessibilidade ao projeto. Essas 
medidas são listadas abaixo.

• Incluir Programa de conservação 
e preservação da biota local no projeto 
do Acquário, considerando as espécies 
sobrexploradas, raras, ameaçadas de extinção 
e de interesse econômico;

• Incluir Programa de Monitoramento da 
fauna marinha, na fase de operação, tendo 
em  vista  que  a  mesma  sofrerá  impacto  
devido  à  redução  de  alimento,  ruídos  e 
iluminação;

• Levantamento  preliminar  de  espécies  
invasoras  e  descrição  do  seu monitoramento;

Figura 46 Corte Transversal do Edifício com elementos principais da composição identificados. Fonte: Hissa, Paiva e Lima apud Setur (2011).
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Figura 47 Perpsetiva do projeto 
do aquário na região de 
Fortaleza: Disponível em: https://
www.gazetadopovo.com.br/

Analisando a região e seu entorno, a 
população que reside nos arredores do 
edifício carece de equipamentos públicos de 
cultura e infraestrutura. Com isso, a opinião 
dos moradores frente a obra inacabada é 
que ela deveria ter seu programa modificado 
e readaptado para se transformar em um 
Centro Urbano de Cultura, Arte, Ciência 
e Esporte (CUCA). Pimentel (2018) afirma 
que, em consulta com a comunidade, a 
ideia foi muito apoiada, tendo mais de 500 
assinaturas.

Com isso, pode-se concluir que o projeto 
não consegue cumprir com as expectativas 
populares, uma vez que ele, sendo uma 
excelente potencialidade para a melhoria 
dos espaços urbanos e públicos da Zona 
da Orla da região,  urbanisticamente não 
cumpre esta função. (Fig.47)

Ademais, apesar de turisticamente ser 
atraente com sua forma e organicidade, o 
projeto não conta com um programa que 
supra as reais necessidades de estudo e 
pesquisa que a área precisa para um maior 
enfoque no estudo da vida marinha frente 
às intempéries climáticas e à poluição dos 
oceanos. 

É preciso trabalhar esse assunto pelas vias 
da ciência e da cultura, e não por uma visão 
turística de araque com que esse Acquário 
foi trabalhado desde o início (DUARTE apud 
PIMENTEL, 2019, p.1).

No caráter ambiental, pode-se concluir 
que: a motivação do projeto não pode 
ser meramente turística. Apesar de ser 
mais chamativo para o público, um 
empreendimento unicamente com fins 
turísticos irá contra as diretrizes jurídicas 
ambientais brasileiras e estará sujeito à uma 
série de mudanças de caráter mitigatório e 
compensatório. 

Sendo assim, o projeto proposto neste 
trabalho surge como uma reflexão de que 
a área já foi mapeada como interessante e 
deficiente no que se diz respeito ao turismo 
e ao enfoque na preocupação com a vida 
marinha, mas carece de um projeto que 
consiga integrar, tais necessidades com uma 
conexão territorial com a Zona da Orla e um 
programa voltado para pesquisas e educação, 
e infraestrutura para a comunidade local.

CONSIDERAÇÕES
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“O mar não é obstáculo
É caminho”

- Amyr Klink

ESTUDOS DE 
CASO04|



PUERTO MADERO
BUENOS AIRES, AMÉRICA LATINA

Figura 48 : Vista do 
Puerto Madero. 
Disponível em: https://
quantocustaviajar.com/
blog/saiba-mais-sobre-
puerto-madero/

CONTEXTUALIZAÇÃO

Em meados do século XIX, a cidade 
de Buenos Aires dividiu suas instalações 
portuárias entre os dois rios: uma doca 
na Boca del Riachuelo e outra sob o Rio 
de la Plata. A cidade de Buenos Aires foi 
a primeira a ser estabelecida no estuário 
de la Plata. 

A relação entre cidade e porto era 
intensificada na época devido ao fluxo 
comercial entre América Latina e Europa. 
Contudo, em 1810, com a intensificação 
do  fluxo comercial, o aumento do 
tamanho das embarcações e dos pesos 
de mercadorias sobre o leito arenoso, fez 
com que as descargas portuárias tivessem 
que ser realizadas a longas distâncias por 
meio de “idas e vindas” do cais (TELLA, 
2013). (Fig 47)

Partindo disto, notou-se a ineficácia dos 
sistemas e métodos portuários da época, 
fazendo-se necessária a implantação 
de um novo Porto. Contudo, somente 
em 1889 é que se iniciou a obra de um 

Figura 49 : Embarcações chegando no Rio de La Plata. Disponível em: https://
aguiarbuenosaires.com/puerto-madero/
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Madero, que continua operante até 
hoje. Com a supremacia de eficácia, os 
antigos portos começaram a passar por 
uma desativação gradual.

Porém, ainda que não possuísse 
um grande potencial na época, o 
Puerto Madero apresentava um grande 
potencial estratégico. A cada década 
surgiam novas soluções para expansão 
de portos existentes, de forma a 
tentar adequar as novas necessidades 
marítimas e comerciais. Com isso, 
na década de 90, surge, então, a 
solução definitiva: uma estratégia para 
requalificação do Puerto Madero, de 
modo a integrar novamente a cidade 
com o mar, recuperar a reciclagem do 
patrimônio e revalorização urbana. 
(TELLA, 2013) 

Esta nova solução surge com a ajuda 
de urbanistas de Barcelona e aborda 
diretrizes como reuso de áreas obsoletas, 
hospedagem de atividades terciárias, 
recuperação de uma aproximação 
efetiva da cidade com o rio e reposicionar 
a área central, conectando norte e sul. 
(Fig 51)

Figura 50 (à 
esquerda): 
Puerto Madero 
antes da 
revitalização. 
Disponível em: 
https://www.
argentina.gob.
ar/transporte/
puerto-ba/
institucional/
historia

engenheiro vencedor de concurso, Eduardo 
Madero. O novo porto, em homenagem ao 
seu nome, foi nomeado Puerto Madero.

turístico, há, também, impactos notórios 
de grau negativo para o ambiente. São 
listados, abaixo, esses impactos.

• Alteração na paisagem;
• Interferência com a biota;
• Interferência na dinâmica eólica;

O projeto tinha como enfoque manter 
os dois canais de acesso, um a Norte e 
outro a Sul, e fazer uma sequência de 
diques ordenados linearmente. Essa nova 
estruturação tinha como meta readequar as 
instalações portuária que já se mostravam 
precárias. (Fig  50)

Contudo, devido ao aumento do fluxo 
e aumento das dimensões das novas 
embarcações comerciais, juntamente 
a outros portos ao redor do mundo, o 
Puerto Madero se tornou obsoleto e não 
comportava mais a demanda estabelecida 
pelas zonas portuárias pela falta 
de infraestrutura. (LIERNUR, 2015).  
A  construção do chamado Porto Novo, 
localizada mais ao Norte de Buenos Aires, 
se estendeu entre 1911 e 1925. O porto 
surgiu como uma substituição do Puerto 

Figura 51 (à 
esquerda): 
Puerto Madero 
em 2017. 
Disponível em: 
https://www.
airesfreewalks.
com/barrios/
puerto-madero-
en/what-to-
do-in-puerto-
madero/
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Com uma demanda para a instalação 
de novos equipamentos, valorização de 
pré existências e recuperação de áreas 
deficientes, a Prefeitura Municipal e o 
Governo Federal conduzem o projeto, e 
um plano diretor para o território. 

Para a criação do projeto, foi 
realizado um Concurso de Ideias. Com 
isso, a autoria do projeto final pertence 
a um conjunto de arquitetos. A área de 
estudo se inicia nas antigas instalações 
do Puerto Madero, composta pelos 
16 galpões portuários e 4 diques de 
atraque. (Fig 52)

O projeto partiu por duas etapas, 
onde os lados leste e oeste se diferenciam 
por perfil arquitetônico. Primeiramente, 
no setor oeste dos diques, foi feita 
a adaptação de novos usos para os 
galpões históricos, focados em usos 
gastronômicos, comercial e empresarial 
para região. Isto possibilitaria que se 
mantivesse o caráter histórico existente 
nas fachadas. Estes galpões podem ser 

CARÁTER URBANO

considerados elementos de transição 
entre o tecido consolidado e a nova 
área em formação (GIACOMET, 2017)  

A segunda etapa do projeto, 
localizada a leste dos diques, é onde 
foram implantados edifícios com 
novas tipologias, mais modernas, com 
parques urbanos e um novo desenho 
para a frente-mar. Os acessos para a 
área foram estabelecidos através de um 
prolongamento das avenidas existentes 
na trama urbana de forma a fazer com 
que a área portuária se integre com 
a cidade já existente e faça a costura 
do território, além de fazer a conexão 
física e visual da cidade com o rio.

Um aspecto importante do projeto é 
a presença dos diques. A estruturação 
do caráter urbano foi enfatizada em 
promover um desenvolvimento cultural, 
turístico e econômico, que foi distribuída 
ao longo dos 4 diques pré existentes de 
atraque das embarcações.

04 | TERRITÓRIO

Figura 52 (à direita): 
Convivio no Puerto 
Madero. Disponível 
em: https://www.
flickr.com/photos/
osaires/35198970701 
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Figura 53  Implantação do Puerto Madero. Fonte: Giacomet, 2017



CONSIDERAÇÕES PARCIAIS

Pode-se notar o caráter histórico marcado na região, o projeto serve como inspiração 
ao estudar o uso dos galpões e a adequação do território face as novas necessidades. 
Uma vez mantidos os galpões portuários, se dita num ritmo de fachadas e de visibilidade 
voltado para a cidade. Isso faz a manutenção o protagonismo das estruturas existentes 
e a valorização de todo o processo histórico da região.
Ademais, a implantação das novas edificações combinadas com o parque urbano nas 
proximidades com a água faz com que se tenha uma enorme valorização do local e 
estimule o uso e a permanência da população, além disto, o porto surge como uma 
centralidade para a cidade.  
Conclui-se que o projeto, hoje, é uma referência de recuperação de áreas degradadas, 
e tornou-se uma região atrativa, dinâmica e muito bem estruturada de Buenos Aires. 

Figura 55 : Visão 
do Rio da Área do 
Puerto  Madero. 
Disponível em: 
h t t p s : / / w w w .
y o u t u b e . c o m /
v=aeCY503rgsk

Por fim, em relação aos diques, o Dique 1 mescla usos de áreas comerciais, de serviço e lazer 
ligadas por habitações. O Dique 2 é onde há uma concentração das atividades residenciais. O 
Dique 3 é a principal fonte de estruturação e ligação do porto com o restante da cidade, enquanto 
o Dique 4 é onde se localizam os setores administrativo, através da instalação de escritórios e 
serviços (Fig. 54) (HERNANDEZ, 2004). 

Figura 54 : Divisão dos Diques do Puerto Madero. Fonte: Giacomet, 2017
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Figura 56  Orla do Guaíba, 
vista  Disponível em: 
https://www.archdai ly.
c o m . b r / b r / 9 0 7 8 9 2 /
parque-urbano-da-orla-
do-guaiba-jaime-lerner-
arquitetos-associados

CONTEXTUALIZAÇÃO

Projetado em 2012, o projeto da Orla do 
Guaíba, do escritório Jaime Lerner Arquitetos 
Associados, foi inaugurado em 2018 em 
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, como 
um projeto de plano conceitual urbano. 
Escolhido para esta pesquisa, o projeto 
tem destaque para suas grandes áreas 
permanência e enfoque na conectividade 
da população com a água. (Fig 56,57)

O projeto é uma intervenção de 56,7 
hectares e cobre uma 1,5km ao longo 
do Lago do Guaíba. Surge como uma 
intervenção à área que anteriormente era 
bastante vulnerável e tinha sérios questões 
de segurança, abandono e degradação, e 
parte originalmente para um controle de 
cheias, problema da região (LERNER, 2018).

O arquiteto afirma que a intenção 
do projeto era criar uma área de 
permanência qualificada, de modo a afetar, 
positivamente, a vida das 1,5 milhões de 
pessoas habitantes da região e 4,2 milhões 
em escala metropolitana.

Figura 57 : Implantação do projeto na região de 
Porto Alegre. Disponível em: www.archdaily.com/
parque-urbano-da-orla-do-guaiba

ORLA DO GUAÍBA
PORTO ALEGRE, AMÉRICA LATINA



Figura 58 : Iluminação dos 
Postes do Projeto. Disponível: 
h t t p s : / / w w w . a r c h d a i l y .
com.br/br/907892/parque-
urbano-da-orla-do-guaiba-
ja ime- le rne r -a rqu i te tos -
associados

Figura 59 : Luminotécnica do 
chão para o período noturno. 
Disponível em: http://
archdaily.com.br/907892/
parque-u rbano-da-or la -
do-gua iba- ja ime- le rner -
arquitetos-associados

CARÁTER URBANO

O projeto surge como uma solução 
de aumentar a conectividade da relação 
das pessoas com o mar, principalmente 
focando na valorização de seu entorno, 
através da implantação de bares, cafés, 
áreas esportivas, suporte sanitário 
juntamente a elementos da natureza, 
com uma grande área verde. Segundo 
Lerner (2018) “ O que antes onerava o 
município se torna um ativo importante, 
um elemento de sustentabilidade, 
reduzindo custos e agregando valor.”

A forma como o projeto se insere 
de modo orgânico a avançar no 
mar, criando passarelas metálicas e 
plataformas de convívio, vai contra 
a delimitação da borda, fazendo um 
redesenho da mesma e ampliando os 
espaços de valor. 

Ademais, o projeto é uma referência 
no que se diz respeito a Flora e Fauna 
local, uma vez que o contexto da 
paisagem foi pensado de forma a 
aproximar a vida existente do projeto, 
a recuperá-la e inseri-la no cotidiano.

O projeto paisagístico é pensado com 
cuidado aos aspectos ecológicos deste 
habitat ribeirinho e procura reintroduzir 
espécies nativas ao ambiente, 
promovendo sua regeneração. A 
vegetação nativa remanescente 
permanece respeitada pelos elementos 
construídos, implantados ao seu 
redor. Para cada setor (por exemplo, 
áreas sujeitas a cheias naturais ou as 
áreas secas mais elevadas), foram 
selecionadas espécies específicas. 
(LERNER, 2018, p.1)

Por fim, o projeto também conta 
com um tratamento luminotécnico para 
que possa ser desfrutado no período 
noturno e tenha uma visibilidade maior 
para os usos propostos. A luz do projeto 
é dividida entre postes de iluminação 
inclinados para o lado (Fig 58) postes 
a meia altura, e um novo elemento 
chave para a composição, balizadores 
de piso, que servem para setorizar as 
diferentes faixas do projeto (PROJETO, 
2018). (Fig 59)
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CARÁTER ARQUITETÔNICO

Adentrando o projeto, este é composto 
de 3 níveis. O primeiro nível é o nível da 
calçada, nivelada com a rua, onde foram 
posicionadas ciclovias. O segundo nível 
é o nível das arquibancadas, estas foram 
projetadas de forma com que a sua 
cobertura seja caminhável e convidam 
os transeuntes a adentrarem o projeto, 
sendo assim, pode-se notar um partido 
de projeto relacionado a desobstrução 
da paisagem. (PROJETO, 2018) (Fig. 58)

Por fim, a terceira camada do projeto 
é localizada na altura da água, e esta se 
conecta com todas as demais camadas, 
o que permite uma conectividade visual 
entre quem está no complexo viário e os 
pedestres do calçadão. (Fig 60).

A dimensão cênica do estuário será 
revalorizada pela implantação de 
arquibancadas que correm ao longo de 
todo o parque, oferecendo os melhores 
assentos para se apreciar o “pôr do sol 
mais bonito do mundo”. (LERNER, 2018)

No nível da água foram explorados 
diversas materialidades que geram uma 
composição para sensações variadas. 
Os materiais são madeira, vidro, 
concreto e aço e seus acabamentos 
são naturais, o que garante a  leveza 
do conjunto (VADA, 2019). Todos os 
materiais foram trabalhados de forma 
a manter a plasticidade proposta, com 
as curvas e desenho relacionado à 
movimentação do mar.

Por fim, o projeto se relaciona com 
o patrimônio já existe na região o 
Centro Cultural do Gasômetro, o Cais 
Mauá e o Centro Cívico – que ganham, 
com o projeto, uma nova visibilidade. 
Ademais, foi projetado um Restaurante 
360 graus inserido no mar, com uma 
visão privilegiada, para complementar 
o complexo de edificações. (Fig 61)

Figura 60 : Corte da Área que se localiza embaixo da continuidade do passeio do pedeste. Fonte: Archdaily, 2019

Figura 61 : Corte da área que se localizaz embaixo da continuidade do passeio do pedestre. Fonte: Archdaily 
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CONSIDERAÇÕES PARCIAIS

O projeto pode servir como um exemplo de implantação e reconstrução da Zona 
da Orla em macro escala. Uma vez que não desconsidera o pré existente e toma 
como partido estruturador principal a conectividade da população com o mar.

Além disto, a preocupação com as intempéries climáticas presentes, com as 
enchentes e com a vida marinha existente também serve como inspiração para a 
criação do novo projeto em questão. 

Vale ressaltar que esta interligação e uso proposto está sendo adequada nos dias 
de hoje, em que o projeto é muito utilizado e a população desfruta de seus usos 
constantemente, cumprindo assim, o seu propósito. 

Figura 63 : Orla 
do Guaíba pela 
visão de uma 
ciclista. Disponívell 
em: https://
cafeviagem.com/
or la -do-gua iba-
revitalizada/

Figura 62 : Orla 
do Guaíba pela 
visão de uma 
ciclista. Disponívell 
em: https://
cafeviagem.com/
or la -do-gua iba-
revitalizada/
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CONTEXTUALIZAÇÃO

Idealizada em 2008, pelo francês 
Jacques Rougierie, o projeto foi uma 
inovação construída a partir de um 
protótipo de “navio vertical” para explorar 
o oceano e permitir com que o homem 
mude o seu conceito sobre o estudo do 
fundo do mar. (Fig 64)

Devido as dificuldades frente 
a exploração no fundo do mar, 
principalmente a falta de capacidade 
respiratória do homem, que só permite 
mergulhos de aproximadamente uma 
hora com aparelhos, o projeto surge 
como uma solução de durabilidade 
para o período submerso e pode ser 
considerado uma inspiração no que se 
trata de pesquisas cientificas a respeito da 
fauna e flora marinha.

O projeto é composto por uma 
estrutura de 51 metros de altura, e conta 
com uma parte submersa de 38 metros. 
Seu sistema estrutural é semelhante ao de 
um navio, o que faz com que o projeto 

seja um laboratório móvel que poderá 
navegar os oceanos. 

A primeira parte do projeto que abrange 
o programa de ciência é composto de 
laboratórios e seu conceito principal é 
de se abranger espaços que permitam o 
constante monitoramento de espécies em 
aspectos biológicos e físico-químicos. Sua 
estrutura permitirá estudar os aspectos 
submersos, na interface entre o mar e o ar, 
e o próprio ar. (SEAORBITER, 2018).

Os idealizadores do projeto citam 
os seguintes quesitos como áreas em 
que se buscam o progresso através do 
projeto: saúde e nutrição, biodiversidade e 
biomimética, meio ambiente e antropismo 
e energia e recursos mineiras. 

A segunda parte do projeto é composta 
pela área de preservação e conscientização, 
sendo esta complementar ao programa 
original, e ressalta a necessidade da 
constante preocupação e conscientização 
das populações face aos problemas 

SEA ORBITER
PARIS, EUROPA

Figura 64 : 
Parte de 
cima do 
Projeto, em 
perspectiva. 
D i spon íve l 
em: www.
seaorbiter.
com 
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marinhos.
Como todos os ecossistemas marinhos são 

necessários para a sobrevivência da humanidade 
e a saúde da Terra, a missão da SeaOrbiter é não 
só informar o público sobre a vulnerabilidade 
dos ecossistemas oceânicos, mas também 
fazer com que as sociedades compreendam a 
importância de ter uma relação harmoniosa 
com os Oceano e induzir ações para a proteção 
e conservação responsável de seus diversos 
recursos. (ROUGERIE, 2018).

Por fim, a terceira esfera do projeto é a esfera 
de educação. Esta é materializada através de 

uma central de comunicação ao vivo com 
sistema multimídia , atrelada à aplicativos, 
com objetivo de transferir as informações 
adquiridas em pesquisas para a população 
em momentos de tempo real. Segundo 
Rougerie (2018) a contígua do seu programa 
educacional é transmitido ao vivo não somente 
para laboratórios, mas para centros marítimos, 
aquários, museus científicos e instituições 
educacionais, permitindo uma comunicação 
ao vivo do público com a tripulação em alto 
mar, localizada na parte superior (Fig. 65)

CARÁTER ARQUITETONICO

Com um projeto dividido em 3 
vertentes, sua disposição espacial dentro 
do projeto tem seu partido através desta 
divisão, como pode-se notar na figura 68. 

O projeto é dividido então, partindo de 
sua parte fora-d’água das áreas técnicas 
de controle e estocagem, sendo estas a 
direção e armazenamento de barcos, 
salas de engenharia e estocagem de 
mantimentos.

Partindo para as regiões mais 
adentradas dentro da água se localizam 
as partes científicas de laboratórios, 
observatórios e salas multidisciplinares, 
isto se da pela visão direta com o fundo 
do mar possibilitada através de janelas 
em seu casco, juntamente a um sistema 
de iluminação e câmeras-robô que 
filmam até 600 metros de profundidade. 
(UOL,2005).

Seu formato foi inspirado em um 
cavalo marinho, com a saliência para fora 
inspirada na barriga do animal (Fig.66)

Figura 66 : Imagem comparativa do formato do projeto 
com um cavalo marinho. Disponível  em: https://
architizer.com/projects/seaorbiter/ Figura 65 : Parte de cima do Projeto, em perspectiva. Disponível 

em: www.seaorbiter.com 
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Figura 67 : (à esquerda)Corte com funções 
identificadas. Disponível em: www.seaorbiter.
com.br

Por fim, as áreas mais profundas 
do projeto se localizam áreas de 
suporte para a permanência, como 
quartos, cozinhas e vestiários. Além 
destas se localiza a interface entre os 
mergulhadores e o mar: cabine de 
descompressão que permite a entrada 
dos pesquisadores em alto mar. (Fig 
67) 

Em se tratando de estrutura, o que 
a mantem estável é o fato de dois 
terços do projeto estarem embaixo da 
água, o que garantem o empuxo da 
solução flutuante semelhante a casca 
de navio, além disto, o projeto visa 
uma sustentabilidade e foi projetado 
para ser movido a biocombustível, 
mantendo os valores que este busca 
alcançar. (UOL, 2015). 

Estes estudos foram realizados 
através de protótipos em escala 
reduzida submersos em tanques. (Fig 
68)

Figura 68 : (à direita) Protótipo sendo ensaiado. 
Disponível em: www.seaorbiter.com



CONSIDERAÇÕES PARCIAIS

O projeto serve, para o presente estudo, como inspiração, principalmente no que se pode 
analisar em relação ao programa e a divisão das esferas de áreas trabalhadas: ciência, educação 
e conscientização, e facilita uma visualização do programa ideal quando se diz respeito a trabalhar 
a vida marinha. 

É necessário, além de um monitoramento constante de espécies, um constante trabalho de 
conscientização através da informação, e educação das comunidades costeiras em respeito do 
assunto. Ademais, pode-se perceber a valorização que se tem o projeto ser móvel, permitindo, 
cada vez mais, uma maior comunicação com altos níveis marítimos que não se restringem ao raio 
próximo a praia, como os demais projetos comuns que visam a recuperação da vida marinha.

Uma vez que o projeto estuda, além da vida marinha, o papel do oceano na absorção de gás 
carbônico e como os mares ajudam a reduzir o efeito estufa, pode-se concluir, através do projeto 
que, apesar de não ter sido construído ainda, é uma visão revolucionária das necessidades dos 
oceanos frente as intempéries e previsões para o futuro frente aos problemas gerados por poluição 
e aquecimento global.Figura 69 : Engenheiros responsáveis olhando parte do casco 

construido. Disponível em: www.seaorbiter.com.br

Figura 70 : Engenheiros responsáveis olhando parte do casco construido. 
Disponível em: www.seaorbiter.com.br





“Só se preserva aquilo que se conhece”

- Jacques Cousteau
O PROJETO05|



Figura 71 : Implantação existente da área. Fonte: Elaborado pela autora.

A partir de toda a análise apresentada, foi pensado um projeto para a 
região que busca atender as necessidades de infraestrutura carente o, 
impulsionamento no turismo e no comercio, visando um aumento no número 
de emprego. Ademais, busca-se estimular a conscientização da população 
a respeito da vida marinha, retomando a conexão da população com o mar 
através da implantação de programas educacionais e de pesquisa sobre a 
vida a flora e fauna marinha e sua preservação, que se faz muito necessária.

LOCALIZAÇÃO

O projeto está localizado no bairro Centro, em Fortaleza - Ceará. (Fig 71) 
Sua área de atuação engloba todo o entorno da comunidade da Draga, a 
abertura do fluxo do estaleiro e uma implantação em cima do quebra mar 
existentevisando a continuidade da Orla de Iracema, de forma a buscar uma 
costura do território, atualmente degradado, com as zonas mais consolidadas 
de região da Capital. 

Esta costura é feita através de uma reestruturação da zona de borda, de 
forma a impulsionar o uso do território e melhorar a infraestrutura dos sistemas 
existentes, valorizando o turismo e a conexão com o mar.

IMPLANTAÇÃO 
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1. CRIAR ESPAÇOS DE PERMANÊNCIA NA 
ZONA DA ORLA
Impulsionar uma permanência de qualidade 
na Zona periférica da Praia de Iracema, 
junto ao Pier da Draga, criando espaços de 
convivio e uma melhor estrutura urbana.

2. SUBSTITUIR HABITAÇÕES DE RISCO POR 
CONJUNTOS HABITACIONAIS
Feita a análise do aumento do nível do mar da 
região, que resultou em uma necessidade da 
remoção de algumas habitações em situações 
vulneráveis (27 casas). Frente a isso, foram 
propostos conjuntos habitacionais no local, 
com capacidade para 44 apartamentos.

3. REDESENHAR A ÁREA PERIFÉRICA DA PRAIA 
DE IRACEMA
A partir da apropriação de um dos galpões 
existentes do estaleiro, realocando-o em outra 
área, projetou-se cafés e sanitários de forma 
a gerar uma infraestrutura para usuários do 
Pier da Draga e da praia.

DIRETRIZES URBANAS

4. AUMENTAR A ÁREA VERDE NA REGIÃO
Foi projetado um parque perimetral na Zona 
da Praia, de forma a aumentar as áreas 
permeáveis da região visando melhora no 
impacto das intempéries climáticas

5. REESTRUTURAR O SISTEMA VIÁRIO
A reestruturação do sistema viário foi feita a 
partir de um alargamento das vias e projetando 
calçadas e um sistema verde perimetral à 
elas. O sistema facilita o acesso viário e de 
pedestres à praia, dando continuidade as vias 
advindas do centro.

6. IMPLANTAR PROJETOS DE INFRAESTRUTURA
Por fim, a inserção de projetos de infraestrutura 
na área se deu através dos dois elementos: 
plataforma educacional implantada em cima 
do quebra-mar existente, e um o Centro de 
Recuperação da Vida Marinha projetado em 
um terreno vazio do estaleiro.

Figura 72 : Diretrizes urbanas para a 
área. Fonte: elaborado pela autora

Com enfoque na retomada da conexão com o mar, foram traçadas algumas diretrizes 
urbanas de forma a direcionar uma mudança territorial na região, e são elas (Fig 73):



Figura 73 : Implantação de cobertura proposta do projeto. Elaborado pela autora.

Para suprir todas as necessidades da 
região, influenciar na conscientização 
da população sobre a importância da 
recuperação da vida marinha, e também 
trazer um caráter cientifico e hospitalar de 
referência da região Nosdeste, o programa 
se dilui em alguns edifícios importantes, 
que foram projetados, gerando um 
conjunto de Centro Marinho no território, 
organizados da maneira estratégica a 
seguir:

1. A plataforma (22.450m²) que 
foi projetada em cima do quebra mar 
existente, para ter um caráter mais publico, 
de forma a trazer a população para um 
percurso em conexão direta com o mar, 
com um programa diverso e expositivo.

2. A marina pública, dividida em duas 
tipologias:

a) barcos menores de uso privado e 
incentivo a turismo

b) barcos de médio porte com caráter 
de pesquisa para realizar a ronda no 
litoral nordestino em busca de espécies 
ameaçadas, para trazer para o Centro de 

OS ELEMENTOS DO PROJETO

Pesquisa para serem tratadas.

3. O Centro de Pesquisa (14.860m²) que foi 
implantando em um terreno vazio do estaleiro 
INACE e possui uma conexão direta com a marina 
e os barcos de recuperação de espécies, feito para 
ter um programa mais restrito de caráter científico 
de pesquisa e acompanhamento dos barcos em 
alto mar.

4. Conjuntos Habitacionais (2.560m²) para tirar 
a população da comunidade da Draga da situação 
de risco e vulnerabilidade a desastres ambientais.

5. Galpão de Suporte do Pier que foi projetado 
para impulsionar uma preservação e utilização 
melhor dos patrimônios históricos.

Todo o complexo foi pensado de forma a se 
conectar, se tornando um único elemento de 
referência no Nordeste, abrangendo todos os pontos 
necessários para uma conscientização: educação, 
pesquisa, conexão com o local, reconhecimento 
das raízes históricas e preservação do patrimônio 
local.
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Figura 74 : 
Divisão do 
programa 
proposto. 
Elaborado pela 
autora.

O programa foi pensado de forma a dividir os diversos 
conteúdos necessários para se trazer pesquisa e um nível 
maior de conscientização da população para o local.

Primeiramente, no Galpão de Suporte ao Pier, abrangiu-
se um programa de estrutura para impulsionar o uso do 
Pier da Draga e do parque criado, com cafés e sanitários, 
além de uma área expositiva advindas do Centro de 
Recuperação, como esqueletos, pequenos aquários e 
resultados científicos.

Para o nível de pesquisa, devido a necessidade um 
maior sigilo e privacidade, foi posicionado o programa 
hospitalar e científico no prédio localizado no terreno do 
estaleiro, conta com salas de pesquisa, salas de cirurgia, 
tanques abertos para tratamento de espécies, além de 
áreas administrativas, laboratórios, e um auditório.

Por fim, o caráter educacional e de conscientização foi 
localizado na plataforma, de forma a impulsionar um 
grande fluxo, com uma grande variedade de usos, e 
retomar a conexão da população com o mar durante todo 
o trajeto expositivo, educacional e comercial, visando um 
programa 24h com restaurantes, exposições, cafés e 
proximidade com a marina.

PROGRAMA
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Para a implantação da marina no 
território, foi feito um estudo de espaços 
de manobra e da direção do vento em 
Fortaleza. Frente a isto, a marina foi 
posicionada de forma perpendicular 
a plataforma, voltada para as áreas 
abrigadas. 

Para o acesso dos barcos ao mar, foi 
implantada uma rampa proxima a rua de 
entrada no estaleiro, a mesma tem largura 
de 10 metros.

Os barcos do estaleiro que estavam, 
anteriormete, atracados no espaço em 
que foi posicionado o prédio do Centro 
do  Recuperação, estes foram alocados 
proximos ao galpão de manutenção do 
estaleiro. 

A marina foi dividida em dois tipologias 
de embarcação, as primeiras, localizadas 
próximo ao novo edifício são para os 
barcos de médio porte que farão a 
ronda no litoral recuperando espécies 
ameaçadas e realizando pesquisas. A 
segunda tipologia é para barcos menores, 
de caráter turístico e familiar.

CONSTRUÇÃO DA MARINA

Figura 75 : Implantação do Térreo. Elaborado pela 
autora.

Figura 76 : Dimensões necessárias para projetar uma 
marina. Fonte: Neufreurt, 2018.

Figura 77 : Mapa dos ventos de Fortaleza. Fonte: windfinder.com, 2021
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GALPÃO DE SUPORTE AO PIER

Figura 78 : Região de chegada da Orla da Praia de Iracema. Elaborada pela autora.

Figura 79 : 
A b e r t u r a 
do vão do 
g a l p ã o . 
E l a b o r a d o 
pela autora. 

Figura 80 : 
Chegada do 
c a l ç a d a o 
da Orla de 
I r a c e m a . 
E l a b o r a d o 
pela autora. 
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A PLATAFORMA
PROGRAMA EDUCACIONAL

Figura 81 : Perspectiva da 
plataforma projetada. 
Elaborado pela autora. 



Para estruturar a plataforma, foi pensado, 
primeiramente, na logística da marina. Os 
pontos de abastecimento foram posicionados 
ao final de cada pier móvel (Fig.82), 
enquanto a iluminação guia dos barcos foi 
posicionada na ponta da plataforma onde 
é possível uma iluminação 360º. Os barcos 
foram posicionados respeitando o espaço de 
manobra.

Em relação a divisão do programa, este foi 
dividido em três blocos principais: zona dos 
aquários, zona educacional e zona comercial, 
para abranger todo o programa necessário 
da plataforma. Sua distribuição foi feita de 
forma a distribuir ao longo dos 750 metros 
de plataforma os interesses. Primeiramente, 
a zona comerical foi posicionada próxima a 
entrada, para ampliar o comércio na região, 
incentivar a geração de empregos e geração 
de renda, por possuir um fácil acesso e maior 
fluxo de pessoas.

A segunda parte, a zona educacional, foi 
posta no meio da plataforma e possui um 
programa muito variado, com espaços de 
permanência e incentivo a conscientização, 
enquanto que, por fim, os aquários foram 
posicionados ao final da plataforma por 
serem a zona de maior interesse expositivo, 

Figura 82 : Diagramas de lógicas de divisão e fluxos da plataforma. Elaborado pela autora. 

e justificarem todo o caminho do pedestre até o 
final do percurso.

Para a divisão destas zonas foram projetados 
restaurantes intermediarios, onde a plataforma 
possui um pequeno avanço de 10 metros para o 
mar, para serem considerados pontos de encontro 
e pontos de divisão entre os programas, além de 
estimular uma funcionalidade 24h a todo o trajeto.

Em relação aos espaços de manutenção, foram 
posicionados no inicio de cada trecho pequenas 
áreas administrativas, juntamente a caixas d’água 
impulsionada por bombas e as salas elétricas.

Os fluxos foram dividios em duas partes, o  
primeiro foi o fluxo viário, virado para o lado da 
marina, feito em concreto, advindo do viário da 
rua, que foi feito para um suporte de serviços, 
recolhimento de lixo e suporte a marina. Os 
equipamentos de serviços foram posicionados 
virados para esta face, enquanto que no sentido 
oposto, o deck da madeira virado para o mar 
onde estão localizadas as fachadas principais 
de interesse público, como lojas, exposições e 
aquários, segregando então assim, naturalmente, 
o fluxo público de um fluxo de serviços. Espaços de 
modulação de 6,5m entre os blocos independentes 
também foram abertos para passagem de um lado 
a outro da plataforma. 

Esta estratégia está diagramada na figura 82.
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Figura 83 : Chegada da plataforma com vista para o esqueleto. Elaborado pela autora.
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A zona comercial foi pensada de forma a incentivar o turismo na região e aumentar o número de 
empregos. Com 10 lojas e 8 áreas de turismo, a zona possui um mezanino expositivo que se conecta 
diretamente com o prédio do centro de pesquisa. Se tornando um ambiente movimentado e de 
permanência.

AMPLIAÇÃO LOJAS

Figura 84 : Setorização das ampliações propostas. Elaborado pela autora. 

Figura 85 : Ampliação Planta do Térreo Zona Comerica. Elaborado pela autora.

Figura 86 : Ampliação dos mezaninos Zona Comercial. Elaborado pela autora.



AMPLIAÇÃO EDUCACIONAL

A área educacional possui um programa mais abrangente, com mezaninos totalmente expositivos 
abertos. Dentro dos blocos, o programa se extende a co-workings, salas temáticas para exposição, 
salas para reuniões abertas ao público, e um café para incentivar a permanência da área.

Por fim, a zona de aquário conta com três grandes tanques de água salgada para área expositiva. os 
tanques possuem uma visão 360ºC do aquário e tem tamanho para abrir pequenas e médias espécies. 
Sua manutenção é feita no modulo interno ao aquário, onde se localizam as bombas e sistemas de 
oxigêncio e a alimentação dos animais feitas pela área de cima, por mezaninos.

AMPLIAÇÃO AQUARIOS

Figura 87 : Ampliação Educacional Térreo. Elaborado pela autora.

Figura 88 : Ampliação dos mezaninos área educacional. Elaborado pela autora.

Figura 89 : Ampliação Térreo Zonas dos Aquários . Elaborada pela autora.

Figura 90 : Ampliação mezaninos Zona dos Aquários. Elaborado pela autora.



AMPLIAÇÃO 
RESTAURANTE

Por último, nas ampliações da plataforma, as áreas intermediárias entre as zonas é composta por um 
avanço para o mar para se tornar uma zona de concentração e ponto de encontro, situado sempre próximo a 
um restaurante de grande porte, totalizando em três restaurantes ao longo da plataforma.

Figura 91 : Perspectiva com explicação 
funcionadidades dos aquarios. Elaborado pela autora.

Figura 92 : Ampliação zona intermediária do restaurante. Elaborado pela autora.
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Figura 93 : Ampliação corte da Zona Comercial. Elaborado pela autora.

Figura 94 : Ampliação Corte Zona Educacional. Elaborado pela autora.

CORTE ZONA DE LOJAS

CORTE ZONA EDUCACIONAL
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Em se tratando da estrutura da plataforma, a mesma foi projetada em cima do quebra mar 
existente, com um sistema de estacas de concreto fixadas no fundo do mar, juntamente a um 
sistema nervurado de vigas longitudinais e transversais para se tornar eficiente contra o empuxo da 
água.  Este sistema possui uma altura de 90cm, feita de forma a se considerar o aumento do nível 
do mar nos próximos 80 anos, de forma com que, mesmo com o aumento, o projeto se encontra 
protegido e serve uma uma barreira e abrigo para as águas da marina.
Os blocos independentes são feitos de estrutura metálica também fixados nas vigas transversais 
seguindo a modulação de 6,5 metros. Por possuir uma modulação quadrada e terem diversas 
combinações ao longo da plataforma, o projeto foi pensado com paredes steel frame, para 
serem leves, e  permitirem que o programa, num futuro, possa ser flexível, com uma modulação e 

conjuntos que permitem uma grande diversidade de usos, adequando-se as necessidades locais 
conforme necessárias, principalmente nos trechos da área educacional e de lojas.
Todo este sistema fixo de concreto é acoplado ao sistema móvel do pier fluante da marina por 
meio de um sistema articulado, uma vez que a marina precisa acompanhar a movimentação 
vertical da água para ancoragem dos barcos. 
Para gerar uma unidade ao conjunto, foi feita uma cobertura de lona tensionada, a mesma se fixa 
a cada 12 metros nas vigas transversais, acobertando toda a estrutura dos blocos interiores e do 
passeio dos pedestres de forma a trazer um maior conforto térmico para todo o percurso, além 
de uma uniformidade estética reforçando uma horizontalidade e leveza, com a lona remetendo 
as velas das embarcações.

Figura 95 : Ampliação do corte das Zonas de Aquários. Elaborado pela autora. CORTE ZONA AQUÁRIOS
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Em relação a paginação de pisos, foi projetado um 
deck de madeira em toda a extensão da plataforma, 
na extensão dos mezaninos e adentrando os blocos 
independentes, para reforçar a unidade do conjunto 
como um todo.

Na direita, no fluxo de serviços, foi feita uma faixa de 
concreto para possibilitar a passagem dos carros de 
suporte.

Na extremidade da esquerda foi feito um corredor 
verde, com árvores de médio porte, e alguns bancos 
de permanência, para trazer uma sensação de maior 
contato com a natureza.

Para poder realizar o canteiro verde na extremidade 
do pier, na extremidade inferior de cada árvore foi 
feita uma inversão da laje para que se pudesse formar 
um canteiro natural onde a raiz da árvore pode se 
instalar.

O perímetro de todo o caminho foi envolto com 
guarda corpos metálicos com cabos de aço para 
proteção dos pedestres.

Figura 96 : Corte Transversal da Plataforma. Elaborado pela Autora.
Figura 97 : Ampliação laje invertidade 
para canteiros. Elaborado pela autora. 

17305 | O PROJETO172 CENTRO MARINHO: ESTRATÉGIA PARA REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE FORTALEZA



Figura 98 : Perspectiva de zona de restaurantes da plataforma. Elaborado pela autora Figura 99 : Perspectiva de dentro do restaurante da plataforma. Elaborado pela autora.
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O sistema dos blocos independentes é feito de vigas metálicas de 
aço perfil ISO-25, com uma modulação de 6x6,5m que permitem uma 
maior resistência a maré e as ressacas, e são estruturados conforme os 
detalhes a seguir:

DETALHAMENTOS

A COBERTURAESTRUTURA DOS BLOCOS DA PLATAFORMA

Figura 100 : (Acima)        Detalhamento dos blocos independentes. Elaborado pela autora.

Figura 101  {À direita) Detalhamento da cobertura. Elaborado pela autora. 

O sistema da lona é feito de polietileno reticulado, com um filtro UV de mais de 95% dos raios 
solares e 67% de sombreamento. Além disto, foi realizada a conta de refração, e concluiu-se que a 
cobertura permite uma diminuição quase 8ºC na sensação térmica na plataforma.
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A marina foi projetada com concreto flutuante 
pesado do Sistema Pier Brasil, e são acoplados na 
plataforma fixa através de uma rampa metállica 
que utiliza de um sistema articulado para permitir 
que a marina acompanhe o aumento do nível do 
mar sem perder a conexão com a plataforma, 
como pode-se ver na figura 101.

Figura 102 : Perspectiva da 
plataforma pela vista da 
marina. Elaborado pela autora. 
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PIER DA MARINA

Figura 103 : Detalhamento do sistema 
de encontro do pier móvel com 
pier fixo. Elaborado pela autora.

Figura 104 : Perspectiva 
do avanço do mar na 
zona do Restaurante. 
Elaborado pela autora.

O sistema de travamento para evitar movimentações laterais foi feito através 
de cabos de aço elásticos que são cruzados e fixados em blocos de concreto no 
fundo do mar e ancorados na estrutura do pier flutuante (Fig.101):
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Figura 105 : Perspectiva da 
plataforma do fluxo viário de 
serviço. Elaborado pela autora.
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Figura 106 : 
Perspectiva da 
p l a t a f o r m a . 
E l a b o r a d o 
pela autora. 
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O CENTRO DE RECUPERAÇÃO
PROGRAMA DE PESQUISA

Figura 107 : Perspectiva aérea 
do prédio de Recuperação. 
Elaborado pela autora. 
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O prédio do centro de recuperação da 
vida marinha conta com um programa 
bem abrangente focado em pesquisa. 

Sua implantação foi feita de forma com 
que o fluxo de entrada do prédio acontece 
por três formas distinttas. O primeiro 
deles é o fluxo de entrada dos animais 
recuperados dos barcos, que entram 
diretamente para aa área hospitalar, com 
acesso à salas cirurgicas, salas de exames 
e aos tanques abertos para tratamento.

O segundo fluxo é o fluxo que vem da 
abertura do galpão, sendo este o fluxo 
de funcionários, diretamente relacionada 
com o parque criado. 

Por fim, o terceiro acesso para o prédio 
se da situado próximo a plataforma, com 
enfoque no público, que permite um acesso 
fácil ao auditório projetado, a recepção e 
a um café público.

O acesso público pode ser feito tanto 
pelo térreo para acesso ao auditório, como 
pelo mezanino onde está localizada uma 
janela para que o piúblico possa observar 
os tanques de tratamento das espécies.

A distribuição do programa dentro do 
edifício foi feita de forma a fragmentar por 

Figura 108 : Localização da ampliação do prédio. Elaborado pela autora.

usos, sendo o programa hospitalar localizado no 
térreo, próximo aos tanques, devido a facilidade 
de acesso ao mar. Enquanto o programa de 
pesquisa, laboratórios e acompanhamento dos 
barcos do mar se situa no primeiro mavimento, 
por ser uma área mais reservada.

O auditório foi projetado de forma a ter dois 
acessos, o acesso público pelo térreo, para 
uso de programações de palestras, e um foyer 
no pavimento superior para uso interno dos 
pesquisadores e funcionários do prédio, para 
eventos internos. 

Por fim, toda a área de administração 
e funcionários foi posicionada também no 
pavimento superior pela proximidade com os 
laboratórios. 

O sistema hidráulico do prédio, por 
requerer um grande número de bombas e 
caixa d’água para o reabastecimento dos 
tanques, foi posicionada próximo aos mesmos, 
no pavimento superior, com acesso técnico 
pela área molhada dos tanques, facilitando a 
manutenção da tubulação.

18905 | O PROJETO



Na imagem acima pode-se perceber a distinção dos três acessos principais, à esquerda, o de animais, 
acima o público e à direta, próximo ao parque, o acesso de funcionários.

Figura 109 : Planta térrea do Centro de Recuperação. Elaborado pela autora. Figura 110 : Primeiro pavimento do centro de Recuperação. Elaborado pela autora.

Na imagem acima do pavimento superior pode-se notar mais aproximadamente a conexão direta da 
plataforma com o acesso ao prédio e às janelas de vista dos tanques.

TERRÉO PRIMEIRO PAVIMENTO
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Figura 111 : Corte A-A. 
Elaborado pela autora. 

CORTE A-A
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Como se pode ver na imagem ao 
lado, a área de tanques foi projetada de 
forma coberta, para evitar uma grande 
insolação, filtrada pela lona, mas com 
aberturas no perímetro para um fluxo 
de ventilação natural necessário para 
o tratamento das espécies. O piso 
molhado foi feito com ralos a cada 5m, 
e os tanques possuem profundidades 
variadas que vão de 1 metro a 3 
metros, para conseguir abordar um 
tratamento de uma variedade animal 
maior.

Na imagem 110 podemos também 
visualizar melhor a janela pública de 
acesso pela plataforma, com um intuito 
informativo e educacional.

Figura 112 : Vista da janela  da 
área dos tanques de tratamento. 
Elaborado pela autora.
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Figura 113 : Corte B-B. Elaborado pela autora

CORTE B-B
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No corte acima, pode-se perceber a relação direta do prédio com todo o seu entorno. A proximidade da 
entrada com o local de atracamento dos barcos de pesquisa marinha, e também, à direita, a proximidade 

Figura 114 : Corte C-C. 
Elaborado pela autora. 

com o parque e com o galpão de suporte ao píer, reforçando ainda mais a ideia de fluxos contínuo e das 
conexões da população com o mar, através da criação de infraestruturas.

CORTE C-C
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Figura 115 : Perspectiva 
da praça vendo o 
Centro de Recuperação. 
Elaborado pela autora. 
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DETALHAMENTOS

FACHADAS

Figura 116 Detalhamento da abertura da 
fachada e dos brises. Elaborado pela autora.

Figura 117 : Detalhamento da fachada e do encontro 
da plataforma com o edifício. Elaborado pela autora. 
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Figura 118 : Elevação 1. Elaborado pela autora. 

Figura 119 : Elevação 2. Elaborado pela autora.

Figura 120 : Elevação 3. Elaborado pela autora. 

Figura 121 : Elevação 4. Elaborado pela autora. 

ELEVAÇÃO 1

ELEVAÇÃO 2

ELEVAÇÃO 3

ELEVAÇÃO 4
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CONCLUSÃO

Figura 122 : Edifício do Centro de 
Recuperação. Elaborada pela autora. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a projeção das intempéries climáticas, a 
suscetível vulnerabilidade a desastres ambientais, 
a previsão de aumento do nível do  mar e o 
risco de extinção de diversas espécies marinhas, 
faz-se necessário uma conscientização cada vez 
maior acerca do tema em todo o caráter global. 
Frente a isso, é necessária uma conscientização, 
e uma implantação nacional de estratégias que 
contenham tais avanços e eduquem a população 
para o problema existente.

Tendo em vista as problematicas apresentadas, 
e todo o desenvolvimento de pesquisa acerca da 
Região do Pier da Draga e seu caráter histórico 
importante, o tema do projeto casa com o 
interesse de uma revitalização na Zona da Orla, 
trazendo programas de retomada de conexão 
com o mar e buscando uma conscientização da 
população.

Frente a isto, tem-se um reconhecimento das 
condicionantes, deficiencias e potencialidades 
da região e entende que não há o incentivo 
necessário turístico e cultural na região que 
valorize seu histórico de conexão com o mar.

Por este motivo, buscou-se compreender 
formas afetivas de unir os interesses de 
revitalização da zona da Orla e a melhor forma 
de implementar o discurso da importância da 

preservação da flora e fauna local.
O novo projeto surge como elemento 

precursor de retomadas de conexões territoriais, 
macroestratégias ambientais, programas 
diversos, incentivo a turismo, incentivo a geração 
de empregos, além do incentivo científico no 
estudo da biologia local.

Com a elaboração dos estudos de caso, e um 
espelhamento de diretrizes como exemplo no 
projeto proposto, conclui-se que este se apresenta 
capacitado para suprir necessidades e carências 
da região, revitalizando a Orla e valorizando o 
local e a sua comunidade.

Toda a estrutura do projeto e seu programa 
tem uma relação com o propósito do projeto de 
se ter construções visando os menores impactos 
ambientais possíveis, sempre agregando em 
aspectos qualitativos e trazendo projeções futuras 
como preocupações evidentes durante toda a 
construção.

Por fim, conclui-se que o estudo se dilui em 
toda extensão de maneira flexível e variável, 
admitindo uma adaptabilidade as necessidades 
locais, de forma a que o programa do projeto 
da plataforma possa se expandir e se comprimir,  
tornando-se resiliente, assim como a trajetória de 
avanços do mar.
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Cuidem do mar.


