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RESUMO

Devido à grande preocupação que nos últimos anos vem se acentuando 
com  o  clima,  os  parques  ganham  importância  por  representarem  uma 
conquista de espaço necessária para uma boa qualidade de vida urbana e 
por integrarem diferentes dimensões tornando-se espaços para a promoção 
do lazer,  da cultura,  do esporte,  da saúde,  da educação,  da convivência 
coletiva e do turismo. Seguindo esse enfoque o presente trabalho apresenta 
o parque ecológico como uma opção a mais de lazer para o povo cearense 
e para os turistas, como alternativa aos shoppings lotados, a uma Avenida 
Beira-Mar repleta de vendedores ambulantes e ao já tradicional turismo de 
“sol e praia”, além de resgatar o equilíbrio ecológico do local. Dessa forma, 
apresenta-se como objetivo principal de reconhecer a importância do Parque 
Ecológico do Rio Cocó como atrativo turístico da cidade de Fortaleza-Ceará 
para demandas do turismo local e global. Visando atrair mais pessoas para a 
região, tanto turistas como fortalezenses através de uma conscientização da 
população  local  e  dos  profissionais  que  trabalham  com  o  turismo  em 
Fortaleza. A metodologia utilizada para concretização da presente pesquisa 
foi  basicamente  através  de  pesquisas  bibliográficas,  sites  na  Internet  e 
visitas técnicas documentadas através de fotos referente às três grandes 
áreas que compõe a totalidade do Parque Ecológico do Rio Cocó: Parque 
Adahil  Barreto,  Parque  das  trilhas  do  Cocó  e  Pólo  Tancredo  Neves  e 
também contou com aplicação de um questionário  específico  apenas ao 
trecho situado na avenida Engenheiro Santana Júnior com Padre Antônio 
Tomás, por se tratar de uma área mais conhecida devido ao seu grande 
enfoque que são as trilhas e também por que com todos os problemas que 
foram detectados, é justamente nessa área urbanizada o trecho que mais se 
destaca se comparado com todas as três partes que fazem a totalidade do 
parque.  Buscando  com  isso  verificar  o  perfil  do  visitante  e  avaliar  a 
satisfação dos turistas e moradores, ou seja, dos freqüentadores do local, 
reunindo informações para que se possa saber através do ponto de vista de 
quem usufrui o lugar, se o mesmo está ou não adequado aos desejos da 
comunidade. Concluindo-se que o parque Ecológico do Cocó através dos 
resultados que são apresentados, mostram alterações espaciais e as suas 
conseqüências devido à extrema vulnerabilidade às modificações físicas que 
o parque vem sofrendo devido principalmente à falta de efetivação do seu 
decreto  de  criação.  Encontrando-se  em  sua  totalidade  num  contínuo 
processo de degradação, que em certos momentos apresenta-se valorizado 
em apenas determinados trechos e isolado nos demais, sem uma oferta de 
infra-estrutura  mínima,  como  condição  essencial  para  o  atendimento  às 
necessidades  da  demanda  turística.  Por  isso,  são  sugeridas  algumas 
melhorias  na  intenção  de  que  a  pesquisa  favoreça  ao  desenvolvimento 
sustentado  das  atividades  turísticas  no  parque  e  reflita  numa  melhor 
qualidade de vida para a população.

  

Palavras – chave: Turismo, Meio ambiente e Parque Ecológico do Cocó.
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ABSTRATC

Due to  the  great  concern  about  the  climate  which  in  the  last  years  has 
become remarkable, parks gain importance as they represent a conquest of 
necessary areas for  a good urban life  quality  and for  integrating different 
dimensions becoming areas for  leisure,  culture,  sports,  health,  education, 
collective  life  and  tourism  promotion.  Following  this  approach,  this  work 
presents the ecologic park as an additional option for the people in Ceará as 
well as for the tourists, as an alternative to the crowded shopping centers, to 
Beira Mar Avenue seashore full  of  peddlers and to the already traditional 
“sun  and  beach”  tourism.  Furthermore,  it  retrieves  the  local  ecological 
balance. Therefore, it is presented as a main aim, to consider the importance 
of  Cocó River  Ecologic  Park as  a Touristic  attraction of  Fortaleza City  – 
Ceará for the demands of local and global tourism. The aim is to attract more 
people  to  the  mentioned  region,  the  tourists  as  well  as  the  people  from 
Fortaleza, through evoking the awareness of local  people and Fortaleza’s 
tourism  workers.  The  methodology  used  to  the  accomplishment  of  this 
research  was  basically  through  bibliographic  research,  internet  sites,  and 
documented technical visits using pictures referring to the three big areas 
which forms the totality of Cocó River Ecologic Park: Adahil Barreto Park, 
Cocó Rail Park and Tancredo Neves Park, and it also used the application of 
an specific quiz only to the site located at the crossing of Santana Júnior 
Avenue and Padre Antonio Tomáz Avenue,  as it  is  an area that  is  more 
known because of its  significant approach which are the tracks, and also 
because, with all the problems that have been detected, it is exactly in this 
urbanized area that the more remarkable site is located, compiling with the 
three bridges which form the park totality. The work searches through this to 
verify the visitor profile and evaluate the tourists and inhabitant’s satisfaction, 
that is, the area visitors,  compiling pieces of information so that it can be 
known the point o view of the ones who use the area, if it is or if it is not 
adequate to the community expectations. Concluding that the Cocó Ecologic 
Park, regarding the results that are presented, show spatial alterations and 
its consequences due to extreme vulnerability to physical changes that the 
park has experienced mainly because of the lack of the lack of fulfillment of 
its  foundation  decree.  It  is  seen  in  its  totality  in  an  ongoing  process  of 
degradation which in certain moments is valorized only in determined areas 
and isolated in others, without any support for minimal infrastructure as an 
essential  condition to  supply the touristic  demand.  For  this  reason,  some 
solutions  are  proposed  with  the  intention  that  the  research  promotes  the 
development.

Key words: Tourism, Environment and Cocó Ecologic Park.



viii

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 01 – Localização geográfica do Parque Ecológico do Cocó...........17
FIGURA 02 – Área delimitada para a pesquisa.............................................22
FIGURA 03 – Área delimitada para as entrevistas........................................23
FIGURA 04 – Percurso do rio Cocó..............................................................57
FIGURA 05 – Localização do Iguatemi Empresarial através de foto de    
                       satélite....................................................................................63
FIGURA 06 – Localização do Iguatemi Empresarial através do site de 
                      divulgação................................................................................63
FIGURA 07 – Bacias Hidrográficas de Fortaleza..........................................66
FIGURA 08 – Localização da Bacia Hidrográfica do rio Cocó......................67
FIGURA 09 – Sub-bacias da Bacia Hidrográfica do rio Cocó.......................72
FIGURA 10 – Etapas de implantação do Parque Ecológico do Cocó...........77
FIGURA 11 – Primeira etapa do programa de implantação do Parque 
                      Ecológico do Cocó...................................................................80
FIGURA 12 – Prédios que se formam em torno do parque...........................81
FIGURA 13 – Mapa das Trilhas do Parque Ecológico do Cocó........................84
FIGURA 14 – Foto aérea do trecho inicial do Parque Ecológico do Cocó....86
FIGURA 15 – Entrada do Parque Adahil Barreto referente ao Portão 1.......89
FIGURA 16 – Entrada do Parque Adahil Barreto referente ao Portão 2.......89
FIGURA 17 – Placa de inauguração.............................................................90
FIGURA 18 – Placa informando os órgãos parceiros do Programa 
                       Parque Vivo............................................................................90
FIGURA 19 – Antiga sede do Programa Parque Vivo...................................90 
FIGURA 20 – Calçamento limpo, lixeira visível e placa de sinalização de 
                       cooper no Parque Adahil Barreto...........................................91
FIGURA 21 – Reservatório de água com a tampa violada............................91
FIGURA 22 – Reservatório de água a céu aberto.........................................91
FIGURA 23 – Sociedade Cearense dos Criadores de Cães Pastores        
                       Alemães..................................................................................92
FIGURA 24 – Cerca necessitando reparos...................................................92
FIGURA 25 – Área para ginástica.................................................................93 
FIGURA 26 – Caixa d’água precisando de reforma......................................93
FIGURA 27 – Posto de observação da Policia Militar Ambiental                   
                       localizado na Rua Andrade Furtado.......................................94
FIGURA 28 – Posto de observação localizado na parte interna do parque..95 
FIGURA 29 – Local destinado ao estacionamento........................................95
FIGURA 30 – Anfiteatro.................................................................................96
FIGURA 31 – Entrada da Trilha do Cocó compreendida na                          
                       Av. Padre Antônio Tomás.......................................................96
FIGURA 32 – Entrada da Trilha Principal pela Avenida                       
                       Sebastião de Abreu................................................................96
FIGURA 33 – Início da Trilha da Lagoa.........................................................97
FIGURA 34 – Início da Trilha do Rio.............................................................97
FIGURA 35 – Ruínas da antiga Salina Diogo................................................97

FIGURA 36 – Campo de futebol....................................................................98 



ix

FIGURA 37 – Ponto de apoio dos monitores................................................99
FIGURA 38 – Placa em homenagem aos 170 anos da Polícia Militar do      
                       Ceará......................................................................................99 
FIGURA 39 – Placa presente em todas as três trilhas................................100
FIGURA 40 – Pontes de madeira estão presentes no percurso das 
                       Trilhas...................................................................................100

FIGURA 41 – Placa informando a entrada do Pólo Tancredo Neves.........101
FIGURA 42 – Secretaria da Ação Social (SAS)..........................................102
FIGURA 43 – Pista de skate........................................................................102
FIGURA 44 – Quadra de esporte................................................................102
FIGURA 45 – Entorno do Pólo Tancredo Neve...........................................103



x

LISTA DE TABELAS

TABELA 01 – Unidades de conservação com as categorias de manejo......38
TABELA 02 – Perfil dos visitantes...............................................................105



xi

LISTA DE GRÁFICOS

GRÁFICO 01 – Público visitante.................................................................106
GRÁFICO 02 – Freqüência de moradores por bairro..................................106
GRÁFICO 03 –Transporte utilizado pelos visitantes...................................107
GRÁFICO 04 – Como obteve informação sobre o Parque..........................107
GRÁFICO 05 – Motivação do visitante ao Parque......................................108
GRÁFICO 06 – Freqüência de visitação.....................................................108
GRÁFICO 07 – Quais os aspectos que mais lhe agradaram?....................109
GRÁFICO 08 – Quais os aspectos que mais lhe desagradaram?..............109
GRÁFICO 09 – Opinião sobre as construções no entorno do 
                          parque................................................................................110
GRÁFICO 10 – Indicação de visitação do local a conhecidos....................110
GRÁFICO 11 – Intenção de retorno ao parque...........................................111



xii

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

APA – Área de Proteção Ambiental.

ARIE – Área de Relevante Interesse Ecológico.

AUMEF – Autarquia Municipal de Fortaleza.

CEAC – Centro de Estudos Ambientais Costeiros. 

CPMA – Companhia de Policiamento do Meio Ambiente.

CREA – Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

DERT – Departamento de Edificações, Rodovias e Transportes.

DNIT – Departamento Nacional de Infra-Estrutura e Transporte.

ECO-92 – Rio-92, Cúpula ou Cimeira da Terra.

EMLURB – Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana.

FLONA – Florestas Nacionais.

FUNCEME – Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos.

FUNDEMA – Fundação Municipal do Meio Ambiente.

IASP – Instituto de Assistência e Proteção Social.

IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente.

IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.

ISO – International Organization for Standardization. 

LABOMAR – Instituto de Ciências do Mar da Universidade Federal do 

                      Ceará.

OS – Ordem de Serviço.

PAREST ou PE – Parque Estadual.

PARNA ou PN – Parque Nacional.

PMF – Prefeitura Municipal de Fortaleza.

RPPN – Reserva Particular do Patrimônio Natural. 

SAS – Secretaria da Ação Social.

SEMACE – Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará.

SEMAM – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano de    

                 Fortaleza.

SEJUV – Secretaria da Juventude.

SNUC – Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza.

SOCEMA – Sociedade Cearense de Defesa da Cultura e do Meio Ambiente.

http://pt.wikipedia.org/wiki/International_Organization_for_Standardization


xiii

TRF – Tribunal Regional Federal.

UC – Unidade de Conservação.

UFC – Universidade Federal do Ceará.



xiv

SUMÁRIO

RESUMO........................................................................................................VI
ABSTRAT......................................................................................................VII
LISTA DE FIGURAS....................................................................................VIII
LISTA DE TABELAS.......................................................................................X
LISTA DE GRÁFICOS....................................................................................XI
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS........................................................XII

1. INTRODUÇÃO.........................................................................................16
     1.1 Objetivo Geral.....................................................................................20
     1.1.1 Objetivos Específicos......................................................................20
     1.2 Metodologia........................................................................................21

2. REVISÃO DA LITERATURA....................................................................24
    2.1 Turismo e Meio Ambiente....................................................................24
    2.2 Educação Ambiental............................................................................32
    2.3 Unidades de Conservação..................................................................36
    2.3.1 Unidades de Proteção Integral.........................................................39
    2.3.2 Unidades de Uso Sustentável..........................................................42
    2.4 Parques...............................................................................................48
    2.5 Turismo e Parques Ecológicos............................................................53

3. CARACTERIZAÇÃO DO RIO, DA BACIA HIDROGRÁFICA E DO             
    PARQUE ECOLÓGICO DO COCÓ..........................................................57
    3.1 O rio Cocó............................................................................................57
    3.2 Caracterização geoambiental da Bacia Hidrográfica do rio Cocó.......66
    3.2.1 Geologia...........................................................................................68
    3.2.2 Geomorfologia..................................................................................69
    3.2.3 Condições climáticas........................................................................71
    3.2.4 Hidrologia..........................................................................................71
    3.2.5 Cobertura vegetal.............................................................................73 
    3.2.6 fauna.................................................................................................75
    3.3 Parque Adahil Barreto.........................................................................76
    3.4 Parque Ecológico do Rio Cocó............................................................80
    3.5 Poló de Lazer do Tancredo Neves......................................................86

4. DIAGNÓSTICO DAS VISITAS DE CAMPO.............................................89
    4.1 Diagnóstico do Parque Adahil Barreto.................................................89
    4.2 Diagnóstico do Parque Ecológico do Cocó.........................................94
    4.3 Diagnóstico do Pólo de Lazer do Tancredo Neves...........................102

5. ANÁLISE DOS RESULTADOS DAS ENTREVISTAS............................105



xv

6. CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA MELHORIA COMO ATRATIVO   
       TURÍSTICO.............................................................................................112

    6.1 Conclusões........................................................................................112
    6.2 Sugestões para melhoria como atrativo turístico...............................119

7. REFERÊCIAS BIBLIOGRÁFICAS..........................................................122

8. APÊNDICES............................................................................................128
    Apêndice 01 – Fotos extras do Parque Adahil Barreto............................128
    Apêndice 02 – Fotos extras do Parque Ecológico do Cocó ...................132
    Apêndice 03 – Fotos extras do Pólo Tancredo Neves ...........................137
    Apêndice 04 – Questionário aplicado aos visitantes do Parque Ecológico  
                            do Cocó...........................................................................139

9. ANEXOS..................................................................................................142
    TABELA 01 – Lista dos Parques Municipais de Fortaleza reconhecidos    
    pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Controle Urbano de 
    Fortaleza (SEMAM).................................................................................142
    TABELA 02 – Lista geral dos Parques de Fortaleza segundo a elaboração 
    do Inventário Ambiental dos Recursos Hídricos e Orla Marítima de     
    Fortaleza..................................................................................................143



 1. INTRODUÇÃO 

 
 

À medida que o turismo se expande no mundo e a diversidade de procura dos 

destinos turísticos aumenta, o interesse pelo espaço natural vem crescendo o número de 

estudos que acompanham com atenção essa perspectiva de resgatar a natureza, 

defendendo-a por meio de campanhas, programas e outras realizações, nas quais as 

palavras mais pronunciadas são: conservação, preservação, revitalização, etc. 

Com a inserção do paradigma do desenvolvimento sustentável originado a partir 

dos movimentos ambientalistas da década de 1960, e cuja trajetória foi marcada por estudos 

e conferências (Relatório do Clube de Roma – 1972, Conferência das Nações Unidas sobre 

o Meio Ambiente Humano – 1972, Relatório Nosso Futuro Comum – 1987 e ECO – 92), 

houve um redirecionamento na questão ambiental, na relação entre indivíduo e natureza. 

Como reflexo deste processo, o turismo passa a ampliar sua segmentação, buscando inserir 

em suas ações o desenvolvimento sustentável associado ao crescimento econômico. E 

devido a essas discussões que nas últimas décadas se acentuaram com o meio ambiente, a 

atividade passou a ser criticada por sua utilização indiscriminada. 

Embora os impactos do turismo sobre o meio natural e artificial tenham sido 

reconhecidos há algum tempo, ações para acabar ou mesmo minimizar os problemas 

demoraram a serem implementadas. O turismo por ser uma atividade que utiliza os recursos 

naturais, vem se caracterizando ainda, pelo uso indiscriminado desses recursos, ou seja, 

ausência de uma preocupação com o uso racional e planejado desses recursos, 

constituindo-se na maioria das vezes numa atividade meramente de crescimento econômico, 

que não leva ao desenvolvimento social, tendo no turismo de massa a principal vertente 

explorada pelos empresários do setor.  

E em contrapartida existe uma posição defendida por muitos ecologistas que é 

impossível desenvolver uma atividade no ambiente sem degradá-lo. O que se deve 

considerar é a posição de cada atividade perante os recursos naturais e aplicar uma 

tecnologia que respeite suas características. Muitas das atividades são compatíveis de 

realização em áreas naturais, em especial o ecoturismo; o turismo de aventura, de selva, de 

trilhas; montanhismo e outros, com tendência significativa de viver a natureza. Essas 

atividades referem-se aos diversos usos do ambiente. 

Entre os desencontros que atravessam o tempo e o espaço, acentuou-se a 

tendência significativa de retorno à natureza nos movimentos turísticos da atualidade. 
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Perante as transformações que o mundo globalizado exerce em seus mercados, as novas 

tecnologias e o poder humano de transformar ambientes, caminham com a especificidade de 

cada lugar, tornando-se viável por seus valores locais e respeitando as diferenças culturais, 

históricas ou de âmbito natural. 

Os sistemas econômicos e sociais buscam se adequar às mudanças, inserindo a 

questão ambiental como uma das principais preocupações da sociedade contemporânea. 

Os parques caracterizam-se pelo contato com ambientes naturais e pela realização de 

atividades que proporcionaram o conhecimento e a vivência com a natureza. 

Vários parques têm sido transformados em áreas de lazer, dada as suas 

proximidades a grandes centros urbanos. O uso recreativo “metropolitano” pode ser 

observado no Parque Ecológico do Cocó que incorpora-se ao cotidiano, às rotas e 

paisagens urbanas, por estar encravado na cidade de Fortaleza, como pode ser visualizado 

na Figura 01. 

 

 

               FIGURA 01 – Localização geográfica do Parque Ecológico do Cocó. 

                      Fonte: Elaboração própria a partir de dados do site http://maps.google.com.br, 2009. 
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Sob esse enfoque, o Parque Ecológico vem demonstrando ter potencial como 

atrativo turístico, o que seria uma opção a mais de lazer, tanto para os residentes quanto 

para a demanda turística, além de resgatar o equilíbrio ecológico do local. 

Neste contexto tem-se situação problema que intencionamos investigar, ou seja, 

qual a importância do Parque Ecológico do Cocó, como atrativo turístico para a cidade de 

Fortaleza e seus visitantes? . 

Sabe-se que com ajuda dos grandes avanços tecnológicos, a civilização moderna 

foi gradualmente distanciando os seres humanos do domínio real de seus meios de 

subsistência mais básicos, fazendo-os acreditar, paradoxalmente, que dependem cada vez 

menos do ambiente natural. Tal atitude impulsionou o constante aprimoramento tecnológico 

a exploração predatória dos recursos naturais. Deste modo, o homem percebeu que a 

natureza é finita e que sua sobrevivência depende de uma relação entre a sociedade e 

natureza mais equilibrada. 

 

A modernidade e os avanços trouxeram a tona o problema da degradação ambiental. 
Diante disso, a sociedade despertou para um maior compromisso com a preservação e 
conservação do meio ambiente. Inicialmente foi pensado o conceito de intocabilidade 
dos recursos naturais. Depois descobriu-se que essa postura radical criaria outros 
problemas, surgindo assim, os conceitos de proteger e recuperar, culminando com os 
conceitos de preservação e conservação e da necessidade de se preservar 
determinadas áreas de interesse ecológico, como as unidades de conservação. E hoje, 
se discute a questão do desenvolvimento sustentado. 
(http://www.iesc.edu.br/pesquisa/arquivos/educacao_ambiental_meio_ambiente_turism
o.pdf). 

 

Hodiernamente o Meio Ambiente vem sendo questionado por conta da falta de 

conscientização a respeito da problemática ambiental, alvo de degradações, extinções, 

explorações, que torna a preservação ainda mais difícil.  

O turismo, considerado como um poderoso vetor das mudanças econômicas, 

funciona como elemento introdutor de novos hábitos, implementador de infra-estrutura 

turística que pode levar a grande impacto ambiental, porém se trabalhado de forma 

planejada, pode trazer melhorias ao meio ambiente, por meio da integração da população 

local com os atrativos naturais e culturais, o que vai proporcionar a satisfação do habitante 

da localidade e do turista.  

Para tanto é preciso verificar se a região está preparada para a atividade turística 

sem causar transtornos à população e ao meio ambiente. Pois, as ações feitas com 

organização e planejamento influenciam, significativamente, a interação da população com 

esta nova atividade, principalmente no que tange a viabilidade econômica e a perspectiva 

http://www.iesc.edu.br/pesquisa/arquivos/educacao_ambiental_meio_ambiente_turismo.pdf
http://www.iesc.edu.br/pesquisa/arquivos/educacao_ambiental_meio_ambiente_turismo.pdf
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ética e social para a comunidade local. Pois, no momento em que, o meio ambiente é a base 

econômica da atividade turística, e apresenta oportunidades e limitações a qualidade dos 

recursos naturais, os custos e os benefícios do desenvolvimento turístico trazem a tona uma 

série de conflitos. Um dos mais marcantes ocorre em conseqüência dos efeitos econômicos 

da atividade com os interesses individuais de curto prazo dos empresários, que se chocam 

com os de longo prazo do Poder Público. 

Aos poucos, começa-se a perceber o grande filão do turismo em áreas naturais. A 

preocupação e motivação, portanto, desta temática, que é colocar o Parque do Cocó como 

atrativo turístico, surgiu, justamente, da relação existente entre atividade turística que vem 

utilizando o meio ambiente como principal atrativo. É nesta perspectiva, conflituosa de 

analisar o Parque do Cocó como potencialidade turística no Estado do Ceará, que surgiu o 

interesse pelo estudo do presente tema.   

No que diz respeito à organização do trabalho, o primeiro capítulo consta a 

introdução abordando o objetivo geral, os objetivos específicos e a metodologia aplicada a 

pesquisa e a partir do segundo capítulo procurou-se desenvolver uma revisão da literatura 

através dos sub-capítulos: Turismo e Meio Ambiente, que trata da inter-relação entre a 

atividade turística com seus impactos positivos e negativos e o meio ambiente como 

matéria–prima do turismo sem esquecer da importância da população local inserida nesse 

contexto; a Educação Ambiental como processo educacional auxiliar na conscientização da 

sociedade afim de que a torne participativa com relação ao meio ambiente e seus 

problemas; as Unidades de Conservação, seguida de sua classificação em dois grandes 

grupos: Unidades de Proteção Integral e as Unidades de Uso Sustentável com suas 

respectivas categorias; os Parques com sua história de surgimento; a relação Turismo e 

Parques Ecológicos, que trata do aproveitamento dos parques como potencial turístico e as 

diferenças das perspectivas dos moradores e dos turistas, no que tange seu relacionamento 

com a natureza. 

No capítulo três apresenta-se a caracterização do Rio, da Bacia Hidrográfica e do 

Parque Ecológico do Cocó, onde através dos sub-capítulos: O rio Cocó onde poderá ser 

encontradas informações, da sua nascente à foz, o seu manguezal e até atividades 

irregulares praticadas pelo homem durante o seu percurso; em seguida uma Caracterização 

Geoambiental da Bacia do rio Cocó, onde procurou-se identificar e descrever as unidades 

geoambientais e cobertura vegetal e fauna da área em que o parque está inserido; o Parque 

Adahil Barreto ou “Cocó Velho” com os seus atrativos e o Programa Parque Vivo; o parque 

Ecológico ou “Parque Novo” com histórico de sua primeira e segunda etapas de 



                                                                                                                                                           20    

 

implementação, suas trilhas ecológicas como sua principal atração e os projetos que são 

desenvolvidos pela SEMACE; depois o Pólo Tancredo Neves ou Área Urbanizada do 

Tancredo Neves sendo relatado com toda sua precariedade.    

O capítulo quatro tem-se o diagnóstico das visitas de campo com as informações, 

comentários e o resultado do que foi constatado sobre as visitas “in loco” através de fotos 

referentes às três grandes áreas que compõe a totalidade: Parque Adahil Barreto, Parque 

Ecológico do Cocó e Pólo Tancredo Neves. 

No capítulo cinco conta com a coleta, análise e interpretação gráfica dos 

resultados das entrevistas dos visitantes do Parque Ecológico do Cocó, situado no trecho da 

avenida Engenheiro Santana Júnior com Padre Antônio Tomás. 

Em seguida, foram apresentadas no capítulo seis as conclusões e possíveis 

sugestões para melhoria do parque como atrativo turístico que servirão de subsídio para o 

planejamento de ações mitigadoras e na continuidade os itens exigidos para um trabalho 

científico, a saber: referências bibliográficas, apêndices e anexos. 

 

 

1.1 Objetivo Geral 

 

Portanto, pretendeu-se como objetivo geral de reconhecer a importância do 

Parque Ecológico do Rio Cocó como atrativo turístico da cidade de Fortaleza.  

 

 

1.1.1 Objetivos Específicos 

 

Fez-se necessário traçar os seguintes objetivos específicos: 

 Verificar o estado de conservação do Parque Ecológico do Rio Cocó; 

 Verificar o perfil do visitante do Parque Ecológico do Rio Cocó; 

 Identificar as principais políticas públicas existentes para o Parque 

Ecológico do Rio Cocó; 

 Conhecer os impactos ambientais do Parque Ecológico do Rio Cocó na 

cidade de Fortaleza. 
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1.2 Metodologia 

 

Como procedimentos metodológicos utilizou-se de sites da Internet, de visitas 

técnicas documentadas através de fotos referente às três grandes áreas que compõe a 

totalidade do parque, de uma avaliação sistemática de trabalhos na área em estudo e 

trabalhos afins, através de um levantamento bibliográfico de diversos autores que abordam a 

relação turismo e meio ambiente, com enfoque nos Parques Ecológicos atrelado a 

importância da educação ambiental e aplicação de um questionário específico aos 

freqüentadores das trilhas.  

A presente pesquisa teve sua limitação espacial no que se refere ao contexto dos 

recursos naturais da área de preservação compreendida por todo o Parque Ecológico do Rio 

Cocó, que segundo a SEMACE (Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará) o 

parque em toda a sua totalidade é constituído por três grandes áreas disponíveis para 

atividades de lazer, esporte e cultura: Parque Adahil Barreto (1980), Parque Ecológico do 

Cocó (1º etapa 1989 e 2º etapa 1993); e o Pólo de Lazer do Conjunto Tancredo Neves 

(2005), como se pode observar na Figura 02.   
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  FIGURA 02 – Área delimitada para a pesquisa. 

    Fonte: Elaboração própria a partir de dados de Soares, 2005. 

 

 Para o desenvolvimento da etapa de campo, além das fotos referentes às três 

grandes áreas que compõe a totalidade do parque, foram também aplicados questionários 

no período de janeiro e fevereiro de 2009, com o objetivo de verificar o perfil do visitante e 

avaliar a satisfação dos turistas e moradores, ou seja, dos freqüentadores do local, reunindo 

informações para se saber através do ponto de vista de quem usufrui o lugar, se o mesmo 

está ou não adequado aos desejos da comunidade. Porém sem desprezar informações 

singulares específicas, que possam apontar um potencial expressivo a ser levado em conta. 

A Figura 03 indica o local escolhido para a realização das entrevistas, que ficaram 

restritas apenas a parte que corresponde ao Parque Ecológico do Cocó situado na avenida 

Engenheiro Santana Júnior com Padre Antônio Tomás, por se tratar de uma área mais 

conhecida devido ao seu grande enfoque que são as trilhas e também por que com todos os 

problemas que foram detectados, é justamente nesse ponto, nessa área urbanizada no 
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cruzamento dessas avenidas que é de todas as três partes que fazem a totalidade do 

parque, o trecho que mais se destaca. Seja pela beleza cênica de sua paisagem, seja pelo 

tratamento diferenciado dado aos seus espaços de lazer e contemplação, revelando-se 

dessa forma um local estratégico onde foram analisadas as possibilidades de exploração da 

atividade turística. 

 

 

        FIGURA 03 – Área delimitada para as entrevistas. 

            Fonte: Elaboração própria a partir de dados de Soares, 2005. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 
 

2.1 Turismo e meio ambiente 

 
 

O ambiente para o turismo pode ser compreendido primeiramente como atrativo – 

as belezas cênicas de áreas naturais, os diversos componentes dos ecossistemas 

devidamente interpretados, a qualidade do ar, o silêncio do contato com a natureza fazem 

parte dos produtos turísticos. No entanto, o meio ambiente pode ser visto também como 

elemento que recebe as resultantes dos usos e de outras atividades relacionadas ao 

turismo. 

Lickorish (2000, p. 117) afirma que: 

 

Meio ambiente se refere ao meio físico, o qual é formado por componentes naturais e 
construídos. O ambiente natural é aquele que provém da natureza: clima e 
temperatura, água, topografia e solos, flora e fauna, etc. – e o meio ambiente 
construído é aquele fabricado pelos homens, principalmente todos os tipos de 
construções e outras estruturas. 

 

Consideramos, portanto, a partir do exposto que turismo e meio ambiente estão 

próximos, onde o segundo é a base do primeiro. 

A atividade turística depende do espaço geográfico, pois os turistas buscam 

paisagens, cultura, patrimônio histórico, tudo que faz parte dos ambientes, dos lugares e 

territórios e que esta atividade econômica se apropria. É um tipo de consumo do espaço, 

portanto, vender turismo significa “vender” ou consumir a própria natureza. Corresponde a 

uma atividade de risco que implica em uma (in) sustentabilidade ou em um permanente 

controle das políticas ambientais ou territoriais. 

O meio ambiente tem atraído cada vez mais a atenção dos turistas. Uma das 

principais causas seria a ausência da área verde nos grandes centros urbanos, o que faz as 

pessoas procurarem nas férias ou mesmo nos finais de semana, lugares que forneçam um 

contato direto com a natureza. 

Essa procura torna-se de certa forma preocupante, uma grande procura dos 

turistas por esses ecossistemas locais, acaba gerando grandes concentrações de pessoas 

em ambientes naturais que podem, após um determinado período, trazer a massificação do 

uso de recursos naturais, podendo até ocasionar a descaracterização de locais sem uma 

boa estrutura. 
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De acordo com Ruschmann (2001, p.17): 

 

Existe uma permanente necessidade de controlar o crescimento quantitativo dos fluxos 
turísticos em todo o mundo, uma vez que os ecossistemas sensíveis ficam 
irremediavelmente comprometidos quando se ultrapassam os limites de sua 
capacidade de carga.  

 

Para que a relação da destinação turística seja intensa, é necessário vivenciar as 

particularidades do local e isso demanda tempo. O setor turístico deverá descobrir uma 

maneira de possibilitar uma relação mais direta, na qual o turista aprenda a respeitar as 

características do local visitado.  

A inter-relação turista-ambiente é diferente da que ocorre com a população local-

ambiente, pois a presença dos turistas é ocasional e, quando agride o meio é por descuido, 

indiferença ou desconhecimento. É uma atitude pontual. O turista observa a paisagem, mais 

não a explora.  

Como salienta Mendonça (1999, p.17-25): 

 

A atividade turística tem-se desenvolvido de tal forma que os indivíduos escolhem o 
lugar que vão visitar por critérios que não incluem forçosamente a personalidade do 
lugar, seus aspectos peculiares e especiais, suas características ambientais mais 
fortes, como vegetação, relevo, hidrografia, povo do lugar e sua cultura, sua música, 
seus hábitos e sua culinária. Sem esse conhecimento fica difícil respeitar. Impera uma 
grande superficialidade na relação com a natureza e com as populações locais. 

 

O estudo do ambiente natural deve ser efetuado com o homem inserido no 

ambiente. Assim, em cada caso deverá ser estudado o impacto da presença humana nos 

ecossistemas que se quer aproveitar turisticamente. 

Ainda, de acordo com Ruschmann (2001), é preciso verificar primeiramente se a 

localidade está preparada para que a atividade turística seja implantada sem causar 

transtornos à população e ao meio ambiente. Através de pesquisas, projetos, programas 

podem perceber a interação da população perante esta nova atividade, o que ela pode 

trazer para sua vida, e para o local onde vive, o interesse da prefeitura é essencial para o 

melhor desenvolvimento, pois, poderá ser investido um dinheiro diretamente para isso. 

Muitas localidades turísticas não planejam os serviços de saneamento básico 

esse fato levará dificuldades em solucionar os problemas de contaminação de doenças e 

poluição, pois a demanda sobre esses serviços é multiplicada, em épocas de férias e fins de 

semana prolongados e tendo como conseqüência uma saturação na capacidade na rede de 

esgoto. 
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Quanto ao lixo, tal problema atinge dimensões preocupantes, sendo que muitas 

cidades não possuem local apropriado de despejo, ficando o lixo disperso em locais 

inadequados. Esses detritos muitas vezes provenientes de resorts e hotéis podem gerar 

problemas de saúde ambiental causados por parasitas, além de arruinar a imagem do local, 

afastando os turistas, ou prejudicando a atratividade da área. 

Essas questões exigem ações imediatas e o planejamento turístico deverá 

apontar sugestões, pois são os turistas que aumentam a produção de dejetos, 

comprometendo os serviços de saneamento básico. Trata-se da capacidade de suporte, o 

que pressupõe o conhecimento dos níveis máximos de consumo e de produção de resíduos 

que uma espécie ou comunidade pode possuir para sua sustentação sem degradar o 

ecossistema do qual faz parte e depende. 

Em algumas cidades no Brasil o crescimento populacional, no verão, é 

exagerado, acarretando o colapso dos serviços urbanos, mudando completamente a rotina 

dos habitantes locais. Muitos transtornos aos moradores e sérios danos à natureza. 

A população nativa é freqüentemente afastada de seu local de moradia, isto se dá 

nas mais diversas formas, seja fisicamente, alugando o seu imóvel e deslocando-se para 

outro lugar, seja participando informal e marginalmente da economia, seja menosprezando 

seus próprios valores culturais e submetendo-se aos novos, trazidos pelos turistas. 

Até o momento, o desenvolvimento de centros turísticos não tem deixado a 

possibilidade dessas comunidades conservarem seus valores culturais, quando elas assim o 

desejam. A ausência da participação da comunidade local nos projetos turísticos tem 

contribuído com o aumento dos índices de pobreza e marginalidade, sobretudo na faixa 

tropical do Planeta, onde a riqueza e a marginalidade de atrativos turísticos são 

extraordinárias. 

Os impactos gerados pelo turismo estão relacionados às mudanças ocasionadas 

pelo próprio desenvolvimento do turismo em áreas receptoras. E esses fatores responsáveis 

por tais impactos são de origens distintas. Ruschmann (2001), destaca que os impactos têm 

origem em um processo de mudança e não constituem eventos pontuais resultantes de uma 

causa específica, como por exemplo, um equipamento turístico ou um serviço. Eles são 

conseqüência de um processo complexo de interação entre os turistas, as comunidades e os 

meios receptores. Muitas vezes, os tipos similares de turismo provocam impactos diferentes, 

de acordo com a natureza das sociedades nas quais ocorrem. 

Para se entender os impactos que o turismo causa no ambiente, é necessário 

compreender sua concepção mais ampla, o conceito de ambiente, que envolve, além do 
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meio natural, as dimensões sociocultural e econômica. Assim, a análise dos impactos do 

turismo sobre o ambiente deverá definir em qual dessas dimensões está sendo enfocado. 

O turismo provocará impactos positivos e negativos no ambiente, tendo em vista a 

complexidade das relações de interdependência entre seus elementos. Os efeitos desses 

impactos ocorrerão no tempo e no espaço, envolvendo o homem, a sociedade e o entorno 

natural. 

Para Pires (2001), “qualquer abordagem sobre os impactos do turismo deverá ser 

sustentada por tal premissa, ainda que venha a se deter pela dimensão da ecologia, da 

socioeconômica, da cultura ou de aspectos específicos”. 

A relação entre as atividades turísticas e o meio ambiente reflete uma completa 

interação. Na maioria das vezes, os efeitos negativos do turismo têm sido apontados e 

discutidos. Nem sempre a culpa é inteiramente do setor turístico, nem sempre o setor 

turístico é inteiramente isento de culpa. 

Para muitos, o turismo é denominado indústria, não no sentido de setor 

secundário de economia, ou seja, setor industrial, de transformação de matéria-prima em 

produto industrializado. É mais utilizado no sentido de que o turismo apropria-se e explora a 

natureza e as sociedades locais. Muitas vezes, as características do projeto turístico 

identificam a utilização não-sustentável, até o esgotamento de suas fontes de matérias-

primas e a transferência para outros locais de exploração. 

Apesar de o turismo estar incorporando uma visão de sustentabilidade, é 

necessário que fique claro que está herdando ambientes já degradados por outras 

atividades econômicas e, como conseqüência, está recebendo a culpa também pela 

degradação. As atividades turísticas são mais recentes que as demais atividades e 

incorporam a tradição da exploração. Como as questões ambientais começaram a ser 

discutidas a pouco tempo, paralelo à intensificação do turismo, muitos projetos turísticos já 

apresentam as características de sustentabilidade.  

O mesmo pilar das atividades econômicas é o principal causador da degradação 

ambiental: a tecnologia está empregada de forma a utilizar uma mínima parcela dos 

recursos naturais e, para obter deles a matéria-prima, consome outros recursos naturais em 

quantidades excessivas que, posteriormente, são deixados no ambiente, com resíduos 

químicos.  

O que difere o setor turístico dos demais setores é o grau de degradação. Se 

bem-planejado, o turismo poderá auxiliar na minimização dos problemas ambientais. Se não, 

poderá contribuir para aumentar a intensidade do impacto. 
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Então as atividades turísticas são influenciadas pela ausência de planejamento 

urbano e, ao mesmo tempo por falta de estudo pela própria atividade, que acabam 

contribuindo para intensificar as mazelas já existentes ou a provocando.  

Um exemplo disso é o que ocorre na alta temporada, principalmente nas regiões 

onde a estação do verão é bem definida, a avalanche de turistas e veranistas irão alterar 

todo o cotidiano da população local, afetando, também os hábitos e costumes. Com a 

implantação de projetos ou atividades turísticas, devido ao recebimento de grande número 

de turistas, esse setor recebe a “culpa” pelos “estragos ambientais”.  

Então devemos considerar, por outro lado, que o turismo não pode ser tratado 

como o único vilão, pois existem outros processos econômicos que contribuem para as 

modificações ambientais nos locais turísticos, e que muitas vezes deixam de ser 

considerados pela dificuldade em isolá-los do processo principal, que sem dúvida é a 

atividade turística. 

O desenvolvimento sustentável deve ser a base do projeto turístico e, aliado à 

participação da comunidade, ressaltará no turista a consciência de preservação e de 

respeito à cultura local. Percebe-se que o conceito de sustentabilidade não diz respeito 

somente ao impacto da atividade econômica no meio ambiente, se refere, principalmente, as 

conseqüências da relação da qualidade de vida e no bem-estar da sociedade. A junção 

desses três elementos forma o tripé básico que se apóia o desenvolvimento sustentável. 

Nas palavras de Ruschmann (2001), o planejamento turístico, visando à 

integração de seus fatores de desenvolvimento, surgiu como conseqüência e reação aos 

planos excessivamente voltados para aspectos específicos, como o econômico e o físico. O 

reconhecimento da amplitude do fenômeno e a abrangência dos fatores, além do caráter 

interdisciplinar e convergente da atividade, tornaram imprescindível o planejamento 

integrado nas localidades receptoras. Ele tem por objetivo o desenvolvimento coerente dos 

elementos físicos, econômicos, sociais, culturais, técnicos e ambientais, para a satisfação de 

turistas e empresários e, deve estar inseridos em uma política global, empreendida pelo 

governo. 

Esse desenvolvimento não deve responder tão-somente a pressões de curto 

prazo, mas se comprometer com a continuidade dos processos naturais de longo prazo, 

garantindo assim a disponibilidade de recursos naturais para as próximas gerações. O 

princípio referente a essa dimensão impõe o incremento da capacidade de geração de 

recursos naturais renováveis, limitando o uso dos recursos não-renováveis ou 

ambientalmente prejudiciais, reduzindo o volume de poluição, autolimitando o consumo 
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material pelas camadas sociais mais privilegiadas, intensificando a pesquisa de tecnologias 

limpas e definindo regras para uma adequada proteção ambiental. Inclui também questões 

relacionadas à gestão integrada dos recursos naturais, como o manejo sustentável dos 

recursos, a preservação, a reciclagem, a reutilização, o combate ao desperdício e a 

conservação dos recursos finitos, de modo que o desenvolvimento seja possível dentro de 

uma ética ambiental mais solidária com a natureza e com as gerações futuras. 

 

A perpetuação da atividade dos recursos turísticos é, portanto, a base do 
Desenvolvimento Sustentável do turismo. Este conduz a uma série de novos conceitos, 
todos constituindo uma reação aos excessos do turismo descontrolado: o turismo 
brando, o turismo suave, o turismo qualitativo, alternativo, responsável, etc. Todos eles 
aceitam a limitação qualitativa dos níveis de desenvolvimento da atividade. 

(SWARBROOKE, 2000, p.82). 

 

Esse conceito pode ser amplamente aplicado pelo turismo, seja pela sua 

amplitude nos usos dos espaços e de seus recursos, seja pela integração de todos os 

setores para a efetivação de suas atividades. A partir do conceito de capacidade de suporte 

foi estabelecido e aprimorado o conceito de sustentabilidade ecológica, que trata, sob um 

enfoque biológico, dos processos biológicos e ecológicos naturais, bem como da 

continuidade da produtividade e do funcionamento dos ecossistemas, dando importância à 

preservação da biodiversidade. “Nessa perspectiva, a conservação e preservação da flora e 

da fauna ocupam lugar de destaque” (DAROLT, 2000, p.310). 

Entre a idealização de um planejamento sustentável e sua realização, há um 

longo caminho a ser percorrido. Não se pode esquecer de que o processo é desenvolvido 

em etapas, e as pequenas conquistas serão de suma importância.  

Conforme Lickorish (2000, p.118), “Foram realizadas pesquisas importantes nos 

últimos vinte anos sobre os impactos ambientais do desenvolvimento, impactos causados 

pelo turismo”. O principal objetivo desses estudos é reduzir ou até mesmo prevenir os 

impactos ambientais. 

Em função das pressões internacionais, os setores econômicos estão se 

adaptando às estratégias que deverão adequar a questão ambiental. Esses padrões estão 

sendo sugeridos em uma série de normas que deverão ser utilizadas para que os produtos 

finais sejam bem-aceitos no mercado internacional. Na indústria, esses padrões são 

definidos pela International Organization for Standardization, mas precisamente uma série 

de normas conhecida como ISO 14000 que estabelecem diretrizes sobre a área de gestão 

ambiental dentro de empresas. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/International_Organization_for_Standardization
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gest%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ambiente_%28ecologia%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa
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Essas ações representam avanços e mudanças no comportamento da sociedade, 

mas não significa obrigatoriamente que a questão ambiental está preste a ser resolvida. 

A meta seria produzir cada vez mais, em comum sintonia com o meio, retirando 

dele o que realmente se precisa e aproveitando suas belezas naturais sem, contudo, 

danificá-lo. Assim, conservar suas características, preservando sua qualidade por muito 

mais tempo. Com isso, todos serão beneficiados, pois, a partir da preservação das suas 

qualidades, suas belezas naturais poderão ser aproveitadas por mais tempo. 

A atividade turística atuando lado a lado com o potencial natural pode 

proporcionar um futuro promissor para a localidade, principalmente se a mesma é 

administrada com responsabilidade e seriedade. O turismo bem gerenciando se encontra 

direcionado para a proteção e o desenvolvimento do meio ambiente, assim como para uma 

qualidade de vida. Isso se faz com um planejamento adequado e com participação da 

comunidade e dos poderes público e privado, de forma a se estabelecer um atrativo de 

grande relevância. 

A participação ativa da comunidade poderá fornecer parâmetros da 

sustentabilidade do ambiente da atividade turística que será implantada, pois ela conhece 

muito bem as características do ambiente natural e seu limite de saturação. Assim, tanto o 

ambiente como a cultura da comunidade serão preservados e gerações futuras poderão 

usufruir daquela paisagem. 

Mendonça (1999), salienta que a absorção de certas tecnologias não envolve, 

necessariamente, uma descaracterização cultural. A comunidade poderá fazer parte da 

economia do turismo, estar em contato com os visitantes e até melhorar a qualidade de vida, 

sem ser dissolvida a sua cultura. Mas isso só será possível se a população participar ativa e 

não passivamente do processo. Ela precisa estar consciente e desejosa dessa 

transformação, e participar com igualdade em relação aos novos participantes, aos que 

vêem de fora, que são os turistas e os investidores. 

O planejamento turístico deve “ouvir” essa população e elaborar com ela o plano 

de desenvolvimento local. O planejamento deverá distribuir, o máximo possível, os 

benefícios econômicos que virão com o turismo, elevando o nível econômico da população e 

a qualidade de vida, tornando-os mais receptivos. 

 

Com o respeito pela cultura e pela história da comunidade local, cada paisagem poderá 
então ser percebida em seus mais variados matizes, revelando história, natureza e 
cultura para os olhos do viajante atento que não mais será indiferente à marginalização 
ou à aniquilação de culturas, à deterioração dos solos, à eliminação da vegetação 
natural, à extinção de espécies e a toda sorte de agressões que se faz não só aos 
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povos tradicionais e seus territórios ancestrais, como a todas as populações residentes 

nas localidades turísticas. (MENDONÇA, 1999, p.17-25). 

 

O processo de planejamento do turismo em uma localidade pode ser feito de 

várias formas, mas para que este planejamento venha se tornar realidade, a comunidade 

local deve participar do processo de elaboração do mesmo, sendo assim o caminho é a 

metodologia do planejamento participativo. Para isso, requer o envolvimento de diferentes 

participantes sociais, com recursos e capacidades específicas, capazes de estabelecer 

ligações entre diferentes organizações, para obter maior apoio, e com isso conseguir maior 

distribuição de domínio e de responsabilidade. 

Neste sentido, a participação pode ser compreendida como instrumento norteador 

destas estratégias, como um fenômeno de ação coletiva que, na sua efetividade, provoca 

integração social, e é também uma forma de diálogo entre os habitantes de uma 

comunidade e os governantes. 

 

[...] ou seja, a participação, para ser efetiva , deve estar acompanhada de boa 
administração pública, preocupada com o bem-estar da comunidade e envolvida em 
projetos e programas voltados para a melhoria da qualidade de vida dos moradores da 

localidade. (DIAS, 2003, p.115). 

 

A gestão participativa tem relação direta com o conceito de cidadania, que 

segundo o dicionário Aurélio, “ser cidadão é ter e exercer a cidadania; gozar dos direitos 

civis e políticos; cumprir os deveres que temos para com o Estado e a comunidade”. 

Nesse tipo de gestão cada agente participativo desempenha sua função, pois 

somente com a união dos pólos da sociedade será possível desenvolver a localidade. A 

função do líder local é opinar nas tomadas de decisões que dizem respeito à qualidade de 

vida da localidade, geração de emprego, segurança, etc. Assim a participação deve ser 

buscada e incentivada como veículo que permitirá à comunidade alcançar o pleno exercício 

da cidadania. O princípio democrático passa a ser um imperativo sobre as estruturas da 

localidade. 

A integração entre a atividade turística, o ambiente e a população local é o 

caminho, que resultará em um convívio equilibrado, onde cada parte terá suas 

particularidades respeitadas.  

Mesmo avaliando o turismo quanto aos aspectos positivos e negativos sempre 

irão existir impactos ao meio ambiente, porém a melhor forma de tratá-los é realizando 

estudos, com a obtenção de informações necessárias para a realização de um 
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planejamento, a fim de reduzir os impactos ambientais que ocorrem com a exploração do 

meio ambiente e ainda por meio da educação ambiental. 

 

 

2.2 Educação Ambiental 

 

Todas as pessoas desejam viver em um mundo melhor, mais pacífico, fraterno e 

ecológico. O problema é que elas sempre esperam que esse mundo melhor comece no 

outro. É comum ouvir que há muitos com boa vontade para ajudar, no entanto como 

ninguém os “convida” para nada, nem se organizam, então não podem contribuir como 

gostariam para um mutirão de limpeza da rua, por exemplo, ou para plantio de árvores.  

Pessoas assim acabam achado mais fácil reclamar que ninguém faz nada, ou que 

a culpa é do “sistema”, dos governantes ou empresas, mas não se perguntam se estão 

fazendo a parte que lhes cabe. 

O fato de se adquirir consciência ambiental não faz perfeita a humanidade. O 

importante é que se tenha compromisso de melhorar todo dia, procurando sempre a 

superação. Apesar da importância da luta pela conservação da natureza, não se deve 

priorizá-la em detrimento das causas sociais, mas sim, interligá-las, já que de nada adianta 

alcançar toda a riqueza do mundo, ou, toda a justiça social, se o planeta torna-se incapaz de 

sustentar a vida humana com qualidade. 

As questões ambientais estão diretamente inter-relacionadas com a identidade 

cultural de uma comunidade. Sem identidade, pouco importa saber se o patrimônio da 

coletividade seja ambiental, arquitetônico, histórico, cultural está sendo ameaçado ou 

destruído.  

Só o conhecimento pode levar ao afeto, que finalmente levará ao respeito e como 

resultado um encurtamento no distanciamento e no descompromisso do homem moderno 

em relação à natureza e também nas relações socioculturais.  

À medida que a população não se sente proprietária desses patrimônios – que 

são considerados como terra de ninguém ou como pertencentes aos governos; também não 

se mobilizam em sua defesa. Assim, não há nenhuma sensação de perda diante de um 

parque que deixa de existir ou de um manguezal aterrado, pois a população residente, na 

sua grande maioria, por não possuir identidade cultural com o lugar em que vive, também 

não se sente parte dele. 
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Então pode-se dizer que a educação ambiental é o processo de conscientização 

da população afim de que a torne preocupada e ativa com relação ao meio ambiente e com 

seus problemas associados, ou seja, uma ação educacional que integra questões 

ambientais, busca mudanças de atitudes, onde incentiva a cooperação e a solidariedade, 

resgatar valores éticos hoje perdidos na nossa sociedade, vista como um caminho natural 

para solucionar e/ou minimizar os impactos. 

 Para tanto é preciso que a mesma seja exposta aos conhecimentos e habilidades 

necessárias, seja motivada e principalmente tenham meios de realização e com isto pode 

solucionar problemas atuais e prevenir os futuros. 

Conforme Minc (1997, p.61), “Educação Ambiental bem ensinada e bem 

aprendida tem de ter relação com a vida das pessoas, no seu dia-a-dia, o que elas vêem e 

sentem, o seu bairro, a saúde, as alternativas ecológicas, caso contrário é artificial, distante 

e pouco criativa”. Para que isso ocorra, a formação do indivíduo tem que ser um processo 

dinâmico e participativo, pois só assim a população passará a ser um agente ativo no 

combate as agressões ambientais. 

No programa de educação ambiental deve-se levar em consideração os 

problemas dos choques culturais, o retorno financeiro, à necessidade de preservação dos 

recursos naturais e culturais, e outros possíveis problemas observados pela comunidade e 

inerentes ao local. Nesse contexto, a educação ambiental não pode ser reduzida a uma 

fórmula, cada comunidade tem realidade, necessidades, ações e reações diferentes. 

Se pretendemos que a escola e principalmente as universidades forme indivíduos 

com capacidade de intervenção na realidade global e complexa, teremos da adequar a 

educação, em seu conjunto, aos princípios do paradigma da complexidade e, por 

conseguinte, às características de uma aproximação sistêmica. Temos que promover uma 

educação que responda precisamente a essa realidade global e complexa, e que dê uma 

resposta adequada a seus problemas, entre eles o da crise ambiental. 

A implantação da Educação Ambiental, enquanto disciplina curricular, teria um 

maior alcance e poderia atingir uma parcela da população ainda sem vícios ou preconceitos: 

os jovens; que educados desde cedo atuariam como multiplicadores do ideal ecológico e de 

preservação dos patrimônios, bem como da importância que eles têm para o 

desenvolvimento e continuidade das atividades socioeconômicas da cidade, como por 

exemplo, o próprio turismo. 

Segundo Ferretti (2002), alguns Estados já incluíram na grade curricular a 

disciplina de Conscientização Turística, tendo sido o Estado do Espírito Santo. Essa 
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disciplina contribui para a conscientizar a população local da importância da atividade 

turística na melhoria da qualidade de vida.  

A idéia defendida pela maioria dos profissionais de turismo não é a implantação 

de uma disciplina, mas sim a disciplinarização da consciência por meio de programas 

específicos ou de conteúdos programáticos trabalhados nas outras disciplinas, tendo a 

geografia como a principal delas, ou seja, a interdisciplinaridade. 

  Se o processo educacional auxiliar na conscientização ambiental e turística 

fortalecerá o amadurecimento das atitudes dos turistas, da população residente, dos setores 

públicos, do empresariado. A obtenção desse resultado não está vinculada, 

necessariamente, à implantação de uma disciplina, como História, Português ou Matemática. 

Defende-se a idéia que, se disciplinas afins incorporarem em seus conteúdos essa temática 

trabalharem de forma integrada (como nas questões ambientais), o objetivo será 

amplamente disseminado. Outras alternativas, como semanas de estudos, seminários, 

palestras e formação de grupos de pesquisa, contribuirão para essa conscientização. 

 Ainda de acordo com Ferretti (2002, p.134): 

 

É claro que essa integração deverá acontecer nas universidades e faculdades, mas a 
base para o desenrolar desse processo são os ensinos fundamental e médio. Se esses 
três níveis de ensino forem atingidos, o desenvolvimento de projetos baseados na 
sustentabilidade realmente acontecerá. 

 

Como nos demais setores, deve-se abandonar formas de ensino que não 

desenvolvam a consciência crítica. A tendência é para que o ensino seja trabalhado de 

forma integrada, onde as disciplinas se complementem. Várias disciplinas possuem 

conteúdos interligados com o turismo, podendo a geografia contribuir intensamente para um 

entendimento mais amplo das repercussões espaciais deste setor produtivo. 

É necessário incluir essa discussão em todos os níveis de ensino, tanto na 

educação formal quanto na informal. A publicação de obras de literaturas, principalmente os 

livros didáticos, é o melhor veículo de disseminação dessa idéia. Com eles, poder-se-á 

atingir um número maior de pessoas, direta e indiretamente, milhares de semente serão 

plantadas e, em médio prazo, se multiplicarão; lentamente a conscientização será realmente 

efetivada. 

As universidades têm um papel importantíssimo, uma vez que podem abrirem-se 

à um processo de pesquisa, em conjunto com as comunidades e populações nas quais 

existem problemas ambientais.  
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A reflexão sobre essa temática é hoje considerada de extrema importância, pois o 

futuro da humanidade depende da relação estabelecida entre homem e natureza, ou seja, a 

educação ambiental desenvolve meios para que haja um equilíbrio entre a necessidade de 

sobrevivência humana e a utilização dos recursos existentes. 

 

A educação é o próprio sangue da sociedade, mantendo nossos esforços e moldando 
nossas expectativas. Não apenas a boa cidadania, mas os ideais democráticos 
dependem de cidadãos bem-informados e bem-educados, mas o processo de 
aprendizagem também presta uma contribuição crítica para a criatividade e para a 

curiosidade intelectual. (HUTCHISON, 2002, p.50). 

 

 A educação baseada em princípios éticos, visa conscientizar e ensinar a 

população sobre a importância de como agir diante das questões ambientais. Tendo o 

turismo desenvolvido a partir de bases sustentáveis, mantendo a integridade cultural e 

ecológica, possibilitando, assim às gerações futuras usufruir um ambiente saudável nas 

cidades. 

A degradação da natureza, a extinção de animais, a poluição de rios e mares, 

despertaram na humanidade uma nova maneira de ser. Essa nova consciência, que 

atualmente vem gerando uma preocupação universal, que tem induzido grandes debates 

nacionais e internacionais sobre o uso econômico e sustentável dos recursos naturais, que 

venham evitar a extinção de paisagens naturais, reservas florestais e espécies vegetais e 

animais. 

Pode-se observar que em três décadas as conferências sobre políticas 

ambientais; de Estocolmo (1972) e de Joanesburgo (2002), passaram de eventos pequenos, 

freqüentados apenas por especialistas à grandes fóruns envolvendo líderes mundiais.  

Hoje tornou-se um movimento social que expressa as problemáticas relacionadas 

aos “riscos de grande conseqüência”, e exige a participação de todos os indivíduos. O 

impacto dos danos ambientais nas gerações atuais e seu reflexo para as futuras, fez com 

que a questão ambiental se tornasse global. 

Como uma sociedade de consumidores, na atual fase do capitalismo, vivemos um 

mundo em que a economia se caracteriza pelo desperdício, onde todas as coisas devem ser 

abandonadas tão rapidamente como surgem, as coisas aparecem e desaparecem “sem 

durarem o tempo suficiente para conter em seu meio o processo vital” (ARENDT, 1997, 

p.147). 

Nessa linha de pensamento se pode afirmar que a crise do atual modelo de 

desenvolvimento capitalista ameaça esgotar os recursos naturais do planeta. Os desafios 
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para o século XXI estão relacionados à busca de soluções para graves e globais problemas 

socioambientais, contudo serão muito mais complexos e profundos, uma vez que há sinais 

evidentes de uma crise de insustentabilidade ecológica e social em todo o planeta. 

Diante disso, a sociedade humana enfrentará, nesse século XXI, a difícil tarefa de 

relacionamento com o homem e com a natureza.  

Portanto hoje, é cada vez maior a consciência de que o padrão cultural de 

consumo dos países industrializados da Europa, América do Norte e Japão, sustentado pelo 

atual modelo de desenvolvimento, não pode ser generalizado para o restante do mundo, sob 

pena de se levar o planeta à completa destruição.   

Segundo Rattner (1994), para alcançar o estado almejado de sustentabilidade do 

sistema, torna-se necessário adotar novos padrões de conduta, normas e valores 

politicamente construídos e consensuais, tendo como base e suporte a reestruturação 

interdisciplinar da produção e da aplicação de conhecimento científico. 

Deve destacar-se a necessidade da participação da comunidade com o Poder 

Público, como agentes construtores de um meio ambiente equilibrado, objetivado pela 

melhoria da “qualidade de vida” da população e a preservação do meio ambiente. Bem como 

a ampliação das opções humanas, a eliminação da pobreza e o equilíbrio da economia com 

os sistemas naturais da terra, que são entraves a serem superados. 

 

 

2.3 Unidades de Conservação 

 

A Constituição Brasileira de 1988 reconhece o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado como um direito de todos, como um bem de uso comum. Nesse sentido, a 

proteção do meio ambiente deve ser global, isto é, não pode estar limitada a certos locais ou 

certas atividades. 

A ação poluidora ou degradadora do meio ambiente deve ser controlada pelo 

Poder Público, onde e quando aconteça, para não permitir que cause danos e/ou para 

reparar os eventuais danos causados. Além disso, as políticas públicas de meio ambiente 

devem ser partes integrantes das políticas de governo e não programas isolados, restritos a 

preservação de Parques e Reservas. 

Para manter o meio ambiente ecologicamente equilibrado, a Constituição 

destacou algumas obrigações ao Poder Público, de tal forma que ele promova a adequação 

dos usos de bens ambientais privados com os interesses coletivos. Entre essas obrigações 
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está a de definir espaços territoriais e seus componentes. Esses espaços territoriais são 

protegidos em unidades de conservação, especialmente protegidas e administradas. 

Quando o Poder Público cria um Parque ou uma Reserva com área determinada 

e demarcada, com finalidade própria para preservação ou proteção de espécie vegetal com 

suas tradições culturais, ou simplesmente para preservar uma beleza estética ou uma fonte 

científica, está sendo criada uma unidade de conservação. Sendo assim o Projeto de Lei nº 

2.892, de 1992 – que regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III e VII da Constituição 

Federal – instituiu-se a Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que por meio dela surgiu o 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. 

O SNUC, em seu art. 2º, estabelece as Unidades de Conservação como: 

 

espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com 
características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com 
objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao 
qual se aplicam garantias adequadas de proteção. 

 

As unidades de conservação são espaços protegidos e, normalmente, possuem 

regras próprias de uso ou de manejo, podendo ser criadas em nível municipal, estadual e 

federal, por meio de decreto ou lei, porém, sua extinção é feita somente por meio de lei. 

Mas o certo é que nem tudo são facilidades no processo de criação e gestão de 

UCs. Todas as categorias existentes possuem algum tipo de restrição de uso, o que muitas 

vezes torna difícil sua real implementação. 

Existe a falta de recursos para o pagamento de indenizações correspondentes à 

desapropriação das áreas e a todas as despesas decorrentes do processo. Além disso, as 

áreas naturais que possuem moradores ou alguma espécie de interesse político ou 

econômico, dificilmente conseguem ser efetivadas, permanecendo durante anos sem 

regularização. 

E as pressões existentes em áreas naturais brasileiras, nas UCs, tem como 

causas claras a falta de planejamento nas áreas de seu entorno, os fatores políticos, a 

ausência de aplicação dos princípios de sustentabilidade e a desinformação. 

Os impactos poderiam ser evitados ou ao menos reduzidos com base em ações 

simples, como a promoção de atividades de educação ambiental e o esclarecimento sobre a 

utilização das áreas em questão. 
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As Unidades de Conservação podem ser classificadas em dois grandes grupos, 

de acordo com a forma de uso dos seus recursos naturais, ou seja, unidades de proteção 

integral e unidades de uso sustentável conforme TABELA 01. 

 

Tabela 01: Unidades de conservação com as categorias de manejo: 

 

I - Unidades de Proteção Integral II - Unidades de Uso Sustentável 

      I - Estação Ecológica; 

  

 

 II - Reserva Biológica; 

  

 

 III - Parques Nacionais (PARNA ou                                                   

       PN), Estaduais (PAREST ou PE)    

       e Municipais; 

 

 

 IV - Monumento Natural; 

  

 

 V - Refúgio de Vida Silvestre. 

     

I - Área de Proteção Ambiental (APA); 

 

 

     II - Área de Relevante Interesse  

          Ecológico (ARIE); 

 

 

     III - Floresta Nacional, Estadual e  

           Municipal; 

 

 

     IV - Reserva Extrativista; 

 

 

     V - Reserva de Fauna; 

 

 

     VI - Reserva de Desenvolvimento        

           Sustentável; 

 

 

     VII - Reserva Particular do Patrimônio  

             Natural (RPPN). 

 

  
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do site www.ambientebrasil.com.br, 2008. 
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2.3.1 Unidades de Proteção Integral 

 

Nas Unidades de Proteção Ambiental é permitido apenas o uso indireto dos 

recursos naturais, para realização de pesquisas científicas, desenvolvimento de atividades 

de educação ambiental, de recreação, e de turismo ecológico. As unidades de conservação 

são compostas pela: 

 

 I - Estação Ecológica: 

 

São áreas representativas de ecossistemas brasileiros, destinadas à aplicação de 

pesquisas básicas e de Ecologia à proteção do ambiente natural e para o desenvolvimento 

de educação conservacionista. 

O ato que cria a Estação Ecológica deve indicar o órgão responsável por sua 

administração e seus limites geográficos. Exige a lei que, no mínimo, 90% seja destinado em 

caráter permanente à preservação da biota. É proibida a visitação pública, exceto quando 

com objetivo educacional (pesquisa e educação ambiental), de acordo com o que dispuser o 

Plano de Manejo da unidade ou regulamento específico.  

A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela 

administração da unidade e está sujeita às condições e restrições por esta estabelecidas, 

bem como àquelas previstas em regulamento. 

Na Estação Ecológica só podem ser permitidas alterações dos ecossistemas no 

caso de: medidas que visem a restauração de ecossistemas modificados; manejo de 

espécies com o fim de preservar a diversidade biológica; coleta de componentes dos 

ecossistemas com finalidades científicas e de pesquisas científicas cujo impacto sobre o 

ambiente seja maior do que aquele causado pela simples observação ou pela coleta 

controlada de componentes dos ecossistemas, em uma área correspondente a no máximo 

três por cento da extensão total da unidade e até o limite de um mil e quinhentos hectares.  

A finalidade desejada pela lei é a preservação da biota e a possibilidade de 

estudos, que aumentem a capacidade humana de preservação, de tal forma que as 

Estações Ecológicas devem ser implantadas ao permitir comparações com as áreas do 

mesmo ecossistema habitadas pelo homem, exatamente para aprofundar as pesquisas no 

sentido de racionalizar o uso dos recursos naturais. 
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Estabelece a lei que as Estações Ecológicas não podem ter suas áreas 

reduzidas, nem podem ser utilizadas para finalidades diversas das estabelecidas no ato de 

criação.  

A criação se dará sempre em terras de domínio público, com destinação 

irrevogável a bem público, sendo as áreas particulares incluídas em seus limites 

desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei. (Adaptado de 

http://www.ambientebrasil.com.br – acesso em 20/08/08). 

 

 II - Reserva Biológica: 

 

Entende-se ser a Reserva Biológica uma área com perímetro conhecido e 

demarcado, especialmente reservada para proteger um determinado tipo de vida, proibida 

caça, apanha, perseguição, utilização ou mesmo introdução de espécies de fauna e flora 

diferentes.  

O objetivo é a manutenção de um sistema ecológico determinado para que as 

espécies de fauna e flora possam continuar sobrevivendo. 

Pela própria natureza das reservas biológicas, elas somente poderão ser 

instituídas em terras de domínio público federal, estadual ou municipal. 

 Proibida, pelo Código Florestal, a exploração de quaisquer dos recursos naturais 

nas reservas biológicas e pela Lei de Proteção de Fauna, qualquer modificação do meio 

ambiente no interior dessas reservas. (Adaptado de http://www.ambientebrasil.com.br – 

acesso em 22/08/08). 

 

 III - Parques Nacionais (PN ou PARNA), Estaduais (PE ou PAREST) e Municipais: 

 

O Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas 

naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de 

pesquisas científicas, de desenvolvimento de atividades de educação, interpretação 

ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico. São posse e 

domínio públicos.  

A visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas no Plano de 

Manejo da unidade.  

http://www.ambientebrasil.com.br/
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A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela 

administração da unidade e está sujeita às condições e restrições por este estabelecidas, 

bem como àquelas previstas em regulamento. 

As unidades dessa categoria, quando criadas pelo Estado ou Município, serão 

denominadas, respectivamente, Parque Estadual e Parque Natural Municipal. (Adaptado de 

http://www.ambientebrasil.com.br – acesso em 25/08/08). A categoria Parques será discutida 

em detalhes no sub-capítulo 2.4 por ser o foco da pesquisa. 

 

 IV - Monumento Natural: 

 

Protegem e preservam os ambientes naturais devido a seu especial interesse ou 

características ímpares, como as quedas-d’água espetaculares; cavernas; formações 

rochosas; espécies únicas da fauna e da flora; dunas etc. o que possibilitam oportunidades 

para a interpretação, educação, investigação e turismo. 

Pode ser constituído por áreas particulares, desde que seja possível 

compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais do 

local pelos proprietários. 

Havendo incompatibilidade entre os objetivos da área e as atividades privadas, ou 

não havendo aquiescência do proprietário às condições propostas pelo órgão responsável, 

para a coexistência do Monumento Natural, a área deve ser desapropriada, de acordo com o 

que dispõe a lei. (Adaptado de http://www.ambientebrasil.com.br – acesso em 29/08/08). 

 

 V - Refúgio de Vida Silvestre: 

 

O Refúgio de Vida Silvestre tem como objetivo proteger ambientes naturais onde 

se asseguram condições para a existência ou reprodução de espécies ou comunidades da 

flora local e da fauna residente ou migratória. 

Pode ser constituído por áreas particulares, desde que seja possível 

compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais do 

local pelos proprietários. 

Havendo incompatibilidade entre os objetivos da área e as atividades privadas ou 

não havendo aquiescência do proprietário às condições propostas pelo órgão responsável 

pela administração da unidade para a coexistência do Refúgio de Vida Silvestre com o uso 

da propriedade, a área deve ser desapropriada, de acordo com o que dispõe a lei. 

http://www.ambientebrasil.com.br/
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A visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas no Plano de 

Manejo da unidade, às normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração, 

e àquelas previstas em regulamento. 

A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela 

administração da unidade e está sujeita às condições e restrições por este estabelecidas, 

bem como àquelas previstas em regulamento. (Adaptado de 

http://www.ambientebrasil.com.br – acesso em 05/09/08). 

 

 

2.3.2 Unidades de Uso Sustentável 

 

Nas Unidades de Uso Sustentável torna-se permitido o uso sustentável de parcela 

de seus recursos naturais, em compatibilidade com a conservação da natureza.  

Baseado nesse grupo temos as seguintes categorias de unidade de conservação: 

 

 I - Área de Proteção Ambiental (APA): 

 

APAS são unidades de preservação criadas por ato do Poder Público, 

normalmente extensas, que visam proteger e conservar a qualidade ambiental e os sistemas 

naturais ali existentes. As áreas criadas passam a ser especialmente protegidas, não se 

alterando a situação de domínio a destinação e nem sua vocação natural, de tal modo que o 

que previamente existia dentro da área, antes de ser declarada de proteção ambiental, 

continuará existindo, sejam regiões urbanas, sejam rurais, sejam produtivas ou de lazer. 

Respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas e 

restrições para a utilização de uma propriedade privada localizada em uma Área de 

Proteção Ambiental. 

As condições para a realização de pesquisa científica e visitação pública nas 

áreas sob domínio público serão estabelecidas pelo órgão gestor da unidade. 

Uma vez criada, a APA passará a reger-se por normas muito mais rígidas de 

preservação ambiental. A criação destas APAS determina para aquela área uma legislação 

de proteção ambiental própria e substancialmente mais rígida. Nas áreas sob propriedade 

privada, cabe ao proprietário estabelecer as condições para pesquisa e visitação pelo 

público, observadas as exigências e restrições legais. 

http://www.ambientebrasil.com.br/
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Dentro das APAs serão limitadas ou proibidas as implantações ou o 

funcionamento de indústrias potencialmente poluidoras, capazes de afetar os mananciais de 

água, assim como a realização de terraplanagem ou abertura de canais, ou atividades que 

possam causar erosão, ou ainda atividades que ameacem extinguir espécies raras da biota 

vegetal. 

A Área disporá de um Conselho presidido pelo órgão responsável por sua 

administração e constituído por representantes dos órgãos públicos, de organizações da 

sociedade civil e da população residente, conforme se dispuser no regulamento desta Lei. 

(Adaptado de http://www.ambientebrasil.com.br – acesso em 06/09/08). 

 

 II - Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE): 

 

Área em geral de pequena extensão, com pouca ou nenhuma ocupação humana, 

com características naturais extraordinárias ou que abriga exemplares raros da biota 

regional, que tem como objetivo manter os ecossistemas naturais de importância regional ou 

local, além de regular o uso dessas áreas, de modo a compatibilizá-lo com os objetivos de 

conservação da natureza, sendo constituída por terras públicas ou privadas. 

Respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas e 

restrições para a utilização de uma propriedade privada localizada em uma Área de 

Relevante Interesse Ecológico. Portanto, devem ser declaradas como tais, quando se tratar 

de terras destinadas ao uso privado, cuja exploração deverá obedecer a rigorosas 

limitações. A declaração de relevante interesse ecológico, não implica qualquer alteração no 

domínio das terras abrangidas, mas somente em limitações de uso. 

As ARIEs que estiverem integradas no perímetro de uma APA passarão a ser 

consideradas zonas de vida silvestre, para especial proteção da biota. A fiscalização poderá 

ser exercida, no todo ou em parte, por Fundação ou Associação conservacionista, desde 

que receba tal poder por delegação da autoridade. (Adaptado de 

http://www.ambientebrasil.com.br – acesso em 16/09/08). 

 

 III - Floresta Nacional, Estadual e Municipal: 

 

São extensões de florestas em terras de domínio público federal, estadual ou 

municipal, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser 

desapropriadas de acordo com o que dispõe a lei. 

http://www.ambientebrasil.com.br/
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Criadas com finalidade econômica, técnica ou social, podendo, inclusive, reservar 

áreas para serem reflorestadas. As Florestas Nacionais são também chamadas de FLONA.  

É admitida a permanência de populações tradicionais que a habitam quando de 

sua criação, em conformidade com o disposto em regulamento e no Plano de Manejo da 

unidade. 

A visitação pública é permitida, condicionada às normas estabelecidas para o 

manejo da unidade pelo órgão responsável por sua administração. 

A pesquisa é permitida e incentivada, sujeitando-se à prévia autorização do órgão 

responsável pela administração da unidade, às condições e restrições por este 

estabelecidas e àquelas previstas em regulamento. 

Disporá de um Conselho Consultivo, presidido pelo órgão responsável por sua 

administração e constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações da 

sociedade civil e, quando for o caso, das populações tradicionais residentes. 

A unidade desta categoria, quando criada pelo Estado ou Município, será 

denominada, respectivamente, Floresta Estadual e Floresta Municipal. (Adaptado de 

http://www.ambientebrasil.com.br – acesso em 24/09/08). 

 

 IV - Reserva Extrativista: 

 

A Reserva Extrativista é uma área utilizada por populações extrativistas 

tradicionais, cuja subsistência baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na 

agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte, tendo como objetivos 

básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas populações, e assegurar o uso 

sustentável dos recursos naturais da unidade.  

De domínio público, com uso concedido às populações extrativistas tradicionais, 

conforme o disposto no art. 23, da Lei nº 9.985 e em regulamentação específica, sendo que 

as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser desapropriadas, de acordo com o 

que dispõe essa lei. A Reserva Extrativista será gerida por um Conselho Deliberativo, 

presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por representantes de 

órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e das populações tradicionais 

residentes na área, conforme se dispuser em regulamento e no ato de criação da unidade. 

O Plano de Manejo da unidade será aprovado pelo seu Conselho Deliberativo. 

São proibidas a exploração de recursos minerais e a caça amadorística ou profissional. 

http://www.ambientebrasil.com.br/
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A exploração comercial de recursos madeireiros só será admitida em bases 

sustentáveis e em situações especiais e complementares às demais atividades 

desenvolvidas na Reserva Extrativista, conforme o disposto em regulamento e no Plano de 

Manejo da unidade.  

A visitação pública é permitida, desde que compatível com os interesses locais e 

de acordo com o disposto no Plano de Manejo da área. 

A pesquisa científica é permitida e incentivada, sujeitando-se à prévia autorização 

do órgão responsável pela administração da unidade, às condições e restrições por este 

estabelecidas e às normas previstas em regulamento. (Adaptado de 

http://www.ambientebrasil.com.br – acesso em 27/09/08). 

 

  V - Reserva de Fauna: 

 

A Reserva de Fauna é uma área natural com populações animais de espécies 

nativas, terrestres ou aquáticas, residentes ou migratórias, adequadas para estudos técnico-

científicos sobre o manejo econômico sustentável de recursos faunísticos, sendo de posse e 

domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser 

desapropriadas de acordo com o que dispõe a lei. 

A visitação pública pode ser permitida, desde que compatível com o manejo da 

unidade e de acordo com as normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua 

administração. 

É proibido o exercício da caça amadorística ou profissional. A comercialização 

dos produtos e subprodutos resultantes das pesquisas obedecerá ao disposto nas leis sobre 

fauna e regulamentos. (Adaptado de http://www.ambientebrasil.com.br – acesso em 

01/10/08). 

 

 VI - Reserva de Desenvolvimento Sustentável: 

 

A Reserva de Desenvolvimento Sustentável é uma área natural que abriga 

populações tradicionais, cuja existência baseia-se em sistemas sustentáveis de exploração 

dos recursos naturais, desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às condições 

ecológicas locais e que desempenham um papel fundamental na proteção da natureza e na 

manutenção da diversidade biológica. 

http://www.ambientebrasil.com.br/
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Tem como objetivo básico preservar a natureza e, ao mesmo tempo, assegurar as 

condições e os meios necessários para a reprodução e a melhoria dos modos e da 

qualidade de vida e exploração dos recursos naturais das populações tradicionais, bem 

como valorizar, conservar e aperfeiçoar o conhecimento e as técnicas de manejo do 

ambiente, desenvolvido por estas populações. 

É de domínio público, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites 

devem ser, quando necessário, desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei. 

O uso das áreas ocupadas pelas populações tradicionais será regulado de acordo 

com o disposto no art. 23 desta Lei e em regulamentação específica. 

Será gerida por um Conselho Deliberativo, presidido pelo órgão responsável por 

sua administração e constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações da 

sociedade civil e das populações tradicionais residentes na área, conforme se dispuser em 

regulamento e no ato de criação da unidade. 

As atividades desenvolvidas na Reserva de Desenvolvimento Sustentável 

obedecerão às seguintes condições: 

A visitação pública será permitida e incentivada, desde que compatível com os 

interesses locais e de acordo com o disposto no Plano de Manejo da área; 

A pesquisa científica será incentivada e permitida quando voltada à conservação 

da natureza, à melhor relação das populações residentes com seu meio e à educação 

ambiental, sujeitando-se à prévia autorização do órgão responsável pela administração da 

unidade, às condições e restrições por este estabelecidas e às normas previstas em 

regulamento; 

Deverá ser sempre considerado o equilíbrio dinâmico entre o tamanho da 

população e a conservação; e 

Será admitida a exploração de componentes dos ecossistemas naturais em 

regime de manejo sustentável e a substituição da cobertura vegetal por espécies cultiváveis, 

desde que sujeitas ao zoneamento, às limitações legais e ao Plano de Manejo da área. 

O Plano de Manejo da Reserva de Desenvolvimento Sustentável definirá as 

zonas de proteção integral, de uso sustentável e de amortecimento e corredores ecológicos, 

e será aprovado pelo Conselho Deliberativo da unidade. (Adaptado de 

http://www.ambientebrasil.com.br – acesso em 08/10/08). 
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 VII - Reserva Particular do Patrimônio Natural: 

 

Em 1990, por meio do Decreto n° 98.914, de 31 de janeiro, o Poder Público 

federal regulamentou esse tipo de unidade de conservação, que é uma das raras unidades 

particulares instituída por particulares. 

A Reserva Particular do Patrimônio Natural é uma área privada, gravada com 

perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade biológica. 

O gravame de que trata este artigo constará de termo de compromisso assinado 

perante o órgão ambiental, que verificará a existência de interesse público, e será averbado 

à margem da inscrição no Registro Público de Imóveis. 

Só poderá ser permitida, na Reserva Particular do Patrimônio Natural, conforme 

se dispuser em regulamento: a pesquisa científica e a visitação com objetivos turísticos, 

recreativos e educacionais; 

Os órgãos integrantes do SNUC, sempre que possível e oportuno, prestarão 

orientação técnica e científica ao proprietário de Reserva Particular do Patrimônio Natural 

para a elaboração de um Plano de Manejo ou de Proteção e de Gestão da unidade. 

(Adaptado de http://www.ambientebrasil.com.br – acesso em 14/10/08). 
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2.4 Parques 

 

O interesse pela preservação de áreas naturais pode ser facilmente percebido, 

mesmo antes da criação do conceito de Unidades de Conservação (UC). Nos Estados 

Unidos, em fins do século XIX, foi criado o primeiro parque nacional do mundo, o de 

Yellowstone em 1972. Com uma área de 8.873 km², situa-se no oeste do estado de 

Wyoming e inclui pequenos trechos dos estados de Montana e Idaho.  

Foi o ponto de origem para a conceituação de áreas protegidas, idealizadas de 

acordo com a ótica que valoriza a manutenção de áreas naturais consideradas “ilhas” de 

beleza e importância estética, ou seja, é o marco de um modelo adotado em todo o mundo 

como parte de políticas ambientalistas para a regulamentação do espaço e do uso de 

recursos naturais. 

Segundo Davenport e Rao (2002, p.52): 

 

O surgimento de um “movimento pró-parques nacionais” foi uma resposta à Revolução 
Industrial, que colocou a humanidade num curso que alterou as paisagens naturais em 
taxas prodigiosas. A transformação rápida e sem precedentes das terras provocou um 
apelo pela preservação daquilo que estava sendo perdido muito rapidamente. 

 

A Enciclopédia Barsa (1997, p.163), cita outros parques americanos importantes 

como os de Hot Springs, no Arkansas; o de Yosemite, na Califórnia, e do Grand Canyon, no 

Arizona. Em 1885 o Canadá criou seu primeiro parque, o de Banff, e desde então o governo 

canadense delimitou mais 49 reservas no território do país, num total de 130.850 km². Na 

Argentina destaca-se o de Nahuel Huapí, nos Andes. O Chile tem três parques nacionais. 

No México somam-se 36 reservas. Vários países africanos possuem parques nacionais. Um 

dos maiores do mundo é o Parque Nacional de Kruger, com 22.500 km², no Transvaal, 

África do Sul. A Espanha possui: o do vale de Oresa e o das montanhas de Covadonga, nas 

Astúrias. Na Polônia, o parque de Bialowieza notabiliza-se como área de proteção. Outros 

parques nacionais mundialmente conhecidos são o de Gran Paradiso e Abruzzos, na Itália; o 

da ilha de Rakata ou Krakatau, na Indonésia e o de Fuji Yama, no Japão.  

Um Parque compreende uma área destinada à preservação das belezas naturais, 

da flora e da fauna, cuja conservação é de interesse público por seu valor ambiental, 

arqueológico, geológico, histórico, turístico ou paisagístico. Planejados dentro de uma 

política preservacionista, os parques apresentam um ou mais ecossistemas ambientais, em 

geral pouco ou nada alterados pela ocupação humana.  
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Têm a finalidade de preservar o ambiente contra os efeitos da degradação natural 

e eliminar a possibilidade de intervenção artificial que importe em lhe alterar o aspecto, 

conteúdo ou desenvolvimento. E também, resguardar os atributos excepcionais da natureza, 

conciliando a proteção integral da flora, da fauna e das belezas naturais com a utilização 

para objetivos educacionais, recreativos e científicos. São em princípio abertos à visitação 

pública, ao contrário das reservas biológicas, que não recebem visitantes e se destinam 

exclusivamente às pesquisas científicas e a fins educacionais. 

Os recursos naturais do parque nacional não podem ser explorados para fins 

comerciais. São proibidos o apresamento de animais, caça, pesca, as coletas de frutos, 

mudas ou sementes, exceto a coleta de exemplares para fins científicos, mediante 

autorização especial pela autoridade competente. Da mesma forma, é proibida a introdução 

de espécies animais ou exemplares de flora estranhos ao ecossistema do parque. Não são 

permitidas dentro da área do parque obras públicas que alterem o curso dos rios ou a 

topografia do terreno, ainda quando para prevenir enchentes.  

São as principais unidades de conservação e proteção criadas pelo Direito 

Brasileiro. Oriundas do antigo Código Florestal de 34, foram sendo aprimoradas na prática 

administrativa e muitas unidades criadas, que já vinham funcionando, serviram de base e 

fundamento para a elaboração legislativa posterior. Podem ser criados pela União, Estados 

ou Municípios, respectivamente.  

Costa (2002, p.43) descreve: “As unidades dessa categoria, quando criadas pelo 

Estado ou pelo município, são denominadas, respectivamente, Parque Estadual e Parque 

Natural Municipal”. 

São bens públicos, inalienáveis e indisponíveis, de domínio da União, dos 

Estados ou dos Municípios, se forem nacionais, estaduais ou municipais. Diz lei que os 

parques são bens destinados ao uso comum do povo e devem ser criados por ato 

administrativo, no ato da criação, o Poder Público deve estabelecer o prazo para aprovação 

do Plano de Manejo. 

Esse plano corresponde ao zoneamento da área total do parque. É a divisão do 

parque em partes ou zonas e em cada uma delas, ficando regulamentado as atividades 

humanas que possam ocorrer.  

De acordo com o site do IBAMA (http://www.ibama.gov.br Acesso em: 23/12/08), 

no início da colonização de nosso país, os portugueses aplicavam aqui suas principais leis. 

O corte de madeira já era considerado como crime em Portugal à época e a pena mais 

grave aplicada a essa conduta era o degredo para a Colônia. Isto é, o condenado era 

http://www.ibama.gov.br/cgeam/index.php?id_menu=91
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obrigado a cumprir a pena no Brasil. A nossa primeira legislação florestal surge em 1605, 

com a aprovação do Regimento do Pau-brasil. Nela havia a previsão da pena mais severa 

das leis criminais para quem fosse condenado por contrabando: a pena de morte. Essas 

normas, assim como outras editadas nos períodos da Colônia e do Império, apesar de 

tratarem de elementos da natureza, não tinham como objetivo a sua proteção. Sua matriz 

era essencialmente mercantilista. Isto é, tratavam a natureza como mercadoria. Então, a sua 

proteção não era direcionada para as árvores ou florestas, mas à madeira.  

No Brasil, as iniciativas para a criação de unidades de conservação remontam a 

1876, quando o político e engenheiro brasileiro André Rebouças propôs a criação de dois 

Parques Nacionais na Ilha do Bananal, nos rios Tocantins e Araguaia (TO) e outro em Sete 

Quedas (PR). 

Ainda, de acordo com o IBAMA com o surgimento do sistema republicano, a 

legislação sobre meio ambiente incorpora a doutrina liberal – com uma valorização extrema 

da propriedade privada. E é sob essa ótica que são aprovados o Código Florestal, de Águas 

e de Mineração, todos em 1934, quando também é aprovada nova Constituição Federal. 

Nesse mesmo período, sob a influência do conservacionismo norte-americano, são criados 

os primeiros parques nacionais brasileiros: o de Itatiaia, no Rio de Janeiro, em 1937, 

contando com uma área de 12.000 ha. Situado no maciço do Itatiaia, na serra da 

Mantiqueira, abrange partes dos do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Com o ponto menor 

de altitude situado a 816m acima do nível do mar, localiza-se em região muito acidentada. 

Todos os outros terrenos do parque são parte da grande montanha que apresenta encostas 

fortemente escarpadas, picos íngremes, grandes várzeas a mais de dois metros acima do 

nível do mar e vales profundos; o Parque Nacional de Iguaçu, no estado do Paraná e da 

Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro ambos em 1939.  

Em 1948 no dia 13 de fevereiro, o Decreto Legislativo nº 3 foi aprovado, fazendo 

vigorar a Convenção para proteção da Flora, da Fauna e das Belezas Cênicas dos Países 

da América Latina, onde em seu artigo 1º define Parques como: 

 

Parques Nacionais: as regiões estabelecidas para a proteção e conservação das 
belezas cênicas naturais e da flora e fauna de importância nacional das quais o público 
pode aproveitar-se melhor ao serem postos sob a superintendência oficial (...). 

 

Segundo Costa (2002) após um período de 20 anos sem a criação de novos 

Parques Nacionais no País, em 1959 foram criados o Parque Nacional de Aparados da 

Serra (RS/SC), o Parque Nacional do Araguaia (Ilha do Bananal – TO/GO) e o Parque 
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Nacional do Ubajara (CE) e em 1961 outros Parnas foram surgindo, o das Emas e Chapada 

dos Veadeiros (GO); Caparaó (MG/ES); Sete Cidades (PI); São Joaquim (SC); Tijuca (RJ); 

Monte Pascoal (BA); Brasília (DF) e Sete Quedas (PR). 

O artigo 5° da Lei n° 4.771, de 15 de setembro de 1965, vem oficializar o Novo 

Código Florestal, onde estabelece que o Poder Público criará Parques Nacionais, Estaduais 

e Municipais e Reservas Biológicas, com a finalidade de resguardar atributos excepcionais 

da natureza, conciliando a proteção integral da flora, da fauna e das belezas naturais, com a 

utilização para objetivos educacionais, recreativos e científicos, ou seja, separando as áreas 

de preservação em áreas que proibiam qualquer forma de exploração dos recursos naturais 

e as que permitam a sua exploração.  

Além de prever a criação de Parques Nacionais, essa Lei também protege as 

florestas reconhecidas de utilidade às terras que revestem e as declara bens de interesse 

comum a todos os habitantes do país. Pelo artigo 2° são consideradas de preservação 

permanente as florestas e outras formas de vegetação natural situadas: ao longo dos rios ou 

qualquer curso d'água desde de seu nível mais alto em faixa marginal cuja largura mínima 

seja: a) de 30 m para cursos d'água de menos de 10 m de largura; b) de 50 m para cursos 

d'água que tenham de 10 m a 50 m de largura; c) de 100 m para cursos d'água que tenham 

de 50 m a 200 m de largura; d) de 200 m para cursos d'água que tenham de 200 m a 600 m 

de largura; ao redor de lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais e num 

raio de 50 m de largura ao redor das nascentes de rios qualquer que seja sua situação 

topográfica; nos topos de morros, montes, montanhas e serras; nas encostas ou parte 

destas com declividade superior a 45°; em altitude maior que 1.800 m para qualquer que 

seja a vegetação. E pelo artigo 10° não é permitida a derrubada de florestas situadas em 

áreas de inclinação entre 25° a 45°, só sendo nelas toleradas a extração de toras quando 

em regime de utilização racional que vise o rendimento permanente.  

Com base na lei surge o Regulamento dos Parques Nacionais Brasileiros 

aprovado através do Decreto n° 84.017, de 21 de setembro de 1979, em seu artigo 1° definiu 

mais claramente este tipo de Unidade de Conservação: 

 

Art. 1º - Este Regulamento estabelece as normas que definem e caracterizam os 
Parques Nacionais.  

§ 1º - Para os efeitos deste Regulamento, consideram-se Parques Nacionais, as áreas 
geográficas extensas e delimitadas, dotadas de atributos naturais excepcionais, objeto 
de preservação permanente, submetidas à condição de inalienabilidade e 
indisponibilidade no seu todo.  

§ 2º - Os Parques Nacionais destinam-se a fins científicos, culturais: educativos e 
recreativos e, criados e administrados pelo Governo Federal, constituem bens da União 
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destinados ao uso comum do povo, cabendo às autoridades, motivadas pelas razões 
de sua criação, preservá-los e mantê-los intocáveis.  

§ 3º - O objetivo principal dos Parques Nacionais reside na preservação dos; 
ecossistemas naturais englobados contra quaisquer alterações que os desvirtuem. 

 

Em 27 de abril de 1981, pela Lei nº 6.902, criava as Áreas de Proteção Ambiental 

e Estações Ecológicas e, somente na edição da Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, foi 

instituída a Política Nacional do Meio Ambiente, com seus diversos instrumentos de gestão, 

é que o meio ambiente passa a ser considerado bem de uso comum, tendo uma proteção 

sistêmica e articulada no âmbito da estrutura do Estado brasileiro. 

Foram, ainda, instituídos diversos instrumentos para a materialização da política 

ambiental brasileira, como o licenciamento, o zoneamento e a avaliação de impacto 

ambiental. Por essas virtudes, é unânime afirmar que somente a partir da vigência dessa lei 

é que nasce o direito ambiental no Brasil.  

No Decreto nº 89.336 de 1984, estabelecia como Áreas de Preservação 

Permanente as Reservas Ecológicas, e criava as Áreas de Relevante Interesse Ecológico. 

Promulgada em 1988, a Constituição do Brasil, declara no artigo 225 do Capítulo 

VI sobre o Meio Ambiente determina que: 

 “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.  

Na década de 1990 a preocupação geral direcionou-se para a conservação da 

biodiversidade, enfatizando a relação das UCs com as sociedades em que estão inseridas, e 

com projetos econômicos de desenvolvimento sustentável. 

Essa tendência mundial caracterizou-se no Brasil pela iniciativa de criação das 

Reservas Extrativas, no Decreto nº 98.897 de 1990 e o reconhecimento das Reservas 

Particulares do Patrimônio Natural, por meio do Decreto nº 98.914. 

No que se refere, em especial, aos Parques Nacionais, infelizmente a legislação 

não é suficiente para sua conservação e proteção. Existe a necessidade de regulamentação 

fundiária, e de um mecanismo de obtenção de recursos eficientes para controlar, monitorar e 

atender aos que utilizam os Parques. 

Diante de cinco séculos de um modelo de desenvolvimento que se fundamentou 

na exploração desregrada dos elementos da natureza, 28 anos de política ambiental 

parecem muito pouco. Porém, é evidente que as contribuições para a alteração desse 
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modelo nas últimas décadas apontam para um quadro mais positivo para as futuras 

gerações.  

De acordo com Pedro Paulo Funari e Jaime Pinsky (2003), os parques nacionais 

resultam de um modo de vida hegemônico, “ocidental”, assentado numa primazia sobre a 

natureza que se traduz em pares opostos: degradação x preservação; urbano x não-urbano; 

conturbado x idílico; construído (artificial) x natural; humano x selvagem. No passado, e hoje, 

o lugar do parque está coordenado ao espaço da atividade econômica e social, é o lugar da 

não-produção, do lazer, da preservação. E por reservarem caracteres naturais cada vez 

mais distantes do cotidiano humano, parques são destinos turísticos por excelência. 

Sendo assim, tornam-se áreas de imenso valor patrimonial, pois seus recursos 

podem ser utilizados na melhoria da qualidade de vida humana, e como principal área de 

desenvolvimento de um dos segmentos que mais cresce no mundo atualmente: o turismo.  

 

 

2.5 Turismo e Parques Ecológicos 

 

O fator que diferencia os aspectos notáveis de um parque de outros é a sua 

excepcionalidade, o ponto culminante de uma região ou do Brasil, a nascente de um rio 

importante, a rica biodiversidade local, a experiência de um acidente natural relevante para a 

história ou para a cultura nacional. Em boa parte dos casos a excepcionalidade ocorre pela 

extinção do que se preserva. 

Mas o aproveitamento do potencial turístico dos parques vem esbarrando em 

restrições conceituais e práticas no uso recreativo das unidades. De um extremo a outro, os 

problemas se resumem no despreparo do turista e à falta de infra-estrutura capaz de 

receber, orientar e acompanhar os visitantes e ainda são marcados pela lentidão no 

processo de regularização das áreas e pela precariedade das instalações disponíveis.  

A oferta de infra-estrutura mínima é condição essencial para o atendimento às 

necessidades da demanda turística. Porém, a satisfação desse item engloba também a 

necessidade de um planejamento com mínimo impacto ambiental e total integração entre 

grupos sociais envolvidos. 

De acordo com Costa (2002, p.41), podem ser elencadas necessidades gerais 

para o desenvolvimento do turismo em Parques: 

 

 Construção e implantação de um centro de atendimento aos visitantes; 
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 Criação e implantação de estrutura administrativa in loco; 

 Contratação e treinamento de pessoal; 

 Definição física da área da UC (mediante placas, cercas, ou quaisquer outros 
meios); 

 Abertura e/ou melhoria nas condições físicas das trilhas de visitação; 

 Desenvolvimento de um amplo e bem estruturado programa de comunicação; 

 Implantação de sistema de sinalização (dentro e fora da UC); 

 Cadastramento de potencialidades turísticas do entorno (patrimônio natural e 
cultural); 

 Incentivo à participação de instituições e pessoas do entorno; 

 Criação de material promocional e educativo; 

 Promoção de estudos e desenvolvimento de pesquisas. 

 

A satisfação das necessidades mínimas citadas garante um funcionamento eficaz 

da atividade turística, evitando assim o uso incorreto e indesejável dos espaços naturais. 

Um parque somente pode ser considerado aberto para a visitação depois de sua 

regularização fundiária (desapropriação e indenização de antigos moradores) e da 

realização de estudos que permitam elaborar um Plano de Manejo que oriente os usos da 

unidade. Implícita na “abertura do parque” está a criação de infra-estrutura (centro de 

visitantes, alojamentos, etc.) capaz de atender às necessidades dos funcionários, 

pesquisadores e visitantes, além de garantir a integridade do patrimônio preservado. 

Contudo, a precariedade de controle das áreas oficialmente fechadas tem 

permitido o acesso de visitantes. Nas cidades-sede dos parques estabelecem-se agências 

de turismo e outras empresas de serviços (aluguel de veículos, equipamentos, etc.) que por 

critérios próprios organizam roteiros e regras de atuação.  

 

Essas ações têm gerado resultados muito distintos de uma região para outra, pois 
ocorrem conforme o ritmo de condições socioeconômicas, cujas regras estão 
normalmente condicionadas ao lucro e não ao preservacinismo. É verdade que ONGs 
locais, nacionais e internacionais procuram coordenar a apropriação turística, a 
educação e preservação ambiental em tais lugares. Mas faltam políticas de uso tão 
nacionais quanto os parques. (PEDRO PAULO FUNARI E JAIME PINSKY, 2003, p.91). 

 

A criação de um parque sem um plano de manejo pode afetar comunidades que 

tradicionalmente habitavam ou exerciam atividades de subsistência nos lugares que passam 

a ser preservados. Em alguns parques há sobreposição com áreas indígenas mas 

geralmente são atingidas populações não-indígenas, tradicionais ou camponesas, cujo modo 

de vida familiar é confrontado com as restrições legais ao acesso aos recursos naturais. 

As comunidades tradicionais são diretamente prejudicadas com a delimitação do 

parque em benefício indireto de “toda a comunidade”, da nação, do planeta. A exigência 

legal de retirada das comunidades das áreas preservadas limita o acesso aos recursos de 
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subsistência contribuindo para que as pessoas dependam mais do mercado. Junto com o 

impacto no modo de produção, ocorre a redefinição do espaço de circulação e dos lugares 

de residência o que abala a circulação das categorias culturais centrais de seu universo. 

Então a falta de estudos limitantes das áreas e de suas possibilidades de 

exploração turística dificulta a gestão do lugar e, conseqüentemente, o seu correto 

desenvolvimento turístico além de excluir os moradores locais. Esse documento é resultado 

de um intenso trabalho de pesquisa e abrange múltiplas áreas do conhecimento científico 

como direito, história, engenharia, zoologia, botânica, geografia, geologia, medicina, entre 

outras aliadas ao saber das populações diretamente envolvidas com o Parque em estudo. 

A perspectiva dos residentes tradicionais difere de percepção de grupos não-

residentes como os legisladores e os visitantes. De modo geral, a perspectiva dos 

moradores é interna e a dos executores das leis é externa. Os primeiros estão 

intrinsecamente ligados ao local onde se instala o parque. Por outro lado, os criadores da 

unidade de conservação a vêem de modo distanciado, como a parte do cenário nacional ou 

mundial que precisa ser reserva. 

A percepção do turista concentra-se no sentido da visão e se expressa numa 

coleção de fotogramas tomados a partir do contato com o novo (exótico, excepcional). O 

turista coleciona imagens, aprecia paisagens e vai embora. As atitudes dos “nativos” são 

mais complexas, pois decorrem das experiências acumuladas em seu ambiente e, por esse 

motivo, se revelam indiretamente nas tradições e narrativas locais. O morador mantém laços 

afetivos com o meio ambiente: lugar do lar, de reminiscências e onde se ganha a vida. Da 

intimidade física, da dependência material e do fato de a terra ser um repertório de 

lembranças e fonte de esperança para essas pessoas é que tais lugares se constituem. É 

por isso que existem e, de fato, preexistem ao decreto de criação do parque. 

Dentro dos princípios expostos, o uso turístico dos recursos naturais, deve ser 

enfatizado sob um prisma diferenciado, separando em lados diversos a população e o 

turista.  

De acordo com Seabra (2001, p.91): 

 

O turismo de natureza deve preservar o patrimônio natural e cultural da localidade, 
incentivar a geração de emprego e renda e adotar critérios estético-paisagísticos para 
manejo e ordenamento territorial, visando reduzir os impactos ambientais e 
socioculturais, e promover o bem-estar do turista e das pequenas comunidades de 
base familiar. 
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Pode-se subentender a idéia de sustentabilidade neste conceito, visando não só o 

local, mas a comunidade que está inserida nele. Essa visão se faz necessária para que os 

diferentes aspectos, tanto de planejamento como de gestão atendam adequadamente à 

proposta de desenvolvimento sustentável, em que todos saem lucrando: ambiente natural, 

população local e turista. 

O turismo é um dos componentes externos que afetam comunidades locais, 

sendo vetor poderoso das mudanças econômicas; funciona como elemento introdutor de 

novos hábitos; e a implantação de infra-estrutura chega a ter grande impacto ambiental. Tal 

caráter nefasto, no entanto, é somente observado pois são raros os lugares onde o turismo é 

implantado de forma sustentável e com  a integração das comunidades locais. 

Da perspectiva da geração de renda, a relação com o mercado tem-se mostrado 

desfavorável para os moradores – geralmente transformados em mão-de-obra barata. Do 

ponto de vista de seus saberes e modo de vida, a chegada de pessoas de fora tem servido 

mais para padronizar hábitos do que para valorizar as peculiaridades. 

Não se trata de defender o “congelamento” de modos de vida, mas de destacar 

que a valorização dos saberes locais – atividades ao alcance dos que orientam e fazem o 

turismo – é um sinal de respeito à diversidade cultural que tem utilidade para a preservação 

ambiental e para o desenvolvimento do turismo. 

As regras de conduta humana com base em restrições ambientais estruturam ou 

deveriam estruturar a visitação nos parques e em seus entornos. A vocação ao turismo, no 

entanto, somente se realiza de modo pleno mediante a existência de condições para o uso 

sustentável, ou seja, com educação dos visitantes, a criação de infra-estrutura e o respeito 

aos “nativos”. 

As paisagens dos parques são fotografias belas, mas vazias quando 

descontextualizadas. São os relatos dos moradores que acabam dando vida, denominando 

os lugares. São as pessoas que tornam os lugares dos parques realmente excepcionais.  

Enfim, são os sertanejos, camponeses e pescadores – memória de um povo – as 

referências culturais que dão sentido ao patrimônio natural materializado nos parques. 
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3. CARACTERIZAÇÃO DO RIO, DA BACIA HIDROGRÁFICA E DO PARQUE 

ECOLÓGICO DO COCÓ 

 

3.1 O rio Cocó 

 

O rio Cocó que dá nome ao parque tem sua nascente localizada na vertente 

oriental da Serra da Aratanha, dentro do Parque das Andréas, no município de Pacatuba. 

Após receber outros cursos d’água passam a ser denominado riacho Gavião. Sob essa nova 

denominação forma-se a Bacia Hidrográfica do rio Cocó, que inclui os municípios de 

Pacatuba, Maracanaú, Fortaleza, Aquiraz e Maranguape, onde abrange uma área total de 

aproximadamente 485 km².  

Somente após receber o afluente riacho Alegre, na altura da ponte do 4° Anel 

Viário da BR-116, é que a partir desse ponto recebe a denominação de rio Cocó e têm-se 

também o início do Parque Ecológico do Cocó.  

O rio passa pelos municípios de Pacatuba, Maracanaú e Fortaleza onde 

aproximando-se à sua foz, o leito do rio perfaz uma acentuada curva no sentido Leste, 

recebendo as águas de seu último afluente o rio Coaçu, desaguando no Oceano Atlântico 

entre as praias do Caça e Pesca e da Sabiaguaba como pode ser verificado na Figura 04. 

 

 

  FIGURA 04 – Percurso do rio Cocó. 

       Fonte: Elaboração própria a partir de dados do site http://maps.google.com.br, 2009. 
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É considerado o principal recurso hídrico da Região Metropolitana de Fortaleza, 

perfazendo da sua nascente à foz uma extensão total de 50 km, sendo que destes 25 km 

encontram-se apenas dentro da cidade de Fortaleza. Percorrendo dezoito bairros: Prefeito 

José Walter, Jangurussu, Passaré, Barroso, Mata Galinha, Cajazeiras, Castelão, Dias 

Macedo, Jardim das Oliveiras, Aerolândia, Alto da Balança, Salinas, São João do Tauapé, 

Cocó, Dunas, Edson Queiroz, Praia do Futuro e Sabiaguaba. 

Mesmo com a importância ecológica do rio Cocó para a cidade de Fortaleza e seu 

curso d’água nascer em fontes perenes e abundantes de águas límpidas da Serra de 

Aratanha, as agressões naturais e antrópicas o alcançam até o mar. 

Meireles et al. (1995) e Viana (1996) destacaram que além da atuação antrópica 

existente no rio Cocó, ainda se verifica a dinâmica dos processos naturais através do 

assoreamento do manguezal pelo avanço das dunas em direção ao leito do rio, bem como a 

formação de bancos de areia na sua foz devido a ação dos ventos. 

Já as agressões antrópicas estão presentes na descrição de Vasconcelos e Freire 

(1987) que consideram o rio Cocó como um curso d´água de pequeno porte, tipicamente 

metropolitano e que se acha poluído pelos esgotos domésticos e industriais situados ao 

longo de suas margens. 

Esse rio apresenta problemas ambientais característicos de zonas urbanas, 

atravessa áreas de grande concentração urbana, industrial e comercial de nossa cidade, o 

que resulta em modificações no meio ambiente, seja de maneira direta ou indireta, a 

poluição pode ser encontrada de diversas formas como, a abrasão e o desgaste das ruas 

pelos veículos, lixo acumulado nas ruas e calçadas, resíduos orgânicos de pássaros e 

animais domésticos, atividades de construção, resíduos de combustível, óleos e graxas 

deixadas por veículos, poluentes do ar, entre outros. Os principais poluentes são 

sedimentos, matéria orgânica, bactérias, metais como cobre, zinco, manganês, ferro e 

chumbo, hidrocarbonetos provenientes do petróleo, tóxicos, como os pesticidas, e os 

poluentes do ar que se depositam sobre as superfícies. 

Dentre as ações antrópicas, podem ser percebidas segundo a Proposta de 

Proteção, Conservação e Recuperação do Rio Cocó realizada pela SEMACE (2003) 

evidencia os principais impactos ambientais causados ao rio: 

 Disposição de resíduos sólidos (lixo doméstico), ressaltando-se a falta de 

infra-estrutura dos locais vistoriados – lugares de moradias de baixa renda 

– e a tendência de agravamento do problema, em virtude do crescimento 

da população na área; 
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 Ocupações irregulares por barracos, problema esse que está diretamente 

ligado ao anterior, tendo não apenas questões ambientais envolvidas, mas 

essencialmente profundos problemas sociais, que vão desde o 

desemprego à falta de moradia; 

 Construções irregulares de alvenaria, que invadem as áreas de 

preservação permanente do rio, incluindo-se aí prédios e residências; 

 Lançamento de efluentes, incluindo-se desde efluentes de cemitérios e 

matadouros, a efluentes de oficinas, lavagem de carros e troca de óleo. 

 Desmatamento da vegetação de mangue para implantação de 

equipamentos nas margens do estuário afetando diretamente a 

biodiversidade do manguezal; 

 Ocupação de áreas de preservação permanente do mangue e rio por 

avenidas, centros comerciais e edifícios residenciais; reduzindo a área de 

influência do fluxo das marés e, conseqüentemente, impedindo a 

ampliação da vegetação de mangue; 

 Supressão de áreas úmidas de fundamental importância para as reações 

ecológicas (habitat de anfíbios, aves de produtoras de nutrientes) e 

destinadas ao amortecimento das inundações durante o período de cheias; 

 Impermeabilização de extensos trechos do leito principal do estuário, com 

a extinção de áreas de recarga do aqüífero, planície de inundação e de 

riachos afluentes do Rio Cocó. 

A poluição gerada em áreas urbanas tem origem no escoamento superficial sobre 

áreas impermeáveis, áreas em fase de construção, depósito de lixo ou de resíduos 

industriais e outros. Além disso, boa parte das construções, sendo residenciais ou pontos 

comerciais, lançam efluentes diretamente na rede pluvial. O escoamento superficial da água 

nesses locais carrega o material, solto ou solúvel que encontra, até os corpos d’água 

levando, portanto, cargas poluidoras bastante significativas. Além disso, a 

impermeabilização leva ao aumento do número de vezes em que a bacia produz 

escoamento superficial e ao aumento também das velocidades de escoamento, gerando 

maior capacidade de arraste e, portanto, maiores cargas poluidoras. As redes de drenagem 

urbana são responsáveis pela veiculação dessas cargas e sabe-se hoje que se constituem 

em importantes fontes de degradação do rio e especificamente dos estuários. 
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Ligações clandestinas de esgotos que acabam resultando no despejo de fossas 

diretamente na foz do rio, vazamentos de tanques enterrados de combustível, restos de 

óleo, lubrificantes, tintas, solventes e outros produtos tóxicos despejados em sarjetas e 

bueiros também contribuem para o aumento das cargas poluidoras transportadas pelas 

redes de drenagem urbana tendo como conseqüência o comprometimento da qualidade 

hídrica provocando a morte ou a contaminação das espécies aquáticas. Essa poluição 

gerada pelo escoamento superficial da água em zonas urbanas é de origem difusa, uma vez 

que provém de atividades que depositam poluentes de forma esparsa sobre a área de 

contribuição da bacia hidrográfica. 

Deve-se levar em destaque as estações de tratamento de esgoto da Lagoa da 

Zeza, Lagamar e Dendê e lagoa de estabilização do Tancredo Neves que é bastante 

precária e que muitas vezes trazem doenças e também contaminam a água que as pessoas 

que vivem no local a utilizam para beber, para tomar banho e até mesmo fazer comida. 

A própria população também não ajuda muito na preservação, devido à falta de 

informações das conseqüências de seus atos, lançando resíduos sólidos às margens do rio 

como pedaços de geladeira, fogão, sofá, guarda-roupa, pneus, formando entulhos e 

contribuindo para obstruir o fluxo natural do rio Cocó. 

Outro fator negativo corresponde à construção de olarias, com sua produção de 

tijolos e telhas, são danosas para a área devido á retirada continua de material argiloso, que 

com o passar do tempo pode causar assoreamento e também alterar os padrões de 

qualidade da água. 

Devido à retirada de areia das dunas, móveis e fixas são retiradas também às 

plantas que ali se encontram deixando a região desprotegida, pois, sem vegetação a areia é 

levada pelo vento causando problemas como soterramento das casas e do rio. 

As carvoarias clandestinas que abrem clareiras no mangue, transformando a 

madeira em carvão, quando a mata nativa é derrubada, uma vala é cavada na terra e um 

forno é improvisado.  

No ano de 2005 mais de 15 carvoarias ilegais foram fechadas no Parque do 

Cocó. Em 2003, a equipe da SEMACE que realizava o Inventário Ambiental de Recursos 

Hídricos da Orla Marítima de Fortaleza, encontrou 16 carvoarias. Já no ano de 2007 até 

agora não foi constatada nenhuma denúncia nem flagrante. 

A captura e a pesca indiscriminada dos recursos aquáticos, feita por pessoas 

mais humildes, que moram na localidade e que utilizam o rio Cocó para pegar o seu 

alimento de cada dia, realizadas na fase juvenil ou na época de reprodução, acabam 
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impedindo o desenvolvimento normal dos organismos, fazendo com que ocorra uma 

diminuição dos estoques naturais. 

Da Silva (1987) discute alguma das principais conseqüências da prática da caça e 

pesca predatória em ambiente estuarino: 

 Desestruturação da cadeia alimentar do mangue, o que prolonga os seus 

efeitos aos ecossistemas vizinhos; 

 Diminuição do potencial de produção de recursos alimentares para a 

população humana; 

 Perda da reserva genética e das funções ecológicas que desempenham as 

espécies nos locais onde foram eliminadas. 

Outra demonstração de desapreço ao recurso hídrico foi a instalação do lixão do 

Jangurussu à margem esquerda do Cocó, a princípio, este aterro foi projetado para possuir 

vida útil de dez anos, mas este tempo foi se prolongando e o aterro funcionou de 1977 à 

1998 um período de 20 anos, tendo sua desativação somente em julho de 1998. (GALVÃO 

apud SILVA, 2003, p.71). 

Durante seu tempo de funcionamento, o lixão era o único existente para atender 

toda Fortaleza, recebendo diariamente, no período da sua desativação, 3.300 toneladas de 

lixo, ocupando uma área de 21,6 hectares, que em alguns pontos chegou a possuir mais de 

35 metros de altura. (SILVA, 2003, p.71). 

O lixo do Jangurussu era um dos problemas mais sérios a ser citado devido os 

processos contínuos de dejetos, mas especificamente  o chorume (líquido tóxico criado pelo 

constante depósito de lixo), que ali eram encontrados, agredindo a paisagem e o sistema 

ambiental como um todo. Isso trazia sérios problemas de saúde pública, principalmente, 

para quem morava pelas redondezas e também para as famílias que sobreviviam das 

sobras encontradas no mesmo. 

Ainda referente à Proposta de Proteção, Conservação e Recuperação do Rio 

Cocó realizada pela SEMACE (2003), quando o lixão foi desativado pôde ser constatado o 

seguinte:  

 Redução de ruídos;  

 Atenuação da propagação de vetores;  

 Redução da carga orgânica dos líquidos percolados (encaminhados para 

as lagoas de tratamento);  

 Controle de erosão, assoreamento e da drenagem superficial;  
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 Minimização da poluição do ar;  

 Estabilização geotécnica do terreno;  

 Conservação das espécies floristicas;  

 Atenuação dos impactos visuais e dos conflitos sociais. 

O lixo de Fortaleza, atualmente é enviado para o Aterro Sanitário Metropolitano de 

Caucaia e para a usina de triagem, onde encontra-se o Sistema de Reciclagem e a Estação 

de Transferência de Lixo. 

O rio ao longo do seu percurso possui muitos aterramentos, devido às ocupações 

irregulares de suas margens pela população de baixa renda, no trecho do bairro do Lagamar 

localizado na margem esquerda do rio, que fica próximo a BR-116 e perto da ponte da 

avenida Murilo Borges e principalmente na área onde foi construído o Shopping Center 

Iguatemi na margem direita. 

Como se não bastasse esses problemas, a construção do Shopping Iguatemi 

contou com a construção de vias de acesso ao estacionamento, erguidas sobre 

aterramentos de lagoas, de salinas e de mangue, ocasionando perdas de valor precioso 

para o equilíbrio do estuário, que fica há apenas 50 m do rio Cocó e querem ainda construir 

a nova extensão do Iguatemi, denominado de Iguatemi Empresarial que corresponde a uma 

torre de 15 andares, às margens da principal bacia hidrográfica da capital cearense. 

Existe um forte clamor popular sobre ação concreta dos Poderes Constituídos 

questionando a obra. Entre as entidades que argüiram o projeto estão a Comissão de 

Direitos Humanos da Câmara e o Ministério Público Federal que afirma que a área destinada 

à implantação do multicitado empreendimento é caracterizada como área de manguezal, 

portanto, área de preservação permanente, não sendo passível, assim, de nela ser instalada 

qualquer atividade privada. Para se analisar o que é explicitado pelo MPF, pode ser 

constatado através das Figuras 05 e 06, que na frente do terreno destinado para construção 

do novo empreendimento consta o rio Cocó com seu parque e ao lado, o Shopping Center 

Iguatemi. 
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    FIGURA 05 – Localização do Iguatemi Empresarial através de foto de satélite. 

          Fonte: Elaboração própria a partir de dados do site http://maps.google.com.br, 2009. 

 

 

      FIGURA 06 – Localização do Iguatemi Empresarial através do site de divulgação. 

          Fonte: http://www.iguatemiempresarial.com.br/realizacao.htm, 2009. 
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Outra polêmica é a construção da ponte sobre a foz do rio Cocó. A obra que foi 

iniciada em 2002, na gestão do ex-prefeito Juraci Magalhães e que no governo da prefeita 

Luizianne Lins, pouco foi feito.  

O objetivo da ponte é ligar a praia do Futuro até a praia da Sabiaguaba, ou seja, 

facilitar o acesso entre Fortaleza e às praias do Litoral Leste.  

Muitos problemas interromperam os trabalhos, principalmente a falta de licença 

ambiental, aprovação e adequação de projetos.  

Para entender o caso segundo 

(http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=636392), em agosto de 2000 a 

Prefeitura de Fortaleza registrou no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia (CREA-CE) um conjunto de obras na cidade, entre elas, a construção da ponte 

sobre o Rio Cocó, ligando a praia da Sabiaguaba ao bairro Caça e Pesca.  

Dois anos depois em 2002 foi publicada a primeira Ordem de Serviço (OS) da 

construção da ponte, onde o IBAMA realizou audiência pública com setores da sociedade 

para discutir o projeto de construção da ponte, mas moradores e veranistas da Sabiaguaba 

afirmaram não ter sequer tomado conhecimento dessa reunião. Ainda no mesmo ano a 

construção da ponte é autorizada pelo IBAMA. O projeto incluiu o desmatamento de um 

trecho de mangue e cajueiros e em dezembro a arqueóloga Verônica Pontes Viana, da 

Fundação Seridá, identifica dois sítios arqueológicos na foz do Rio Cocó. A Prefeitura, 

acatando uma determinação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN), contrata a entidade para fiscalizar os impactos ambientais na obra.  

Em março de 2003 um ofício foi encaminhado ao Ministério Público Federal 

solicitando o embargo da obra. Políticos e entidades ligadas ao meio ambiente questionaram 

a destruição de 3.540 m2 de mangue e dois sítios arqueológicos. Após quatro meses de 

embargo, o Tribunal Regional Federal (TRF) da 5ª Região autorizou a construção da ponte. 

No ano de 2004 foi publicada a primeira Ordem de Serviço (OS) da construção e 

reforma das três avenidas – Sabiaguaba, Litorânea e Paisagística – que dão acesso à ponte. 

Ainda nesse ano no mesmo mês que saiu os complementares das obras nas avenidas, a 

construção da ponte sobre o Rio Cocó foi interrompida por falta de recursos e em dezembro 

termina o contrato entre a Prefeitura de Fortaleza e a Construtora EIT, responsável pela 

execução da obra. A construção é paralisada. 

Em 2005 a construção da ponte foi interrompida pelo Ministério Público Federal 

por problemas de dimensão, além de questionamentos ambientais. Em maio de 2009 saiu o 

resultado da concorrência pública para as obras de conclusão tendo como vencedora a 
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Construtora Gaspar, do Rio Grande do Norte. A retomada das obras foi viabilizada, ainda, 

pelo aparte de recursos obtido por meio da Lei Orçamentária 2009. No novo projeto, 

ocorreram mudanças na dimensão da ponte, que passará de 12,8 metros para 21,4 metros, 

além de alterações no formato das colunas, que deixaram de ser quadrangulares, pois assim 

causavam transtornos à fauna local. Terá também 325 metros de comprimento, e incluiu 

ainda paisagismo com iluminação reforçada e arborização. Com o novo fôlego, renovou-se 

também a esperança de incrementar o turismo em Fortaleza, facilitando o acesso entre as 

praias e equipamentos turísticos. 

Até agora o que se sabe é que antes do embargo, a obra sofreu quatro 

paralisações e consumiu cerca de R$ 8 milhões em recursos da União e Prefeitura e 

atualmente, 75% da obra estão concluídos e que conforme o Departamento Nacional de 

Infra-estrutura de Transporte (Dnit), os trabalhos devem ser iniciados em junho próximo. A 

empresa terá verba de R$ 9,8 milhões e seis meses para a conclusão. 

Além da ponte, o projeto inicial da obra prevê a ampliação de três avenidas para 

dar acesso ao local, entre elas a avenida Sabiaguaba, que foi alargada.  

Foco de muita polêmica entre ambientalistas na época e que persiste até os dias 

de hoje, o movimento alega que deveria ser construído um número inferior a quantidade 

prevista de 16 pilares no total. Permanece a idéia de que, com o tempo, ocorreria à 

decomposição de sedimentos em cada base dos pilares, e esse acúmulo poderá interferir no 

contato entre o meio marinho e fluvial, comprometendo a reprodução de espécies do 

mangue. 

A obra ainda causa muitos transtornos, pois nas vias perto da ponte os carros 

atolam, embora a pavimentação seja de calçamento ou asfalto, dependendo do trecho. Por 

conta disso, moradores e comerciantes têm dificuldades em ir á escola, ao posto de saúde e 

atender os turistas. 
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3.2 Caracterização geoambiental da Bacia Hidrográfica do rio Cocó 

 

De acordo com o Inventário Ambiental de Fortaleza (2003), a cidade de Fortaleza 

é drenada por quatro principais bacias hidrográficas: a Bacia da Vertente Marítima, a Bacia 

do rio Maranguapinho/Ceará, a Bacia do Pacoti e a Bacia do Rio Cocó, que podem ser 

averiguadas na Figura 07.  

 

 

             FIGURA 07 – Bacias Hidrográficas de Fortaleza. 

                 Fonte: Inventário Ambiental de Fortaleza, 2003. 

 

Todo o Parque Ecológico (incluindo Parque Adahil Barreto e Pólo Tancredo 

Neves) está inserido apenas na Bacia Hidrográfica do rio Cocó, por isso faz necessário uma 

caracterização geoambiental da área. De acordo com a SEMACE a bacia do rio Cocó ocupa 

uma área total de 485 km². E segundo a Autarquia da Região Metropolitana de Fortaleza 

(AUMEF, 1987) apenas dentro da cidade de Fortaleza ocupa uma área de 216 km², ou seja, 

o equivalente a 2/3 da área urbana da capital, correspondendo à maior bacia do Município, 

drenando os setores Leste, Sul e Centro. Isso quer dizer que, de toda a chuva que se 

precipita sobre a cidade, só um terço não cai no rio Cocó. Podendo ser visualizada na Figura 

08. 
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      FIGURA 08 – Localização da Bacia Hidrográfica do rio Cocó. 

         Fonte: Soares, 2005. 
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De acordo com Nóbrega (1998), a bacia do rio Cocó, ocupa parte dos municípios 

de Fortaleza, Maracanaú, Aquiraz, Maranguape e Pacatuba, entre os paralelos 3º 40' 00'' e 

4º 00' 00'' de latitude sul, e os meridianos 38º 26' 00'' e 38º 32' 00'' de longitude oeste, 

drenando cerca de 60% de Fortaleza. 

 

 

3.2.1 Geologia 

 

O relevo da bacia hidrográfica do rio Cocó, com exceção de sua parte inicial 

localizada na serra da Aratanha, no município de Pacatuba, abrange regiões de relevo 

pouco acidentado, estando boa parte de sua porção média e toda sua parte inferior situadas 

em terrenos com cotas inferiores a 40 m. A seguir são apresentadas as unidades geológicas 

da bacia hidrográfica do rio Cocó, de acordo com Viana (2000, p.17-19): 

 

Depósitos Flúvio-Aluvionares (Qa) 

 

Engloba sedimentos fluviais e lacustres, de origem cenozóica, sedimentos 

recentes do quaternário, constituídos por areia, cascalho, silte e argilas, com ou sem matéria 

orgânica. 

 

Depósitos Dunares Recentes (Qd) 

 

São caracterizadas pela ausência de vegetação ou pela fixação por um 

revestimento pioneiro, que contribui para impedir a ação da dinâmica eólica, responsável 

pelo deslocamento das dunas. Apresentam-se ao longo da linha da costa. Formados pelo 

transporte de sedimentos da faixa de praia. Litologicamente são constituídos por areias 

esbranquiçadas, de granulação média a fina, quartzosas, com grãos de quartzo 

arredondados.  

 

Depósitos Dunares Estabilizados (Qpd) 

 

Estão presentes, perto da linha da costa e estende-se em direção ao continente. 

São formados por areias de granulação fina e média, por vezes siltosa, quartzosas e/ou 

quartzo-feldspáticas, apresentando tons amarelados, alaranjados ou acinzentados. 
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 Formação Barreiras (TQb) 

 

Formada por sedimentos areno-argilosos, de coloração avermelhada, creme ou 

amarelada, com granulação variando de fina a média. 

 

Afloramento de Rochas Alcalinas (Tal) 

 

Compreendem parte da área do serrote do ancuri, possuem formação de neckes 

e diques. São litologicamente classificados como fonólitos e tranquitos, apresentam 

coloração cinza-esverdeada, com pórfiros milimétricos de feldspato envoltos por uma matriz 

afanítica. 

 

 

3.2.2 Geomorfologia 

 

A bacia de drenagem do rio Cocó, com exceção de sua parte superior, abrange 

regiões de relevo pouco acidentado. 

Segundo Viana (2000, p.19-25), a bacia hidrográfica do rio Cocó no município de 

Fortaleza possui três unidades geomorfológicas: 

 

Planície Litorânea 

 

Encontra-se caracterizada por apresentar feições geomorfológicas distintas, como 

praia, pós-praia, campo de dunas móveis, estáveis e fixas e as planícies flúvio-marinha. 

A faixa de praia da Bacia do Cocó compreende a linha de baixa-mar e a linha de 

preamar da zona costeira 

Já a pós-praia compreende o trecho que vai da área de estirâncio até a Planície 

Flúvio-Marinha ou área estuarina e o campo de dunas. Atualmente, essa faixa Litorânea vem 

passando por sérios problemas correlacionados à ocupação por restaurantes, residências, 

barracas e loteamentos pelos especuladores, acarretados o desequilíbrio do ambiente 

costeiro. 

Na foz do Rio Cocó, há presença de dunas móveis que são de formação mais 

recente, desprovidas de cobertura vegetal e portanto em constante processo de 

deslocamento, de granulação fina. 
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Também pode ser encontradas as dunas estáveis parcial ou totalmente cobertas 

pela vegetação pioneira. 

Mais para o interior do continente estão situadas as dunas mais antigas fixas ou 

edafizadas, remobilizadas durante a última transgressão marinha. 

As dunas situadas no entorno da desembocadura do Rio Cocó, vem passando 

por grandes transformações, seja por ocupações inadequadas, loteamentos, 

desmatamentos, como também pela retirada de areia para construção civil. 

Com relação à Planície Fluvio-Marinha, situa-se no baixo curso do Rio Cocó, a 

partir de sua foz no Oceano Atlântico, nos limites das praias do Caça e Pesca/Sabiaguaba, e 

prolonga-se até a BR – 116, no Lagamar, no limite, dos bairros da Aerolândia e Jardim das 

Oliveiras, apresentando aproximadamente 13 km de extensão, estabelecendo uma zona 

estuarina caracterizada por extensos manguezais.  

 

Planície Fluvial 

 

Esta unidade encontra-se localizada ao longo do rio Cocó e dos riachos e lagoas 

que fazem parte de sua bacia. Com o crescimento urbano de Fortaleza, sobretudo das 

zonas leste, sudeste, sul, sudoeste, a paisagem original deste ecossistema, acha-se 

descaracterizada, sendo substituída por diversos tipos de ocupações. 

 

Tabuleiros Pré-Litorâneos 

 

Segundo Lira (2006. p.50), são modelados pelos sedimentos tércio-quartenários 

da Formação Barreiras, que representam depósitos correlativos de fases de pediplanação 

decorrentes durante o Mioceno no escudo brasileiro. 

Encontram-se, sobretudo, nas zonas mais interiorizadas da área e comportam-se 

como um típico glacis de acumulação e encontrar-se-ão as menores restrições quanto ao 

uso, com aptidões múltiplas, sem impactos ambientais significativos. 
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3.2.3 Condições climáticas  

 

De acordo com Lira (2006. p.51):   

 

O clima da macro-região, onde situa-se a bacia fluvial do Cocó, pode ser definido de 
acordo com as classificações climáticas, elaboradas por KÖPEN, THORNTHWAITE e 
GAUSSEN. Conforme KÖPEN, a cidade de Fortaleza apresenta um tipo de clima AW’, 
correspondendo ao macroclima da faixa costeira de clima tropical chuvoso, quente e 
úmido, com chuvas no verão e outono. De acordo com a classificação de 
THORNTHWAITE e MATHER (1955), através de informações obtidas na FUNCEME 
(1990), Fortaleza se enquadra em um tipo clima C1 W1 seco sbúmido, com índice de 
aridez 40,2, índice de umidade 24,1 e índice efetivo de umidade apresentando –16,11. 
Na classificação de GAUSSEN, que ressalta os parâmetros bioclimáticos, o Município 
de Fortaleza se enquadra no tipo 4bTh, com clima tropical quente com seca média, 
seca de inverno, apresentando 5 a 6 meses secos. 

 

 

3.2.4 Hidrologia 

 

Segundo o Plano Diretor de Drenagem da Região Metropolitana de Fortaleza 

(AUMEF/SPC/Gov. Est. Ceará, 1978), a bacia hidrológica do rio Cocó pode ser dividida em 

três grandes sub-bacias:  

 A primeira corresponde à parte superior do rio, com uma área de 91,3 km², 

desaguando no açude Gavião; 

 A segunda compreende tanto a área a jusante do açude, drenada pelo 

próprio rio, como a de seu afluente – riacho Lameirão – totalizando uma 

área de 230,2 km²; 

 A terceira representada pela área que margeia o lado direito do rio Coaçu, 

em Aquiraz com 195,7 km² de extensão. 

 

De acordo com a Prefeitura Municipal de Fortaleza (P.M.F. 2003), a parte da 

bacia hidrográfica do rio Cocó que fica restrita apenas dentro da cidade de Fortaleza 

subdivide-se em seis sub-bacias, onde o rio Cocó e o parque ecológico pertencem à Sub-

bacia B2, como podemos ver na Figura 09.  
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    FIGURA 09 – Sub-bacias da Bacia Hidrográfica do rio Cocó. 

       Fonte: Viana, 2000. 
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A seguir são apresentados cada uma com os seguintes recursos: 

 Sub-Bacia B1: canal da avenida Aguanambi, Lagoa do Opaia, Lagoa do 

Porangabuçu, Riacho Cocó/Lagamar, Riacho Tauape;  

 Sub-Bacia B2: Açude Fernando Macedo, Açude Jangurussu, Riacho do 

Açude Jangurussu, Canal do Jardim América, Lagoa da Maria Vieira, 

Lagoa do Amor, Lagoa do Gengibre/Grande, Riacho da Lagoa do 

Gengibre/Grande, Lagoa do Palmirim/Azul, Riacho da Lagoa Palmirim, 

Riacho do Açude Antonio da Costa, Riacho do Açude Guarani, Rio Coaçu, 

Rio Cocó. 

 Sub-Bacia B3: Açude Alencar, Açude do Soldado/Subsistência, Açude 

José Pires, Açude Monte Negro, Açude Osmani Machado, Açude São 

Jorge, Açude Uirapuru, Lagoa da Aldeia Velha, Lagoa da Boa Vista, Lagoa 

da Maraponga, Riacho da Lagoa da Maraponga, Lagoa do Catão/Pequeno 

Mondubim, Lagoa do Germano, Lagoa Itaoca, Lagoa do Passaré, Lagoa 

Seca/Taperoaba, Riacho da Lagoa da Libânia, Riacho da Lagoa do 

Acaracuzinho, Riacho da Lagoa Itaoca. 

 Sub-Bacia B4: Lagoa Água Fria/Seca, Lagoa Colosso. 

 Sub-Bacia B5: Açude Danilo, Lagoa da Messejana, Riacho da Lagoa de 

Messejana, Riacho da Lagoa Redonda, Lagoa Redonda I, Lagoa Redonda 

II, Lagoa da Sapiranga, Lagoa do Coité, Lagoa Jacarey, Lagoa do Soldado. 

 Sub-Bacia B6: Açude Bolivar, Açude Coaçu, Açude Guarani, Lagoa do 

Ancuri, Riacho da Lagoa do Ancuri, Lagoa da Paupina, Lagoa Pariri, Lagoa 

Precabura, Lagoa São João, Lagoa Taíde, Lagoa do Meio I, Lagoa do Meio 

II, Riacho do Açude Guarani. 

 

 

3.2.5 Cobertura vegetal   

O rio é cercado por um rico ecossistema tipicamente de manguezal, abrangendo 

uma área de 375 ha, onde a vida se manifesta por todos os lados. São sistemas ecológicos 

localizados na superfície que separa os meios marítimos, fluviais e terrestres, na faixa de 

fluxo e refluxo das marés, junto aos estuários e aos baixos cursos fluviais. São ambientes 

definidos pelos processos de sanilização intermitente e se constituem um dos principais 

componentes da múltipla paisagem ecossistêmica encontrada na zona costeira. 
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A flora e a fauna típica do mangue proliferam a partir do estuário, na parte em que 

o rio se encontra com o mar e forma uma região de água salobra. É justamente desta 

mistura de água doce e salgada, do solo rico e de muita matéria orgânica em decomposição, 

que milhares de espécies de vegetais, animais e microorganismos surgem. 

Nessas áreas, a vegetação está submetida a uma série de fatores adversos, tais 

como altas taxas de salidade da água e do solo, aeração deficiente no solo, grande 

mobilidade dos solos lamacentos e freqüentes inundações pela maré alta. Esses fatores 

desfavoráveis justificam o reduzido número de espécies vegetais que ocorrem nesses locais, 

refletindo na seleção de uma flora apropriada, já que as mesmas necessitam de adaptação 

especial para sobreviverem nesses ambientes hostis. De acordo com a SEMACE (1990), 

encontram-se as seguintes espécies vegetais dominantes: Rhizophora mangle (mangue-

vermelho ou mangue verdadeiro), Avicennia schaueriana e Avicennia germinans (mangue 

preto) e Laguncularia racemosa (mangue branco). 

Essa vegetação possui grande importância na cadeia alimentar, pois produz uma 

grande quantidade de matéria orgânica, proveniente da decomposição das suas folhas pela 

ação dos microorganismos. Toda essa matéria orgânica é levada para o mar, através dos 

estuários, enriquecendo suas águas. Desse modo, os organismos aquáticos que vivem na 

costa podem se desenvolver melhor, aumentando a produtividade da pesca litorânea. 

A função dos manguezais no ambiente costeiro está relacionada aos aspectos 

físicos e biológicos, participando especialmente do transporte e disposição de sedimento às 

formas estuarinas, produção de detritos orgânicos e na auto-sustentação do ciclo biológico. 

Ainda segundo a SEMACE (1990) os manguezais além do grande potencial 

biológico, agem como fixadores da terra, pois a presença e o entrelaçamento das raízes 

aéreas contribuem para a deposição dos sedimentos provenientes das águas dos rios, da 

drenagem terrestre e das correntes de marés. Dessa maneira evitam o assoreamento do 

leito dos rios e protegem as áreas litorâneas da erosão.  

A existência desse tipo de vegetação contribui ainda para que não ocorram 

grandes modificações nas condições climáticas do litoral, resguardando suas áreas 

circunvizinhas dos efeitos danosos das ventanias típicas das zonas litorâneas. 

Sua biodiversidade ainda se faz presente pela existência de um complexo 

vegetacional típico da zona litorânea, mata ciliar de carnaúba, matas secas, matas úmidas e 

também a conhecida caatinga xerófila, onde já se encontra descaracterizada. 
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3.2.6 fauna 

 

Segundo Silva (1987) o manguezal do rio Cocó abriga também uma fauna 

bastante diversificada, composta por várias espécies de aves, mamíferos, peixes, moluscos, 

crustáceos e outros pequenos animais que constituem e utilizam esse habitat para sua 

proteção, alimentação e reprodução, ou seja, para o seu desenvolvimento. 

As espécies mais comuns de aves encontradas na bacia do Rio Cocó são as 

garças branca grande e branca pequena, gavião pinhé, martim pescador, sabiá da praia, 

siricóia, sibite do mangue, socó, galinha d’água, jaçanã, carcará, galo-de-campina, roliha-da-

praia, rolinha-caldo-de-feijão, bem-te-vi, vêm-vêm, marreca-viuvinha, teteu, carão, etc. 

Os mamíferos são representados pelo guaxinim, raposa, preá e soim. Já os 

principais peixes encontrados são bagre branco, cioba, sauna, carapicú, carapeba, ubarana, 

pilombeta, pango, tainha, pargo, coipe camurim, xereu, serra, piaba, more preto, solha 

comprida, solha redonda, carapitanga, cará, curimatã, pescada amarela, garoupa e mero.  

Dentre as espécies de moluscos estão à ostra do mangue, caramujo, pixoleta e a 

taioba.  

Os principais crustáceos são o aratu, o carangueijo-uça, o camarão de água doce, 

chama mão no olho, xié-xié e o siri. 

Viana (2000, p.55) salienta ainda que:  

 

Outros organismos podem ser encontrados na zona estuarina da bacia do rio Cocó, 
como uma espécie de fauna microscópica, constituída, sobretudo por bactérias, 
protozoários, nematóides, rotíferos e micro-crustáceos, que servem como alimento para 
os camarões mais desenvolvidos. 
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3.3 Parque Adahil Barreto 

 

Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano (SEMAM), 

o rio Cocó começou a atrair a atenção ainda nos anos 70, e a luta por sua preservação foi 

marcada inicialmente pela criação do Parque Adahil Barreto. 

Em 1977, a área que hoje ocupa o parque deveria ter sido ocupada pela sede 

administrativa do Banco do Nordeste do Brasil (BNB), o que não ocorreu devido à forte 

campanha feita pela Sociedade Cearense de Defesa da Cultura e do Meio Ambiente 

(Socema) e por entidades ambientalistas e movimentos sociais que faziam parte do Fórum 

Cearense do Meio Ambiente que acabaram lutando contra a sua construção.  

Como conseqüência dessas reivindicações, o Parque Adahil Barreto foi instituído 

em 15/11/1980, pela Prefeitura Municipal de Fortaleza, sendo o primeiro trecho urbanizado 

localizado na margem esquerda do rio Cocó, com uma área de 137.103,19 m² (dados da 

SEMAM). 

O Parque Adahil Barreto é um parque administrado pela Prefeitura Municipal de 

Fortaleza através da SEMAM, situado no bairro Dionísio Torres, que tem como limites:  

 Norte: rua Major Virgílio Borba e Santa Esmeralda; 

 Sul: rua Monsenhor Salazar, onde se localiza também a Escola Ambiental 

Doutora Francy Frota;  

 Leste: a faixa de 1º categoria da APA do rio Cocó, que faz parte da 1º 

etapa do programa de implantação do Parque Ecológico do Cocó, 

realizado posteriormente pelo Governo Estadual em 1989; 

 Oeste: trecho da avenida Raul Barbosa. 

Vale destacar que o Parque Municipal Adahil Barreto instituído em 1980, faz parte 

do atual Parque Ecológico do Rio Cocó, o qual é administrado pelo Estado e que contou 

com a sua 1º etapa de implementação somente anos depois com o Decreto Estadual n° 

20.253 de 1989 e teve sua ampliação com a construção de sua 2º etapa com o Decreto 

Estadual n° 22.587 de 1993. Após a realização da 1º etapa do Parque Ecológico do Cocó, o 

Parque Adahil Barreto passou a ser popularmente conhecido como “Antigo Cocó” ou “Cocó 

Velho”.  

O parque em sua totalidade faz limite com alguns bairros de Fortaleza: na 

margem esquerda Dias Macedo, Aerolândia, Alto da Balança, São João do Tauapé, Cocó, 

Cidade 2000, Dunas e Praia do Futuro II e na margem direita localiza-se o Jardim das 
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Oliveiras, Luciano Cavalcante, Guararapes, Edson Queiroz e Sabiaguaba podendo ser 

visualizada alguns deles na Figura 10.   

 

 

  FIGURA 10 – Etapas de implantação do Parque Ecológico do Cocó. 

     Fonte: Soares, 2005. 
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O parque Municipal ocupa apenas a área e/ou faixa de 2º categoria, ou seja, 

unidade de uso (ou manejo) sustentável que corresponde a uma área mais próxima dos 

logradouros. Já a área e/ou faixa de 1º categoria, ou seja, área de proteção permanente (ou 

integral), cujo uso é mais restrito por se tratar da margem e do manguezal do rio, está 

totalmente dentro do Parque “Novo”. 

Apesar de certos momentos, serem vistos como entidades distintas, cuja relação 

de complementariedade não é bem definida. Tudo pode ser explicado talvez pela forma 

como os dois parques são apresentados por seus gestores, Estado e Município. Não há uma 

propaganda do Governo do Estado que mostre o Adahil Barreto como parte do Parque 

Ecológico do Rio Cocó. Assim como dentro do Parque Municipal não existe referências 

visuais ao Parque “Novo”. 

O Parque Adahil Barreto possui uma infra-estrutura que conta com pista de 

cooper muito utilizada nos horários da manhã e no final da tarde, local para ginástica, 

playground, espaço para piqueniques, trenzinho, trilha ecológica, além de sediar a 

Sociedade Cearense dos Criadores de Cães Pastores Alemães. 

E ao longo de quinze anos o Parque sediou o Programa “Parque Vivo”, um 

Núcleo de Conscientização sobre educação ambiental. 

O Programa possui a missão de contribuir para a formação de uma consciência 

crítica-ecológica através da educação ambiental, promoção e participação em campanhas, 

fóruns e espaços de discussão da questão ambiental, atendendo alunos de escolas públicas 

e particulares, turistas e demais grupos de interesse. 

(http://www.parquevivo.ufc.br/oktiva.net/1364/nota/17100 acesso em 17/12/08). 

Surgiu em 05 de junho de 1993, como resultado de um trabalho de educação 

ambiental marinha desenvolvido pela equipe do Instituto de Ciências do Mar (Labomar), da 

Coordenadoria de Desenvolvimento Regional da Universidade Federal do Ceará (UFC). 

Onde a equipe foi convidada pela Prefeitura Municipal de Fortaleza para 

desenvolver trabalhos dentro do Parque Adahil Barreto, utilizando o lugar como uma espécie 

de “laboratório vivo”. 

Essa equipe da UFC trabalha em parceria com a Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente (SEMAM), Secretaria Executiva Regional II, Empresa de Manutenção e Limpeza 

Urbana (EMLURB) e a Fundação Municipal do Meio Ambiente (FUNDEMA). Possui ainda, 

articulação com diversas entidades ambientalistas do Estado do Ceará através da 

concepção e execução de projetos e outras iniciativas referentes ao desenvolvimento da 

educação ambiental, principalmente no município de Fortaleza. 

http://www.parquevivo.ufc.br/oktiva.net/1364/nota/17100
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E em junho de 2008 o programa desvinculou-se da Prefeitura de Fortaleza e 

retornou para o Labomar, passando a funcionar no Centro de Estudos Ambientais Costeiros 

(CEAC), uma unidade de pesquisa localizada no Porto das Dunas. 

Com a chegada ao parque o visitante tem a oportunidade de estar acompanhado 

por instrutores especializados (geógrafos, engenheiro de pesca e biólogo), onde tem a 

oportunidade de participa da projeção de vídeo e pequena palestra, com duração de 30 

minutos, sobre o Projeto Parque Vivo, manguezal do rio Cocó e problemas ambientais da 

cidade de Fortaleza. Em seguida, é realizada uma oficina de reciclagem artesanal de papel, 

com duração aproximada de 30 minutos, onde cada pessoa aprende a fazer o seu próprio 

papel. 

Logo em seguida o visitante pode se dirigir ao Museu do Mangue que dispõe de 

exemplares da fauna do manguezal do rio Cocó, com fichas de identificação dos 

exemplares, mapas, bunners e acervo fotográfico. 

O passeio de barco é oferecido de duas maneiras. A primeira rota é mais curta e 

tem duração de 30 minutos, indo do Parque Adahil Barreto até a ponte da Av. Washington 

Soares e retornando ao ponto de partida. 

Ou então, o interessado pode optar pela rota mais longa, saindo do Parque Adahil 

Barreto até a foz do Rio, localizado entre o Caça e Pesca e a praia de Sabiaguaba, saindo 

de manhã e voltando à tarde, com duração aproximada de 5 a 6 horas.  
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3.4 Parque Ecológico do Rio Cocó 

 

O processo de implementação do Parque Ecológico do Rio Cocó foi longo e se 

deveu inicialmente a forte pressão dos movimentos ambientalistas em determinados 

momentos críticos do processo de apropriação do rio pela cidade. 

As mesmas entidades que reivindicaram a construção do Parque Adahil Barreto 

em 1980, posteriormente em 1985 retomaram a luta de preservação com o slogan “S.O.S. 

Cocó”. O movimento foi responsável por outras importantes conquistas em prol do rio, 

reunindo diversos atores da sociedade civil, até que o Governador do Estado Tasso Ribeiro 

Jereissati anunciou a 1º etapa do programa de implantação do Parque Ecológico do Cocó, 

através do Decreto Estadual n° 20.253 de 1989, que declarava de interesse social para fins 

de desapropriação as áreas de terra que ficavam compreendidas no contorno do Projeto do 

Parque Ecológico do Cocó no trecho entre a BR – 116 até à avenida Sebastião Abreu, ou 

seja, uma área de 446,2 ha que se incluía totalmente na faixa de preservação de 1º 

categoria, como mostra a Figura 11. 

 

 

            FIGURA 11 – Primeira etapa do programa de implantação do Parque Ecológico do                  

            Cocó. 

                Fonte: Viana, 2000. 
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E posteriormente o Governador Ciro Gomes anunciou a 2º etapa do projeto, 

através do Decreto Estadual n° 22.587 de 1993, que também declarava que as terras no 

limite reservado para a criação do parque do Cocó eram de utilidade pública para fins de 

desapropriação, no trecho entre a avenida Sebastião de Abreu ate à foz do Rio Cocó, nos 

limites da praia do Caça e Pesca, próximo a região da Sabiaguaba, ou seja, uma área de 

709 ha que também se incluía totalmente na faixa de preservação de 1º categoria. 

O objetivo da criação e ampliação do Parque Ecológico do Rio Cocó era de 

proteger toda a área e/ou faixa de preservação de 1º categoria do rio Cocó transformando-a 

totalmente em Parque Ecológico, por se tratar de uma área mais sensível as agressões. 

Após os dois decretos o parque Ecológico do Rio Cocó passou a perfazer uma área de 

1.155,20 ha e se localiza somente na cidade Fortaleza. 

Mas atualmente, apesar dos decretos que tiveram a finalidade de proteger o 

lugar, a visão do Parque do Cocó tem, gradativamente, começado a virar privilégio de 

poucos. O ''cinturão'' de construções, a maior parte residenciais, que vem se formando no 

entorno do parque na altura da Avenida Engenheiro Santana Júnior - entre a avenida 

Antônio Sales e a Rua Henriqueta Galeno, infelizmente é permitido por lei, como pode ser 

constatado na Figura 12.  

 

 

                FIGURA 12 – Prédios que se formam em torno do parque. 

                Fonte: Lopes, 2009. 
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Essa ocupação é feita por habitantes de diferentes classes sociais, havendo 

pontos de coexistência entre elas. 

Tudo isso motivado por que o parque existe de fato e não de direito. Em 1989, o 

Governo do Estado decretou que as terras no limite reservado para a criação do Parque do 

Cocó eram de "utilidade pública para fins de desapropriação". Com isso não quis dizer que a 

partir dali estava proibido construir ou negociar. O Estado avisou que aquela propriedade 

seria desapropriada, não que não poderia ser utilizada.  

O Parque Ecológico do Rio Cocó é administrado pelo Governo do Estado do 

Ceará através da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (SEMACE), situado no 

bairro do Cocó, onde sua 1º etapa tem como principais limites:  

 Norte: avenida Padre Antônio Tomás; 

 Sul: BR-116, avenida Washington Soares e Shopping Center Iguatemi; 

 Leste: avenida Rogaciano Leite e Sebastião de Abreu; 

 Oeste: avenida Governador Raul Barbosa, avenida Desembargador 

Moreira e avenida Engenheiro Santana Júnior; 

 Sudoeste: BR-116. 

Algumas atividades não são permitidas dentro do parque tendo em vista a sua 

proteção, podemos citar: na zona de amortecimento a implantação ou ampliação de 

quaisquer tipos de construção civil sem o devido licenciamento ambiental; a supressão de 

vegetação e uso do fogo; as atividades que possam poluir ou degradar o recurso hídrico, 

como também o despejo de efluentes, resíduos sólidos ou detritos capazes de provocar 

danos ao meio ambiente; o tráfego de veículos no interior do parque; a intervenção em áreas 

de preservação permanente, como: margens do rio, campo de dunas e demais áreas que 

possuem restrições de uso; a pesca predatória; o uso de veículos náuticos motorizados, 

salvo para fins de interesse público; demais atividades danosas, previstas na legislação 

ambiental. (Adaptado de http://www.semace.ce.gov.br/biblioteca/unidades/PqRioCoco.asp – 

acesso em 03/12/08). 

Para se adequar às diferentes funções urbanas e se integrar à cidade, o Parque 

Ecológico do Cocó assume um caráter polivalente composto por uma área urbanizada, onde 

podem ser encontrados, em seu redor, vários tipos de empreendimento como o pólo de 

lazer, anfiteatro com uma área de eventos ao ar livre, a banca de revista, telefone público, 

bancos, lixeiras, canteiros com flores e o posto de observação que abriga policiais no local. 
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Possui sinalização bem localizada e legível, apesar de não estarem traduzidas em 

outros idiomas. Conta ainda com um estacionamento bem pequeno diante do que o parque 

pode oferecer para a cidade através de shows e eventos, que ali ocorrem.  

Mas é a trilha ecológica atração predominante, denominada de “Trilha Principal”, 

foi inaugurada no dia 22 de março de 2005, com 1.365 metros de extensão, possui três 

opções de acessos para entrada localizados na avenida Padre Antônio Tomás (no anfiteatro 

em frente ao supermercado Pão de Açúcar), outro na avenida Engenheiro Santana Júnior 

que conta com uma escadaria, em frente a rua Carolina Sucupira e na avenida Sebastião de 

Abreu (ao lado do Shopping Center Iguatemi). 

Existem ainda dois novos acessos que foram inaugurados em 07 de março de 

2006, a “Trilha da Lagoa”, que tem 150 metros, onde o seu acesso se faz pela Trilha 

Principal através das entradas localizadas na avenida Padre Antônio Tomás ou pela avenida 

Engenheiro Santana Júnior, correspondendo à parte de floresta do parque, onde existem 

árvores frutíferas e ornamentais.  

E a “Trilha do Rio” com 240 metros de extensão, onde o seu acesso se faz 

também pela Trilha Principal após 100 metros da entrada pela avenida Sebastião de Abreu, 

onde é possível observar uma vegetação típica de manguezal e muitas espécies de aves, 

além de crustáceos e peixes. Todas as três trilhas estão abertas para visitação das 6h às 

17horas, todos os dias e podem ser visualizadas na Figura 13. 
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A caminhada é guiada por monitores da SEMACE e para garantir a tranqüilidade 

dos freqüentadores, a Companhia de Policiamento Militar Ambiental (CPMA) mantém quatro 

policiais no parque, sendo dois de moto na entrada e mais dois em bicicletas circulando 

dentro da trilha pela manhã e à tarde. 

Dentro do parque são realizadas algumas ações, no mês de junho de 01 a 08, em 

defesa, proteção, conservação e preservação ambiental, a SEMACE e vários parceiros 

estaduais e municipais realizam a Semana Nacional do Meio Ambiente, as comemorações 

são celebradas na primeira semana do mês de junho, já que no dia 05, se comemora o “Dia 

mundial do Meio Ambiente”, instituído nacionalmente por intermédio do Decreto nº 86.028, 

de 27 de maio de 1981.  

O Projeto “Domingo no Parque”, que prevê a requalificação da área de 

preservação, por meio da promoção de eventos esportivos, lazer e educação ambiental, 

bem como a revitalização do Rio Cocó. O referido Projeto tem como parceiros a SEMACE, 

Secretaria da Juventude (SEJUV), Departamento de Edificações, Rodovias e Transportes 

(DERT) e a Companhia de Policiamento do Meio Ambiente (CPMA). 

Durante o mês de julho a SEMACE promove ainda uma programação especial 

dentro do Projeto Domingo no Parque, procurando intensificar suas ações, por meio dos 

projetos intitulados “Férias Especiais com a Natureza” onde se leva grupos de pessoas com 

algum grau de deficiência (auditiva ou visual, por exemplo) e/ ou mobilidade, 

disponibilizando para essas pessoas, um espaço de lazer, pesquisa, cultura e 

entretenimento, atrelados à preservação e contemplação da natureza. A idéia é despertar o 

espírito conservacionista e a inclusão social. 

A programação consta de ginástica orientada, caminhada monitorada nas trilhas, 

apresentações artísticas e culturais, distribuição de material educativo/informativo e de 

sacolas para acondicionamento do lixo nos veículos, além de piquenique nos gramados do 

parque. 

Já o Projeto “Consertos com a Natureza”, tem como objetivo criar uma relação 

mais próxima entre homem e a natureza. Conta com quatro apresentações, sempre a partir 

das 18 horas de cada domingo de julho. 
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3.5 Pólo de Lazer do Tancredo Neves 

 

Das três grandes áreas que compõe a totalidade do parque a última a receber 

intervenções foi à área urbanizada do Tancredo Neves.  

Está área do parque, foi escolhida pelo Governo do Estado em 2005, para 

instalação do Conjunto Habitacional e implantação do Pólo de Lazer do Tancredo Neves, no 

bairro Jardim das Oliveiras. 

O Conjunto Habitacional do Tancredo Neves implantado pelo Estado foi 

construído com o objetivo de realocar as famílias provenientes da Favela do Lagamar, 

localizada num trecho mais acima na margem esquerda do rio Cocó. 

A área esta inserida dentro de onde foi realizado a 1º etapa do programa de 

implantação do Parque Ecológico do Cocó de 1989. Localizando-se ao lado da BR-116, na 

margem direita do rio Cocó. Nesse local a calha do rio foi alargada artificialmente se 

configurando como uma “lagoa”. É justamente nesse ponto de encontro do rio Cocó com a 

BR 116, onde se da o início do Parque Ecológico do Cocó, como pode ser observado na 

Figura 14. 

 

 

        FIGURA 14 – Foto aérea do trecho inicial do Parque Ecológico do Cocó. 

           Fonte: Soares, 2005. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Tancredo_Neves
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De acordo com os trechos em destaque na Figura, correspondem a (01) Favela 

da Zeza, (02) bairro Jardim das Oliveiras, (03) Conjunto habitacional e Pólo de Lazer do 

Tancredo Neves e (04) outros Conjuntos habitacionais implantados entre a BR-116 e o 

parque/lagoa.   

Essa área corresponde ao local mais precária do Parque, principalmente pela 

segurança do local que se mostra ineficiente e também pela presença do lixo e de esgotos 

que desembocam diretamente no rio. 

Em abril de 2005 o Governador do Estado Lúcio Alcântara realizou a remoção de 

famílias que ocupavam áreas do parque, o local era conhecido antigamente como “Favela 

do Gato Morto” e o transformou no atual Pólo Tancredo Neves. De acordo com o Portal de 

Serviços e Informações do Estado do Ceará as obras fizeram parte de uma intervenção 

urbanística diferenciada. (Adaptado de 

http://www25.ceara.gov.br/noticias/noticias_detalhes.asp?nCodigoNoticia=14491 Acesso 

em: 20/12/08). 

Após a remoção foi implantado no local um calçadão, ancoradouro, um campo de 

futebol, duas quadras polivalentes, quatro quadras de areia, pistas para caminhada, 

ciclovias, três playgrounds e arborização. O objetivo foi o de proporcionar melhoria na 

qualidade de vida, com uma infra-estrutura que oferecesse mais opção de lazer para a 

comunidade. 

Também foi implantada uma creche, apta a receber crianças, possuindo salas, 

banheiros, pátio para recreação e área de banho. O espaço é mantido pela Secretaria da 

Ação Social (SAS), em parceria com o Instituto de Assistência e Proteção Social (IAPS), 

entidade do entorno do conjunto, que recebe assessoria técnica e financeira para a 

execução das ações. A equipe da co-gestão da SAS monitora e acompanha a creche. 

Segundo o Decreto Nº 27.002, de 09 de abril de 2003, que disciplina a 

competência, a estrutura organizacional e a denominação dos Cargos de Direção e 

Assessoramento Superior da Secretaria da Ação Social no seu artigo 2º, inciso VIII, destaca-

se: 

 

Art.2º A Secretaria da Ação Social (SAS) tem por finalidade coordenar e executar a 
Política Estadual de Assistência Social garantindo a inserção, prevenção, promoção e 
proteção social da população vulnerável, competindo-lhe: 

[...] 

VIII. desenvolver programas permanentes de redução da vulnerabilidade em áreas de 
risco, assistir população em estado de calamidade pública, garantindo proteção civil 
através de ações da defesa civil; 
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Uma ponte começou a ser construída, mas não foi concluída devido o medo de 

piorar a situação dos assaltos no local, ligando o Conjunto Tancredo Neves à uma das 

favelas mais antigas de Fortaleza a do Lagamar que fica localizada próximo a Ponte da 

avenida Murilo Borges sobre o rio Cocó. Uma área que está sendo ocupada por moradias 

que avançam sobre a margem do rio.  

Apesar dessa área do mangue está comprometida pela falta da troca de água 

doce e salobra, sendo possível até visualizar muitas árvores mortas e aspecto pantanoso, 

ainda podem ser encontrados muitos pescadores, que com suas redes tiram parte do 

sustento da família do próprio rio. 
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4. DIAGNÓSTICO DAS VISITAS DE CAMPO 

 

Neste capítulo tem-se as informações, comentários e o resultado do que foi 

constatado sobre as visitas “in loco”. Dividiu-se as observações de acordo com a forma que 

a SEMACE divide a totalidade do parque: Parque Adahil Barreto, Parque Ecológico do Cocó 

e Pólo Tancredo Neves. 

 

4.1 Diagnóstico do Parque Adahil Barreto 

 

As figuras pertencentes ao Parque Adahil Barreto, serão descritas abaixo e fazem 

parte desta pesquisa. 

As opções de entrada que dispõem o Parque Adahil Barreto podem ser vistas nas 

figuras 15 e 16.  

 

                    

      FIGURA 15 – Entrada do Parque                  FIGURA 16 – Entrada do Parque 

      Adahil Barreto referente ao Portão 1.            Adahil Barreto referente ao Portão 2. 

         Fonte: Lopes, 2009.                                                 Fonte: Lopes, 2009. 

 

Logo em seguida a placa de inauguração do parque que data de 15 de novembro 

de 1980 é retratada pela figura 17. 
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                                   FIGURA 17 – Placa de inauguração. 

                                         Fonte: Lopes, 2009. 

 

Os órgãos parceiros do Programa Parque Vivo como a Secretaria Municipal do 

Meio Ambiente (SEMAM), Secretaria Executiva Regional II, a Empresa de Limpeza Urbana 

de Fortaleza (EMLURB) e a Fundação Municipal do Meio Ambiente (FUNDEMA), podendo 

ser visto na figura 18 e a antiga sede administrativa do programa na figura 19. 

 

                                 

    FIGURA 18 – Órgãos parceiros do                          FIGURA 19 – Antiga sede do                           

    Programa Parque Vivo.                                           Programa Parque Vivo. 

       Fonte: Lopes, 2009.                                                     Fonte:Lopes, 2009. 
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A figura 20 mostra o estado em que se encontra a pista de Cooper, pode-se 

verificar as placas que informam a medida em metros, apresentando um calçamento limpo 

com lixeiras visíveis. 

 

 

           FIGURA 20 – Calçamento limpo, lixeira visível e placa de 

           sinalização de cooper no Parque Adahil Barreto. 

                                Fonte: Lopes, 2009. 

 

São retratados nas figuras 21 e 22 um reservatório de água para irrigação com a 

tampa violada e um outro a céu aberto contribuindo para um possível foco de proliferação do 

mosquito da dengue. 

 

                         

            FIGURA 21 – Reservatório de água           FIGURA 22 – Reservatório de água 

            com a tampa violada.                                a céu aberto.                                              

                 Fonte: Lopes, 2009.                                      Fonte: Lopes, 2009. 
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Já na figura 23 apresenta a Sociedade Cearense dos Criadores de Cães Pastores 

Alemães, que tem sua sede localizada dentro do parque. 

A área reservada para corrida de cachorros não vem sendo muito utilizada, 

apesar de estar em bom estado de conservação, precisando apenas de reparos em sua 

cerca, podendo se tornar um grande atrativo para chamar as pessoas ao parque por ser 

uma atividade diferente na cidade. 

 

                           

           FIGURA 23 – Sociedade Cearense dos          FIGURA 24 – Cerca necessitando de                    

           Criadores de Cães Pastores                           reparos. 

             Alemães.                                                               Fonte: Lopes, 2009. 

             Fonte: Lopes, 2009. 

 

Logo próximo a entrada referente ao portão 2 existe uma área destinada a 

ginástica, mas que parece estar visivelmente esquecida por parte da administração, 

necessitando de reformas podendo ser visualizada na figura 25. 
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                         FIGURA 25 – Área para ginástica. 

                         Fonte: Lopes, 2009. 

 

Adentrando mais o parque avista-se uma caixa d’água utilizada na irrigação 

observada na figura 26 que também é usada nos banheiros, e como se não bastasse à 

poluição visual que ela gera por ser uma torre de concreto em meio às árvores, ainda 

necessita de manutenção. 

O Parque dispõe de uma cantina, mas que possui pichações e rachaduras em 

suas paredes. 

 

 

                        FIGURA 26 – Caixa d’água precisando de reforma. 

                              Fonte: Lopes, 2009. 

 

 

 



                                                                                                                                                           94    

 

4.2 Diagnóstico do Parque Ecológico do Cocó 

 

As figuras pertencentes ao Parque Ecológico do Cocó, serão descritas abaixo e 

fazem parte desta pesquisa. 

A figura 27, mostra o posto de observação do Parque Ecológico do Cocó 

implantado em maio de 2006, pelo governador Lúcio Alcântara, o posto possibilita uma 

maior visibilidade da área e abriga dois policiais da Companhia de Policiamento Militar 

Ambiental (CPMA), distribuídos em três turnos. 

 

 

           FIGURA 27 - Posto de observação da Companhia de Policia Militar Ambiental                       

           localizado na Av. Padre Antônio Tomás. 

           Fonte: Lopes, 2009. 

 

No percurso da trilha principal pode-se verificar, na figura 28, a presença de dois 

postos de observação, com apenas um deles ocupado por policial, erguidos 

propositadamente com madeira e palhas para que não se agredisse a natureza, tem a 

finalidade de abrigar policiais que trafegam em bicicletas, circulando dentro da trilha, a cada 

hora para a troca de postos entre eles. 
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         FIGURA 28 – Posto de observação localizado na parte interna do parque.  

           Fonte: Lopes, 2009. 

 

Logo em seguida pode-se constatar na figura 29 o estacionamento, que necessita 

de uma ampliação por não comportar a demanda de freqüentadores do parque, pois, para 

quem se exercita em grupos, o maior problema está em encontrar vagas e ter que deixar os 

colegas esperando ou até perder parte do treino.  

 

 

            FIGURA 29 – Local destinado ao estacionamento. 

              Fonte: Lopes, 2009. 
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A figura 30, retrata o anfiteatro, construído em 1989, quando da inauguração do 

parque, o trecho que corresponde às avenidas Padre Antônio Tomás e Engenheiro Santana 

Júnior, é o local de alguns eventos e atividades de promoção do Parque. Segundo a 

SEMACE somente em 2005 o parque passou por um processo de revitalização desenvolvido 

pelo Governo do Estado que contou com o retorno de alguns eventos musicais na tentativa 

de consolidar o lugar como um espaço de lazer e cultura, oferecendo música ao público de 

Fortaleza durante as férias de julho. Um local ao ar livre onde concentram-se os eventos 

musicais e culturais, que fica ao lado do parque de diversões para as crianças. 

 

  

             FIGURA 30 – Anfiteatro. 

               Fonte: Lopes, 2009. 

  

As figuras 31 e 32 mostram, respectivamente, a placa indicando a entrada da 

Trilha Ecológica do Cocó, localizada na Av. Padre Antônio Tomás e a outra opção de 

entrada partindo da Avenida Sebastião de Abreu que conta com uma rampa de acesso aos 

deficientes físicos que desejem visitar a trilha. 

 

                                  

    FIGURA 31 – Entrada da Trilha do Cocó                FIGURA 32 – Entrada Trilha do Cocó  

pela Av. Padre Antônio Tomás                               pela avenida Sebastião de Abreu 

    Fonte: Lopes, 2009.                                                     Fonte: Lopes, 2009.               
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           Na figura 33, tem o início da Trilha da Lagoa, correspondendo a parte da 

floresta do parque, por ser mais fechada e a figura 34, a Trilha do Rio. 

 

                 

    FIGURA 33 – Início da Trilha da Lagoa.             FIGURA 34 – Início da Trilha do Rio.     

     Fonte: Lopes, 2009.                                                       Fonte: Lopes, 2009. 

 

Na Figura 35 podem ser visualizadas as ruínas da antiga Salina Diogo que 

localizam-se na entrada da Trilha do Rio.  Antes criadores de gado, a família Diogo viu na 

exploração de sal um negócio complementar, já que era bastante usado para conservação 

da carne e do couro exportados para outras regiões. Com uma crise no setor de transportes 

acabou afetando as salinas. A partir de 1968, os fretes tornaram-se mais caros do que a 

mercadoria e o preço do sal caiu, motivando o fechamento das salinas. Após a desativação 

a área de mangue recuperou-se, cobrindo praticamente toda a região, mas as ruínas 

permanecem no parque até hoje.  

 

  
                 FIGURA 35 - Ruínas da antiga Salina Diogo. 

                    Fonte: Lopes, 2009. 
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Na Figura 36 pode ser visualizado um dos três campos de futebol que dispõe o 

parque e que estão abertos ao público. Não precisa agendar horário, mas vale saber que 

nos finais de semana a procura é maior.   

 

 

                FIGURA 36 – Campo de futebol. 

                   Fonte: Lopes, 2009. 

 

Verifica-se, logo que se adentra a trilha principal, Av. Padre Antônio Tomás, no 

lado esquerdo, uma cabana verde que funciona como ponto de apoio dos monitores, figura 

37. 

 



                                                                                                                                                           99    

 

 

                 FIGURA 37 – Ponto de apoio dos monitores. 

                    Fonte: Lopes, 2009. 

 

Revelada na figura 38, uma placa comemorativa informando que no lugar foram 

plantadas 170 árvores nativas em alusão aos 170 anos da Polícia Militar do Ceará. 

 

 

              FIGURA 38 – Placa em homenagem aos 170 anos da Polícia Militar do   

              Ceará. 

              Fonte: Lopes, 2009. 

 



                                                                                                                                                           100    

 

As figura 39 e 40 apresentam, respectivamente, uma placa contendo frase de 

caráter informativo/educativo e uma ponte feita com madeiras de planos de manejo. 

 

                  

            FIGURA 39 – Placa presente                     FIGURA 40 – Ponte de madeira  

          em todas as três trilhas.                             presente no percurso das trilhas. 

            Fonte: Lopes, 2009.                                              Fonte: Lopes, 2009. 
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4.3 Diagnóstico do Pólo de Lazer do Tancredo Neves 

 

As figuras pertencentes ao Pólo Tancredo Neves, serão descritas abaixo e fazem 

parte desta pesquisa. 

Pode-se ver na figura 41 o outdoor do Governo do Estado do Ceará informando 

que o local que era conhecido como Favela do Gato Morto passa a ser chamado de Pólo do 

Tancredo Neves. 

 

 

                  FIGURA 41 – Placa informando a entrada do Pólo de Lazer Tancredo Neves. 

                  Fonte: Lopes, 2009. 

 

A Secretaria de Ação Social (SAS) responsável por planejar, coordenar, 

acompanhar e avaliar as políticas de assistência social e de prestar assistência às pessoas 

em situação de vulnerabilidade esta na presente na figura 42. 
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                    FIGURA 42 – Secretaria da Ação Social (SAS). 

                       Fonte: Lopes, 2009. 

 

As figuras 43 e 44 mostram respectivamente uma pista de skate, com visíveis 

marcas de vandalismo e uma quadra de futebol necessitando de reformas. 

 

                  

          FIGURA 43 – Pista de skate.                    FIGURA 44 – Quadra de esporte. 

            Fonte: Lopes, 2009.                                       Fonte: Lopes, 2009. 
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Por fim a figura 45 traduz a realidade em que essa parte do Parque do Cocó esta 

inserida com uma total falta de descaso no que se refere ao seu entorno, revelando uma 

complexa problemática de exclusão social. 

 

 

                      FIGURA 45 – Entorno do Pólo Tancredo Neves. 

                          Fonte: Lopes, 2009. 

 

Algumas ações de limpeza das vias, com a desobstrução de “bocas de lobo” e 

canais, assim como monitoramento das áreas de risco, levantamento de possíveis abrigos, 

cadastramento de famílias moradoras de áreas de risco, treinamento dos técnicos da defesa 

civil e outras medidas são e continuam sendo realizadas pelo Governo do Estado e pela 

Prefeitura em parceria com Superintendência Estadual do Meio Ambiente (SEMACE) e a 

Empresa Municipal de Limpeza e Urbanização (EMLURB), a limpeza dos trechos dos rios 

Maranguapinho e Cocó cobertas por aguapés. 

Mesmo com todos os programas e projetos o local ainda vem sofrendo alguns 

problemas ambientais que são causados pela ação humana sejam diretamente ou 

indiretamente. 

Existem poucas torres de iluminação e as que estão presentes faltam em sua 

maioria lâmpadas, o que aumenta insegurança, pois os moradores acabam por temer deixar 

os seus filhos brincarem no lugar. 
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Os moradores continuam vivendo às margens de um rio sujo, num local de fácil 

alagamento e um dos mais violentos da cidade. Às margens da BR-116, rodovia das mais 

perigosas. 

Tráfico de drogas, briga por domínio de território, homens e adolescentes 

armados, jovens desocupados sem estudo ou trabalho, se juntam em grupos, que como não 

poderia ser diferente dentro desse contexto reflete em seu pólo de lazer que sofre com o 

abandono e depredações. 
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS DAS ENTREVISTAS 

 

Os resultados obtidos através das repostas dos visitantes do Parque Ecológico do 

Cocó serão apresentados a seguir. A pesquisa foi realizada especificamente no cruzamento 

das avenidas Padre Antônio Tomás com Engenheiro Santana Júnior, entre os meses de 

Janeiro e Fevereiro de 2009 foram aplicados 100 questionários, estruturados em 12 

perguntas, contendo 11 fechadas e 1 aberta, possibilitando aos visitantes opinarem. 

Observou-se que dentre os entrevistados a maioria pertence ao gênero 

masculino, possuindo uma faixa etária variando de 30 anos a mais de 40 anos, seu estado 

civil predominantemente solteiro, com nível de escolaridade em sua maioria com ensino 

superior completo como pode ser observado na TABELA 02. 

 

      TABELA 02 – Perfil dos visitantes. 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 
         Fonte: Lopes, 2009. 

PERFIL DOS VISITANTES 

 

SEXO 

Masculino 

Feminino 

 72% 

 28% 

 

ESTADO CIVIL 

Solteiro (a) 

Casado (a) 

Divorciado (a) 

 62% 

 25% 

 13% 

 

FAIXA ETÁRIA 

Até 40 anos 

Até 30 anos 

Mais de 40 anos 

Até 20 anos 

 47% 

 32% 

 17% 

 4% 

 

GRAU 

DE 

INSTRUÇÃO 

Ensino Superior completo 

Ensino Superior Incompleto 

Ensino Médio completo 

Pós-graduação 

Ensino Médio Incompleto 

Ensino Fundamental completo 

Ensino Fundamental Incompleto 

 46% 

 27% 

 16% 

 11% 

 0% 

 0% 

 0% 
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Observa-se que dentre os entrevistados da referente pesquisa 92% do público 

que visita as instalações do Parque Ecológico do Cocó é formado por moradores. Enquanto 

que 8% de turistas estiveram no Parque. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                      

 GRÁFICO 01 – Público visitante. 

 Fonte: Lopes, 2009. 
 

A partir do resultado, nota-se que dentre os moradores 57,6% moram no Bairro do 

Cocó, 25,0% no Bairro do Papicu, 13,0% nas Dunas e 4,4% no Meireles. 

 

  
Cocó Papicu Dunas Meireles

Cocó

57,6%Papicu

25,0%

Dunas

13,0%
Meireles

4,4%

 
   GRÁFICO 02 – Freqüência de moradores por bairro. 

   Fonte: Lopes, 2009. 

 

O deslocamento a pé como meio de locomoção ficou representado, com 62% dos 

freqüentadores, o que nos leva a constatar que a grande parcela dos visitantes mora nas 

proximidades. Já outra opção em destaque foi o carro particular com 23%, seguido de 15% 

por meio de motocicleta. 
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A pé Carro particular Motocicleta

62,0%
23,0%

15,0%

     
    GRÁFICO 03 – Transporte utilizado pelos visitantes. 

    Fonte: Lopes, 2009. 

 

De acordo com a grande maioria 61% dos entrevistados, notou-se que a forma de 

divulgação obtida foi através de amigos e parentes, ou seja, o conhecimento “boca-a-boca”, 

através de experiências vivenciadas. Com base nos dados pode ser comprovada a falta de 

divulgação em hotéis e demais estabelecimentos ligados ao trade turístico. 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

                      GRÁFICO 04 – Como obteve informação sobre o Parque. 

                      Fonte: Lopes, 2009. 

 

Nota-se que 76% dos entrevistados têm como principal motivação a prática de 

esportes, pois o parque dispõe de três trilhas que estão aptas para atividades. Enquanto que 

a opção passeio/lazer atingiu 22%. Já 2% estiveram no parque para estudos e pesquisas. 

 

 

61,0% 
23,0% 

16,0% 

Amigos/Parentes Internet Outros 
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       GRÁFICO 05 – Motivação do visitante ao Parque. 
                      Fonte: Lopes, 2009. 

 

A partir deste item verifica-se que 51% do público têm o hábito de visitar 

diariamente o parque, o que caracteriza como um dado de grande relevância, em virtude de 

que essa porcentagem garante que o fluxo de visitantes é constante na localidade. Ao passo 

que 25% dos entrevistados visitam o lugar nos finais de semana. 14% correspondem ao 

público que costuma ir ao parque nas férias e 10% representa a outras freqüências. Quanto 

aos itens “em festas” e “sempre que possível”, não foi possível quantificar pela falta de 

respostas, o que poderia ser caracterizado como tipos de visitantes potenciais para o 

parque, ou seja, um público que se pretende conquistar. 

 

Diário Finais de semana Férias Primeira vez
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10%

 

           GRÁFICO 06 – Freqüência de visitação. 
                                Fonte: Lopes, 2009. 
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Neste item visualiza-se a atratividade do Parque entre os entrevistados, as trilhas 

com 67% estão entre a preferência, a fauna e flora com 22% e com menos notoriedade a 

infra-estrutura com 11% estão entre a preferência.    

 

 

 

 

 

 

 

 

            

         

         GRÁFICO 07 – Quais os aspectos que mais lhe agradaram? 

         Fonte: Lopes, 2009. 
 

De acordo com o levantamento dos dados referentes às insatisfações bem como 

defeitos do parque, 53% dos entrevistados detectaram falhas quanto à questão da 

segurança, pois acharam o número de policiais insuficientes. Outro fator de 

descontentamento ficou por conta do estacionamento com 28% pelo seu número reduzido 

de vagas. Quanto ao item “outros” ficou representado por 15% devido a reclamações quanto 

o acesso devido os engarrafamentos e o não funcionamento de uma cantina por alguns dos 

entrevistados. Já o lixo ficou representado com apenas 4%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      GRÁFICO 08 – Quais os aspectos que mais lhe desagradaram ? 

                     Fonte: Lopes, 2009. 
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88,0%

3,0%

9,0%

Negativa Positiva Indiferente

De acordo com 88% dos entrevistados reclamaram das construções irregulares 

no entorno do parque, seguido de 9% que se mostraram indiferentes e 3% que acharam 

positivas. 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

                    

                    GRÁFICO 09 – Opinião sobre as construções no entorno do parque.                        

                        Fonte: Lopes, 2009. 

 
Os 98% dos entrevistados indicariam o lugar aos seus conhecidos e familiares, 

pois afirmaram ter gostado do contato com a natureza e que deve ser mais explorado como 

atrativo para visitação. Em contrapartida 2% supostamente fariam o mesmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     GRÁFICO 10 – Indicação de visitação do local a conhecidos. 

                       Fonte: Lopes, 2009. 

 

A grande maioria dos visitantes 89% afirmou que retornaria ao parque com o 

intuito de passarem mais horas, pois a localidade atendeu as suas expectativas, enquanto 

que uma minoria 11% não teria certeza quanto ao seu regresso. 
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                    GRÁFICO 11 – Intenção de retorno ao parque. 

                      Fonte: Lopes, 2009. 
 

A única pergunta com resposta aberta foi analisada a partir de algumas 

percepções dos visitantes e reflexões importantes surgiram a partir dessas considerações. 

Uma delas é que a maior parte dos entrevistados, 58% afirmaram que o guia 

detém conhecimentos quanto aos assuntos referentes ao parque possuindo uma bagagem 

teórica a respeito do lugar; 18% mencionaram a ausência de material informativo ou de 

divulgação do parque; 64% reclamaram da falta de banheiros químicos; 72% das pessoas 

sugeriram a instalação de policiamento fixo dentro da trilha; 38% dos freqüentadores 

alertaram para a falta de bebedouros; 14% da falta de identificação das árvores que 

compõem o percurso das trilhas; 36% reclamaram sobre a lavagem de roupas no parque, 

valendo-se da água de um poço que é feito de anéis de cimento onde fica aberto e rente 

com o chão, nas margens da trilha e precisamente 24% dos entrevistados sugeriram a 

disponibilização de mesas com cadeiras para uma possível conversa ao término da trilha. 
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6. CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA MELHORIA COMO ATRATIVO    
    TURÍSTICO 
 

 
Neste capítulo tem-se as conclusões e sugestões a partir das incursões 

bibliográficas, dos dados coletados, das observações in loco de seus diversos trechos e das 

entrevistas. Dividindo as observações de acordo com a conclusão quanto aos objetivos 

propostos e sugestões para melhoria do parque como atrativo turístico. 

 

 

6.1 Conclusões 

 

Tendo em vista a situação em que se encontra o Parque Ecológico do Cocó como 

um todo (incluindo o Parque Adahil Barreto e o Poló Tancredo Neves), pode-se afirmar que 

os dados obtidos revelam uma realidade onde a beleza, a magnitude e exuberância do 

parque em sua totalidade não estão sendo colocadas à disposição do cidadão e também do 

turista. 

A partir de visitas de campo com freqüentadores foi possível verificar que no 

Parque Adahil Barreto existem poucos bancos e em péssimo estado de conservação, o 

mesmo ocorrendo com o playground, haja vista que o espaço onde esta localizado comporta 

sem problemas mais equipamentos. 

A área destinada à ginástica apresenta-se sem a mínima condição de uso. Com 

relação à caixa d’água utilizada na irrigação do parque como se já não bastasse à poluição 

visual que ela traz por ser uma torre de concreto em meio ao verde, apresenta rachaduras e 

já é possível ver os alicerces de sustentação.  

Na cantina pode ser verificada marcas de vandalismo através de suas paredes e 

de alguns azulejos quebrados.  

Logo na entrada do portão 2 pode se avistar a Sociedade Cearense dos 

Criadores de Cães Pastores Alemães, um local reservado para corrida de cachorros e que 

não vem sendo muito utilizado, um atrativo a mais por proporcionar uma oportunidade para 

as pessoas que precisam de espaço para passear com o cachorro. 

Na parte que corresponde ao Parque “Novo” (1º etapa de 1989) local onde foi 

realizado as entrevistas com os freqüentadores, a visão de alguns trechos da mata 

preservada tem se transformado, ao longo dos últimos anos, em privilégio de poucos. Um 

dos casos é o “cinturão” de construções, seja por estabelecimentos comerciais, prédios 
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residenciais ou condomínios, que vem se formando no entorno do parque. O lugar está 

ficando escondido por trás do espaço construído da cidade. 

Em relação à segurança existe uma necessidade de um reforço na segurança 

policial dentro das trilhas. E a respeito ainda do Parque “Novo”, mas agora de sua (2º etapa 

de 1993) que fica compreendida no trecho entre a avenida Sebastião de Abreu ate à foz do 

Rio Cocó, os acessos quando acontecem não estão adequadamente sinalizados e 

equipados com os espaços para a prática de esporte, lanchonetes, estacionamentos e 

quiosque de informações. Com relação aos bancos de concreto, muitos estão danificados e 

só acontecem nos passeios das avenidas Raul Barbosa e Engenheiro Santana Júnior. O 

calçadão que deveria acompanhar todo o perímetro do parque, segundo o descrito no 

Projeto, acontece apenas em poucos trechos: ao longo das avenidas Sebastião de Abreu, 

Engenheiro Santana Júnior e Murilo Borges; e em parte da avenida Raul Barbosa. Na 

maioria das vezes o parque ou é limitado pelo “cercado” de tubos de PVC, ou por nenhuma 

espécie de mobiliário.  

Mas com todos esses problemas detectados, é justamente nesse ponto na área 

urbanizada no cruzamento dessas avenidas que é de todos os trechos do Parque Ecológico 

o que mais se destaca. Seja pela beleza cênica de sua paisagem, seja pelo tratamento 

diferenciado dado aos seus espaços de lazer e contemplação. 

Com relação à segunda etapa, Soares (2005, p. 127) relata que: 

 
A situação do mangue e do rio é preocupante, pois as condições de 

acessibilidade e visualização da área verde são ainda piores. Nas avenidas que 

margeiam ao longe o parque, como a avenida nova que liga o bairro Cocó à Praia 

do Futuro, não existe referência ao Parque.  
 

Já na parte que corresponde o Pólo de Lazer do Tancredo Neves, no bairro 

Jardim das Oliveiras a situação é bem pior, o problema social que aflige o bairro reflete na 

sua falta de infra-estrutura. 

O visitante não precisa adentrar mais do que cinco metros para perceber a falta 

de cuidados com o local, a estrutura é precária, o piso e os brinquedos estão quebrados e as 

construções irregulares se amontoam por todos os lados, assim como os diversos focos de 

lixo. A lista de reclamações é longa, justamente num lugar criado como opção de lazer para 

a população da região. 

A fachada da Secretaria de Ação Social (SAS) está precisando de reformas. 

Outro grande empecilho é a falta de iluminação, que restringe o horário de funcionamento do 

pólo, tornando-o um reduto propício para outras finalidades como a utilização das drogas. 
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Em volta das residências existem montes de lixo e entulho que segundo os 

ocupantes da área são despejados pela própria comunidade. Como conseqüência provocam 

mau cheiro, além ser uma possível fonte de transmissão de doenças, pois são 

freqüentemente vistas aves muito próximas da água do rio por ser um local aberto.  

Foi constatado que nessa parte do parque os esgotos que vem das casas são 

lançados diretamente no rio Cocó e acabam por contribuir para a multiplicação de algas 

cianofíceas que sufocam e matam o zooplãncton e os peixes, cuja decomposição liberam 

gases, que somado o atraso da coleta de lixo, tornam o lugar um ambiente fétido. 

Sobre a quadra e a pista de skate foi observado que grande parte do concreto 

esta se desfazendo e o alambrado praticamente não existe e o pouco que sobrou está 

enferrujado. 

E claro a criminalidade como não poderia deixar de ser esquecida, sendo o maior 

problema e que infelizmente vem crescendo, precisaria de um grande efetivo de guardas, 

destacados para o local, coisa que não foi vista durante as visitas.  

O aumento das desigualdades sociais circundantes, assim como o aumento da 

população, as construções desordenadas e a questão sanitária configuram cada vez mais o 

retrato de abandono e descaso do local. Não seria o projeto físico que resolveria o problema 

do rio Cocó, as intervenções de cunho social e econômico e de abrangência metropolitana 

são cada vez mais necessárias. 

Já na altura da avenida Engenheiro Santana Júnior com Padre Antônio Tomás, ou 

seja, local da realização das entrevistas, foram observados que os freqüentadores em sua 

maior parte são do sexo masculino, com estado civil predominantemente solteiro, 

abrangendo uma faixa etária variando de 30 anos a mais de 40 anos, com nível de 

escolaridade apresentando ensino superior completo. Os visitantes são em sua maioria 

composta pelos próprios moradores da cidade localizados especificamente no bairro Cocó, 

onde realizam o deslocamento a pé como meio de locomoção, o que nos leva a constatar 

que o público mora nas proximidades. Comprova-se dessa forma que o parque não está 

sendo utilizado como um atrativo turístico, levando-se em conta o período de realização das 

entrevistas que em parte ocorreram no mês de janeiro, onde existe nesse momento um fluxo 

turístico na capital. O grau de interesse da população em freqüentar o parque, pode ser 

observado com a finalidade de praticar esporte, motivada pela existência das três trilhas que 

estão aptas para as atividades e também outro interesse a ser destacado ficou por conta do 

passeio ou lazer. 
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Ficou evidente através do estudo que apesar das ações da Prefeitura Municipal e 

do Governo do Estado em 2005 com o objetivo de revitalizar o Parque do Cocó, parece não 

ter sido suficiente e a área cinco anos depois apresenta diversos problemas. 

O parque que foi construído e ampliado com o objetivo de proteger toda a área 

e/ou faixa de preservação de 1º categoria do rio Cocó, por se tratar de uma área mais 

sensível as agressões, parece não estar contribuído efetivamente para proteção do mangue 

e do rio Cocó devido à pressão das construções de prédios no seu entorno e também deixa 

a desejar como proposta de diversificação. 

Outro ponto negativo observado refere-se à forma como o Parque Adahil Barreto 

e o Parque do Cocó são tratados, pois em certos momentos são tratados como entidades 

distintas, cuja relação de complementariedade não é bem definida. Não há uma política de 

gerenciamento por parte do Governo do Estado que mostre o Adahil Barreto como parte do 

Parque Ecológico do Rio Cocó. Assim como dentro do Parque Municipal não existe 

referências visuais ao Parque “Novo”. Além disso existe um desconhecimento dos limites 

totais do parque pela população que o reduz apenas à praça do anfiteatro, na avenida Padre 

Antônio Tomás com Engenheiro Santana Júnior, esquecendo que o parque extrapola, e 

muito, o bairro homônimo. O shopping Center Iguatemi e as trilhas são um pedaço de sua 

trajetória, que na verdade compreende uma área que se estende da BR-116 até a foz do rio 

Cocó, talvez isso tudo seja conseqüência de uma sinalização ineficiente ou pouco mobiliário 

identificando esses limites. 

O parque apresenta alguns antagonismos, pois o tratamento diferenciado ao 

longo de sua trajetória pode ser percebido se comparado ao que foi realizado no Pólo 

Tancredo Neves, no bairro Jardim das Oliveiras com a qualidade da área construída no 

cruzamento das avenidas Padre Antônio Tomás com Engenheiro Santana Júnior que é de 

todas as partes do parque a que mais se destaca, seja pela sua beleza cênica de sua 

paisagem, seja pelo tratamento diferenciado dado aos seus espaços de lazer. De acordo 

com Pequeno (2001) para quem mora nos bairros pertencentes ao corredor de 

desenvolvimento da cidade, o Parque Ecológico existe, sendo reconhecido enquanto 

importante área de potencial turístico. Mas para aqueles, moradores do corredor de 

degradação do Cocó, o parque é uma realidade distante. 

Parece que o parque só trouxe impactos positivos ao rio Cocó, mas apenas em 

um trecho, que é o trecho dos bairros Cocó (praça do anfiteatro) e Guararapes (Shopping 

Center Iguatemi). O trecho, no bairro da Aerolândia e mais à frente, parecem estar 

abandonados. 
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Todo esse descaso reflete o que vem acontecendo em outros parques, que de 

uma maneira geral os parques de Fortaleza não têm recebido o tratamento adequado, pois 

além de tudo o que foi mencionado, a Secretária Municipal do Meio Ambiente e Controle 

Urbano (SEMAM), em seu site, só reconhece nove locais como parques. 

Um fica na Regional I, quatro ficam na Regional II, dois na Regional IV e dois na 

Regional VI. Ou seja, as Regionais III e V estão desprovidas de parques. (TABELA 01 EM 

ANEXO). 

 No entanto, durante a elaboração do Inventário Ambiental dos Recursos Hídricos 

e Orla Marítima de Fortaleza (2003), ficou constatado que existem pelo menos 45 parques 

em Fortaleza. (TABELA 02 EM ANEXO). 

A não oficialização dos dados pelo Município representa o descaso com estes 

lugares, vem passando por problemas contínuos de depredação ou até abandono, 

desvalorização da vegetação nativa, diminuição da biodiversidade e longe de serem 

atrativos para fortalezenses e turistas. 

Os nossos parques ou não estão mantidos a contento, ou, em alguns casos, 

estão abandonados. Mesmo os parques que têm o reconhecimento da Prefeitura 

apresentam sinais de degradação. Caso do Parque Rio Branco, da Lagoa do Opaia, do 

Horto Municipal Falconete Fialho, do Parque da Lagoa do Papicu e do Pólo de Lazer da 

Sargento Hermínio. 

A capital do Ceará é repleta de atrativos encontrados no meio ambiente e esse é 

um dos fatores que contribui para que se possa desenvolver a atividade turística no Parque 

do Cocó devido a sua abrangência e diversificação do seu patrimônio natural revelando-se 

através de uma potencialidade ainda a ser explorada. Esse parque urbano representa uma 

proposta de diversificação dos já tradicionais roteiros turísticos, uma alternativa para quem 

quer fugir das praias, dos shoppings lotadas e da avenida Beira-Mar repleta de vendedores 

ambulantes que dificultam a vida dos coopistas. Um local que dispõe de espaço, árvores e 

natureza representando uma espécie de refúgio para o lazer e relaxamento não só para 

turistas como também para os fortalezenses. As alternativas passam pela tradicional 

caminhada ou corrida, piqueniques, trilha no meio do mangue, passeio de bicicleta, jogo de 

futebol e até a pratica do inusitado jogo de golfe. Um espaço para entrar em forma, brincar e 

ficar em contato com a natureza. 

Além de todo esse aspecto de lazer, ficou constatado que o parque proporciona 

alguns impactos para a cidade. Manter e preservar o rio Cocó através do seu parque 

ecológico com sua forma mais natural possível é mais do que necessário para fazer a quarta 
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cidade mais populosa do Brasil respirar: é imprescindível. Fortaleza depende de todo o 

ecossistema do parque para manter seus níveis de temperatura, ventilação, escoamento de 

águas superficiais e preservação de sua biodiversidade já que também está diretamente 

ligada a esse "pulmão" da cidade.  

O desenho do parque, em meia lua, forma um corredor de ventilação. 

Funcionando como um canal de ar que distribui o vento ao longo de todo o eixo da cidade 

por onde passa o parque. Com a orla praticamente toda emparedada, os ventos vindos do 

mar podem entrar em Fortaleza pelo Cocó e dali podem se espalhar. Sem o parque, a 

agradabilidade climática existente em nossa capital que é diferente de outras cidades muito 

por conta da chegada do vento seria prejudicada, pois a tendência é que tanto a ventilação 

diminuiria quanto as temperaturas aumentariam. 

Além disso, o parque protege uma área de manguezal que funciona como 

berçário das espécies da fauna marinha e costeira. Crustáceos, peixes, aves e répteis 

dependem do manguezal para sobrevivência. Com a ausência do parque, o ecossistema 

ficaria desprotegido e acabaria sendo destruído mais rapidamente, se isso ocorre-se à 

reprodução de um grande número de espécies aquáticas que nascem no manguezal e 

migram para área marinha iria diminuir, a exemplo do camarão e de um grande número de 

espécies de peixes. Essa diminuição poderia causar rompimentos na cadeia alimentar e 

conseqüências ainda maiores.   

A transformação do Parque do Cocó em um pólo turístico seria fundamental para 

o desenvolvimento social (humano), econômico e para a proteção ambiental (ecológico). A 

formação de uma infra-estrutura, como essa, possibilita que se trabalhe com a população 

local, a consciência ambiental, ajudando a levantar a auto defesa do meio ambiente, onde a 

educação do cidadão se torna integrada a realidade. Isto possibilita uma maior preocupação 

com as belas paisagens naturais que estão ao seu redor e desperta seu senso de 

preservação ao que é seu.  

Economicamente a atividade turística mostra-se relevante, pois o seu 

desenvolvimento nessa região poderia refletir na possibilidade de geração de renda para a 

cidade, pois um espaço desses claro que não iria competir com as nossas praias, que ainda 

seriam o nosso chamatriz, mas o desenvolvimento turístico nessa área iria diversificar e 

complementar a já conhecida oferta turística oferecida, seria uma opção a mais de lazer 

para o povo cearense e para os turistas. 

E a manutenção do parque ajudaria a resgatar o equilíbrio ecológico do local, que 

serviria de forma direta na manutenção do micro-clima, evitando proliferação de poeiras, o 
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aquecimento constante de enormes plataformas de concreto, manteria a manutenção dos 

corpos d’ água, ajudaria na infiltração de água sustentando o lençol freático e conteria a 

emissão de gases como o CO², metano e outros. 

O turismo está intrinsecamente ligado ao ambiente, então por tudo que foi 

mencionado, fica claro que existe uma necessidade de maior dedicação do Poder Público e 

investimentos na área, pois para que um local seja um atrativo turístico é preciso investir-se 

em mão-de-obra qualificada, bem como na melhoria dos serviços a serem oferecidos, para 

que ocorra a satisfação da pessoa que for visitar. A oferta de infra-estrutura mínima é 

condição essencial para o atendimento às necessidades da demanda turística. Porém, a 

satisfação desse item engloba também a necessidade de um planejamento com mínimo de 

impacto ambiental e total integração entre grupos sociais envolvidos. 
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  6.2 Sugestões para melhoria como atrativo turístico 

 

Em face das conclusões aferidas e na tentativa de minimizar essa realidade, 

através da visitas “in loco” realizadas nas três partes e juntamente com o que foi respondido 

pelos freqüentadores nas entrevistas, foram elaboradas algumas propostas com a finalidade 

de tentar transformar o local em produto turístico:  

 

 Realização de vistorias dos projetos arquitetônicos e hidrosanitários, a fim de que se 

cumpram os limites que a legislação impõe, como: taxa de ocupação do lote, altura 

máxima permitida por edificação e número máximo de unidades residenciais 

permitido; 

 

 Verificação quanto os limites de alguns terrenos em relação à área de preservação; 

 

 Estudo ambiental com adoção de medidas mitigadoras, por parte dos órgãos 

ambientais competentes, antes da concessão de licenças para a construção das 

edificações; 

 

 Criação de um programa de gerenciamento de resíduos sólidos, com a incorporação 

de catadores de material reciclável; 

 

 Melhorias na infra-estrutura devendo ser realizadas em praticamente todo o parque, 

uma vez que, em algumas áreas, existem carências, principalmente de urbanização e 

de saneamento básico; 

 

 Prestação de serviços voltados à comunidade, como corte de cabelo, emissão de 

documentos (carteira de Identidade, folha corrida, carteira de Trabalho e CPF), 

vacinação, consulta médica com exames de medição da pressão arterial, apoio para 

planejamento familiar, palestras com a finalidade de prevenção contra doenças 

sexualmente transmissíveis e AIDS, cólera e dengue, dentre outras ações que 

objetivem uma aproximação da população ao parque;  
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 Realização de campanhas informativas e palestras com enfoque na educação 

ambiental junto às escolas, população visitante e comunidades localizadas nas áreas 

adjacentes ao parque; 

 

 Reflorestamento de alguns pontos das trilhas devido à ausência de vegetação, 

causada pela existência de antigas salinas; 

 

 Construção de postos de vigilância / fiscalização, podendo serem construídos em 

terra firme ou como postos flutuantes, em áreas limítrofes do parque, próximo a 

pontos de contato com vias de transporte ou em áreas de conhecida problemática 

ambiental; 

 

 Implantação de estruturas de interpretação ambiental: centro de visitantes ou centro 

de interpretação da natureza, ou seja, uma infra-estrutura criada e destinada a 

população ou turista, com o intuito de facilitar o seu contato com as peculiaridades da 

área visitada; 

 

 Equipamentos de primeiros socorros, considerando as características das possíveis 

atividades desenvolvidas no parque, devendo-se manter esse material guardado em 

local adequado e aos cuidados de pessoa treinada para esse fim;  

 

 Confecção de material informativo, já que para a maioria das pessoas o parque se 

reduz à praça do anfiteatro, na avenida Padre Antônio Tomás com Engenheiro 

Santana Júnior  ou material de divulgação do parque no trade turístico; 

 

 Instalação de banheiros químicos para atender o público; 

 

 Número maior de policiais fixo dentro das trilhas, com o objetivo de melhorar a 

segurança já que a área é extensa; 

 

 Instalação de bebedouros com água filtrada ou mineral; 
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 Durante o percurso da trilha poderiam ser colocadas placas de identificação de 

algumas árvores para uma maior contemplação da natureza; 

 

 Poderia ser construída uma lavanderia comunitária nas redondezas para evitar que a 

atividade seja realizada dentro do parque e ao mesmo tempo, não prejudique as 

lavadeiras, pois são pessoas de baixa renda que tiram o seu sustento dessa atividade 

e já estavam lá antes da criação das trilhas; 

 

 Colocação de cadeiras e mesas para servirem de descanso ou para uma agradável 

conversa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                           122    

 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 

Ambiente Brasil – Portal Ambiental. Disponível em: http://www.ambientebrasil.com.br Acesso 
em: 18/08/08. 

 

ARENDT, H. A Condição Humana. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1997, p.147. 

 
 

AUTARQUIA DA REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA. Análise do diagnóstico 
ambiental da área de proteção ambiental do rio Cocó. Fortaleza: AUMEF, 1987. 

 

______. Plano diretor de drenagem da Região Metropolitana de Fortaleza. Fortaleza: 
Secretária de Planejamento e Coordenação, 1978. p 565. (Mimeografado). 

 

BRASIL. Decreto nº 23. 793, de 23 de janeiro de 1934. Instituiu o Código Florestal. 
Disponível em: http://www. planalto.gov.br/CCIVIL/decreto/1930-1949/D23793.htm Acesso 
em: 26/10/08. 

 

______. Presidência da República. Decreto Legislativo nº 3, de 13 de fevereiro de 1948. 
Aprova a convenção para a proteção da flora, da fauna e das belezas cênicas naturais dos 
países da Ámerica de 1940.  

Disponível em: http://www.gov.br/fauna/legislação/decleg_03_48.pdf Acesso em: 28/10/08. 

 

______. Lei nº 4. 771, de 16 de setembro de 1965. Instituiu o Novo Código Florestal. 
Disponível em: http://www. planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4771.htm Acesso em: 01/11/08. 

 

 

______. Decreto n° 84.017, de 21 de setembro de 1979. Regulamenta os Parques 
Nacionais Brasileiros. Disponível em: http://www.lei.adv.br/84017-79.htm. Acesso em: 
07/11/08.  
 

 
______. Lei nº 6.902, de 27 de abril de 1981. Dispõe sobre a criação de Estações 
Ecológicas, Áreas de Proteção Ambiental e dá outras providências. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6902.htm Acesso em: 16/11/08. 

 
 

 
______. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Regulamenta a Política Nacional do Meio 
Ambiente. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6938.htm Acesso em 
17/11/08. 

 
 

http://www.ambientebrasil.com.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6902.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6938.htm%20Acesso%20em%2017/11/08
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6938.htm%20Acesso%20em%2017/11/08


                                                                                                                                                           123    

 

______. Decreto n° 89.336, de 31 de janeiro de 1984.  Dispõe sobre as Reservas 
Econômicas e Áreas de Relevante Interesse Ecológico e dá outras providências. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/decreto/1980-1989/D89336.htm Acesso em 20/11/08. 

 
 

______. Constituição Federal de 1988.  
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm   

Acesso em: 21/11/08. 
 

______. Decreto nº 20.253, de 05 de setembro de 1989. (DOE 23/07/1990). Declara de 
interesse social, para fins de desapropriação as áreas de terra que indica e dá outras 
providências. Disponível em:  

http://www.semace.ce.gov.br/biblioteca/legislacao/conteudo_legislacao.asp?cd=161 Acesso 
em: 23/11/08. 

 
 

 

______. Decreto nº 98.897, de 30 de janeiro de 1990. Dispõe sobre as reservas 
extrativistas e dá outras providências.  
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto/Antigos/D98897.htm Acesso em: 
22/11/08. 

 

______. Decreto n° 98.914, de 31 de janeiro de 1990. Dispõe sobre a instituição, no 
território nacional, de Reservas Particulares do Patrimônio Natural, por destinação do 
proprietário. Disponível em: http://www.lei.adv.br/98914-90.htm Acesso em: 23/11/08. 

 

 
______. Decreto nº 22 587, de 08 de junho de 1993 (DOE 10/08/1993). Declara de 
interesse social, para fins de desapropriação as áreas de terra que indica e dá outras 
providências. Disponível em:  

http://www.semace.ce.gov.br/biblioteca/legislacao/conteudo_legislacao.asp?cd=162 Acesso 
em: 23/11/08. 

 

 
______. Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000 – Regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III 
e VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza e dá outras providências. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9985.htm Acesso em: 24/10/08. 

 
 

______. Decreto nº 27.002, de 09 de abril de 2003. Dispõe sobre a competência, a 
estrutura organizacional e a denominação dos Cargos de Direção e Assessoramento 
Superior da Secretaria da Ação Social (SAS). Disponível em: 
http://www.defesacivil.ce.gov.br/Legisla%E7%F5es/DECRETO%20N_%2027002.pdf Acesso 
em: 21/12/08. 

 
 

COSTA, Patrícia Côrtes. Unidades de conservação: matéria-prima do ecoturismo. São 
Paulo: Aleph, 2002, p. 43. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2089.336-1984?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/decreto/1980-1989/D89336.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2098.897-1990?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto/Antigos/D98897.htm
http://www.lei.adv.br/98914-90.htm
http://www.defesacivil.ce.gov.br/Legisla%E7%F5es/DECRETO%20N_%2027002.pdf


                                                                                                                                                           124    

 

 

______. Unidades de conservação: matéria-prima do ecoturismo. São Paulo: Aleph, 
2002, p. 41. 

 

 
DAROLT, M. R. As dimensões da sustentabilidade: um estudo da agricultura orgânica 
na região metropolitana de Curitiba-PR. 2000. p. 310. Tese (Doutorado) - Universidade 
Federal do Paraná, Curitiba.  

 
 

DAVENPORT, Lisa; RAO, Madhu; TERBORGH, Carel. Tornando os Parques eficientes. 
Curitiba: UFPR, 2002, p. 52. 

 

 
Diário do Nordeste.  

Disponível em: http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=636392 Acesso em: 
06/12/08. 

 

 

DIAS, Reinaldo. Planejamento do Turismo: política e desenvolvimento do Turismo no 
Brasil. São Paulo: Atlas, 2003, p. 115.  

 
 

ENCICLOPÉDIA Barsa. Rio de Janeiro/São Paulo: Encyclopaedia Britanica, c1997, 11º v, 
p. 163. 

 

 
ESCOUTO, Francélia de Moura Barros. Educação Ambiental, Meio Ambiente e Turismo. 
Instituto de Ensino Superior do Ceará – IESC. Fortaleza, 2009. Disponível em:                                 

http://www.iesc.edu.br/pesquisa/arquivos/educacao_ambiental_meio_ambiente_turismo.pdf. 
Acesso em: 02/07/2008. 

 

 
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Aurélio século XXI: o dicionário da língua 
portuguesa. 3. ed. ver. amp. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999. 

 

FERRETTI, Eliane Regina. Turismo e meio ambiente. São Paulo: Roca, 2002, p. 133-134. 

 
 

FORTALEZA, P. M. Inventário Ambiental de Fortaleza. Fortaleza: ASTEF, 2003. 
 

 
FORTALEZA, P. M. Inventário Ambiental dos Recursos Hídricos e Orla Marítima de 
Fortaleza. PMF/SEMAM, 2003. 

 
 

FUNARI, Pedro Paulo & PINSKY, Jaime (orgs.). Turismo e patrimônio cultural, 3ª ed. São 
Paulo, Contexto, 2003, p. 91. 

http://www.iesc.edu.br/pesquisa/arquivos/educacao_ambiental_meio_ambiente_turismo.pdf


                                                                                                                                                           125    

 

 

______. Turismo e patrimônio cultural, 3ª ed. São Paulo, Contexto, 2003, p. 91. 
 

 
Google Maps (2009). Disponível em: http://maps.google.com Acesso em 16/08/09. 

 

 

HUTCHISON, David. Educação Ecológica. Idéias sobre consciência ambiental. SP, Ed. 
ARTMED, 2002, p. 50. 
 

 

IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. 
Disponível em: http://www.ibama.gov.br Acesso em: 23/12/08. 

 
 

IGUATEMI Empresarial. Disponível em: 
http://www.iguatemiempresarial.com.br/realizacao.htm Acesso em: 16/08/2009. 

 
 

 LICKORISH, Leonard. J; CARSON, L. Jenkins. Introdução ao turismo. Rio de Janeiro:    
 Campus, 2000, p. 117. 

 
 

LIRA, Cleomar Ferreira Santos.  A implementação de unidades de conservação de 
proteção integral: O caso do Parque Ecológico da Maraponga – Fortaleza/Ceará. 
(Dissertação) – Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente. Fortaleza: UFC, 2006, 
p.50-51. 

 

 
MEIRELES, A. J. A. et al. – Zoneamento ambiental da planície costeira de Sabiaguaba, 
Município de Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza/CE. In. Anais do I Simpósio 
sobre processos Sedimentares e Problemas Ambientais na zona costeira do nordeste do 
Brasil, Recife/PE, 1995.   

 

MENDONÇA, R. Turismo e meio ambiente: uma falsa oposição? In: Lemos, A. I. G. de 
(Org.). Turismo: impactos socioambientais. 2º ed. São Paulo: HUCITEC, 1999, p 17-25. 

 
 

MINC, Carlos. Ecologia e cidadania, São Paulo: Moderna, 1997. Coleção Polêmica, p. 61. 
 

 
NÓBREGA, M.T.; 1998. Simulação do Comportamento dos Transientes Hidráulicos na     

Calha do Rio Cocó. Tese de Mestrado, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza-CE. 
 

 
PEQUENO, Renato B. Desenvolvimento e degradação no espaço intra-urbano de 
Fortaleza. (Tese de Doutorado em Estruturas Ambientais Urbanas) – Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo. Universidade de São Paulo, 2001.  

http://www.ibama.gov.br/cgeam/index.php?id_menu=91


                                                                                                                                                           126    

 

PIRES, P. S. Interfaces ambientais do turismo. In: TRIGO, L. G. G. T. (Org.). Turismo: 
como aprender, como ensinar. Vol. 1. São Paulo: Editora SENAC, 2001. 

 

Portal de Serviços e Informações do Estado do Ceará.  

Disponível: http://www25.ceara.gov.br/noticias/noticias_detalhes.asp?nCodigoNoticia=14502 
Acesso em: 20/12/08. 
 

 
Programa Parque Vivo - Ciências, Diversão e Arte.  

Disponível em: http://www.parquevivo.ufc.br/oktiva.net/1364/nota/17100 acesso em 17/12/08 
 

 
 

RATTNER, H. – Meio ambiente e desenvolvimento – apontamento  
para uma perspectiva interdisciplinar. FEA/USP e LEAD/Brasil, São Paulo, 1994.  

 
 

RUSCHMANN, Doris van de Meene. Turismo e Planejamento Sustentável: A proteção 
do meio ambiente. 8ªed. Campinas: Papirus, 2001, p. 17. 
 

 
 ______. Turismo e Planejamento Sustentável: A proteção do meio ambiente. 8ªed. 
Campinas: Papirus, 2001, p. 20. 

 
 

______. Turismo e Planejamento Sustentável: A proteção do meio ambiente. 8ªed. 
Campinas: Papirus, 2001, p. 34. 

 

 
 ______. Turismo e Planejamento Sustentável: A proteção do meio ambiente. 8ªed. 
Campinas: Papirus, 2001, p. 100. 

 
 

SEABRA, Giovanni. Ecos do turismo. Campinas, SP: Papirus, 2001, p. 91. 
 

 

SEMACE - Superintendência Estadual do Meio Ambiente e Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano e Meio Ambiente – SDU. O que é Manguezal. Fortaleza: SEMACE, 1990. 

 
 

______. Proposta de Proteção, Conservação e Recuperação do Rio Cocó. Fortaleza: 
SEMACE/COFLO/NUPAF, 2003. 

 
 

______. http://www.semace.ce.gov.br/biblioteca/unidades/PqRioCoco.asp Acesso em 
03/12/08 
 

 
 

http://www25.ceara.gov.br/noticias/noticias_detalhes.asp?nCodigoNoticia=14502
http://www.parquevivo.ufc.br/oktiva.net/1364/nota/17100
http://www.parquevivo.ufc.br/oktiva.net/1364/nota/17100


                                                                                                                                                           127    

 

SEMAM – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano. 

Disponível em: http://www.semam.fortaleza.ce.gov.br/parquesmunicipais.htm Acesso em 
11/01/09 

 

 
SILVA, Elizete Américo. Os resíduos sólidos nos bairros da Costa Oeste de Fortaleza 
(Pirambu e Cristo Redentor): Uma análise a Partir do Projeto Sanear. Fortaleza: UFC, 
2003. Monografia de conclusão de curso (Geografia), Universidade Federal do Ceará, 2003, 
p 71. 

 
 

SILVA, E. V. – Modelo de aproveitamento y preservación des los manglares de 
mariscos y Barro Preto – Ceará – Brasil. IAMZ, Zaragoza, 1987. 

 

 
SOARES, Joisa Maria Barroso. Parque Ecológico do Cocó: A produção do espaço 
urbano no entorno de áreas de proteção ambiental. (Dissertação) – Mestrado em 
Desenvolvimento e Meio Ambiente. Fortaleza: UFC, 2005, p.127. 
  

 
SWARBROOKE, J. Turismo Sustentável: conceitos e impacto ambiental. 3°ed. São 
Paulo: ALEPH, 2000, p. 82. 

 

 

VASCONCELOS, F. P. & FREIRE, G. S. S. – Estudo preliminar dos aspectos 
hidrodinâmicos e sedimentológicos do estuário do Cocó, Estado do Ceará. Arquivo 
Ciências do Mar, U.F.C., Fortaleza, 1987. 
 

 
 

VIANA, Maria do Carmo. Estudo do uso dos recursos naturais e evolução da paisagem 
na zona estuarina do rio Cocó – Fortaleza/CE. 1996. (Monografia de Graduação em 
Engenharia de Pesca) – Universidade Federal do Ceará, Fortaleza. 
 

 

 

______. Zoneamento ambiental da bacia hidrográfica do rio Cocó no Município de 
Fortaleza/CE. (Dissertação) – Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente. Fortaleza: 
UFC, 2000, p.17-55. 
 

 

 

 

 

 

http://www.semam.fortaleza.ce.gov.br/parquesmunicipais.htm


                                                                                                                                                           128    

 

8. APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE 01 – Figuras extras do Parque Adahil Barreto 

 

  
             FIGURA 01 – Infra-estrutura da sede necessitando de manutenção. 

                Fonte: Lopes, 2009. 
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                   FIGURA 02 – Logomarcas das entidades que apóiam o Programa. 

                   Fonte: Lopes, 2009. 

 

 

               FIGURA 03 – Banheiros químicos. 

                    Fonte: Lopes, 2009. 
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                 FIGURA 04 – Parque de diversões. 

                 Fonte: Lopes, 2009. 

 

 

                 FIGURA 05 – Parte da calçada em estado precário de conservação. 

                    Fonte: Lopes, 2009. 
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                    FIGURA 06 – Cano que serve para irrigação destampado.  

                    Fonte: Lopes, 2009. 
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APÊNDICE 02 – Figuras extras do Parque Ecológico do Cocó 

 

 

                          FIGURA 01 - Caixa d’água. 

                        Fonte: Lopes, 2009. 

 

 

                           FIGURA 02 – Parque de diversões. 

                           Fonte: Lopes, 2009. 
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                FIGURA 03 – Placa de sinalização indicando o caminho da entrada. 

                   Fonte: Lopes, 2009. 

 

 

  
               Figura 04 – Lixeiro com logomarca da SEMACE e confeccionado de                                     

               madeira. 

                  Fonte: Lopes, 2009. 
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            FIGURA 05 – Caminho da Trilha do Cocó. 

              Fonte: Lopes, 2009. 

 

 

                  FIGURA 06 – Placa informando a distância da foz e da nascente. 

                     Fonte: Lopes, 2009. 
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                    FIGURA 07 – Placa informando o tempo de decomposição de alguns   

                    resíduos. 

                       Fonte: Lopes, 2009. 

 

  
                 FIGURA 08 – Paisagem exuberante do Rio Cocó. 

                    Fonte: Lopes, 2009. 
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                 FIGURA 09 – Ecossistema tipicamente de manguezal. 

                 Fonte: Lopes, 2009. 

 

 

                FIGURA 10 – Entrada da Trilha do Cocó compreendida na Avenida   

                Sebastião de Abreu. 

                   Fonte: Lopes, 2009. 
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APÊNDICE 03 – Figuras extras do Pólo Tancredo Neves 

 

  
                 FIGURA 01 – Parque de diversões. 

                    Fonte: Lopes, 2009. 

 

 

                 FIGURA 02 – Canal obstruído por entulhos e matos. 

                 Fonte: Lopes, 2009. 
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                     FIGURA 03 – Vista através da BR-116 da lagoa de estabilização do Tancredo  

                     Neves. 

                        Fonte: Lopes, 2009. 
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APÊNDICE 04 – Questionário aplicado aos visitantes do Parque Ecológico do Cocó 

 

 

 

 

PESQUISA COM VISITANTES 

 

 

Local: ________________________ 

               

  Data: ______ / ______ / _____ 

 

 

1. Onde o Sr. (a) reside ? (Se estrangeiro anotar só o país) 

 

      País ________           Estado ________            Cidade________            Bairro_______    

              

 

 

2. Perfil dos visitantes 

 

Idade: 

 

 15 a 19 anos  40 a 49 anos 

 20 a 29 anos  50 a 59 anos 

 30 a 39 anos 

 

 Acima de 60 anos 

Sexo:   Masculino   Feminino 

Estado civil:  Casado (a)  Divorciado (a)          Solteiro (a)   

Grau de 
instrução: 

 

 Ensino Fundamental completo  Ensino Superior completo 

 Ensino Fundamental incompleto  Ensino Superior incompleto 

 Ensino Médio completo  Pós-graduação completa 

 Ensino Médio incompleto  Pós-graduação incompleta 
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3. Qual foi o tipo de transporte utilizado para chegar até o Parque Ecológico do Cocó ? 

     (      ) 1. A pé 
     (      ) 2. Ônibus urbano 
     (      ) 3. Carro particular 

(      ) 4. Motocicleta 
(      ) 5. Topic 
(      ) 6. Outros 

 

4. Através de qual meio informativo você tomou conhecimento sobre o Parque Ecológico 
do Cocó ? 

     (      ) 1. Internet 
     (      ) 2. Televisão 
     (      ) 3. Agência de viagem 

(      ) 4. Folder’s 
(      ) 5. Amigos/Parentes 
(      ) 6. Outros 

 

5. O motivo de sua visita ao Parque Ecológico do Cocó ? 

     (      ) 1. Estudo/Pesquisa 
     (      ) 2. Passeio/Lazer 

(      ) 3. Prática de esporte 
(      ) 4. Outros 

 

6. Com que freqüência você costuma vir ao Parque Ecológico do Cocó ? 

     (      ) 1. Primeira vez 
     (      ) 2. Diário 
     (      ) 3. Finais de semana 
     (      ) 4. Nas férias 

 
 
 
 

(      ) 5. Em festas 
(      ) 6. Sempre que possível 
(      ) 7. Outros 
 

 

7. Quais os aspectos que mais lhe 
    agradaram ? 

(      ) 1. Infra-estrutura 
(      ) 2. Fauna/Flora 
(      ) 3. Trilhas 
(      ) 4. Outros 

 

8. Quais os aspectos que mais lhe 
   desagradaram ? 

(      ) 1. Atrativos naturais 
(      ) 2. Lixo 
(      ) 3. Segurança 
(      ) 4. Estacionamento 
(      ) 5. Outros 

 

9. Na sua opinião as construções no entorno do Parque Ecológico do Cocó são ? 

(      ) 1. Positivas 
(      ) 2. Negativas 
(      ) 3. Indiferentes 
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10. Você indicaria o Parque Ecológico do Cocó para alguém? 

(      ) 1. Sim 
(      ) 2. Não 
(      ) 3. Não sabe 
(      ) 3. Talvez 

 

11. Você retornaria ao Parque Ecológico do Cocó ? 

     (      ) 1. Sim 
     (      ) 2. Não 
     (      ) 3. Não sabe 
     (      ) 3. Talvez 

 

12. Sr. (a) deseja fazer alguma observação ? 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

 
_____________________________________________________________________________ 
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9. ANEXOS 

 

TABELA 01 – Lista dos Parques Municipais de Fortaleza reconhecidos pela Secretaria 

Municipal do Meio Ambiente e Controle Urbano de Fortaleza (SEMAM): 

 

LISTA DOS PARQUES MUNICIPAIS DE FORTALEZA 

PARQUE MUNICIPAL LOCAIZAÇÃO CRIAÇÃO 

1) Pólo de Lazer Sargento 
Hermínio 

Av. Sargento Hermínio 
Bairro: Alagadiço/São 
Gerardo 

 
30/01/76 

 
     2) Parque Pajeú 

Entre Av. Dom Manuel e 
Rua Pinto Madeira 
Bairro: Centro 

 
24/04/1980 

 
     3) Parque da Liberdade 
 
 

 
Entre Rua Pedro Pereira e 
Rua Solon Pinheiro 
Bairro: Centro 

 
21/10/1948 

 
     4) Parque Adahil Barreto 

Rua Mal. Virgílio Borba 
com Rua Vicente Leite 
Bairro: São João do 
Tauape 

 
11/11/83 

 
     5) Parque Rio Branco 

Av. Pontes Vieira com Rua 
Gustavo Braga 
Bairro: São João do 
Tauape 

 
16/06/2000 

 
         6) Parque Parreão 

Entre Av. Borges de Melo 
e Av. Eduardo Girão 
Bairro: Fátima 

 
25/08/1992 

 
     7) Lagoa do Opaia 

 

 
Av. Lauro Vieira Chaves 
Bairro Aeroporto 
 

 
10/02/1969 

 
      8) Horto Municipal Falconete    
                    Fialho 

 

 
Av. dos Paroaras 
Bairro: Passaré 

 
11/10/1965 

 
  9) Parque Municipal das Dunas 

de Sabiaguaba 
 

 
Estrada da Sabiaguaba 
Bairro: Sabiaguaba 
 

 
20/02/2006 

 

 

 Fonte: Elaboração própria a partir de dados do site http://www.semam.fortaleza.ce.gov.br/parquesmunicipais.htm 
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TABELA 02 – Lista geral dos parques de Fortaleza segundo a elaboração do Inventário 

Ambiental dos Recursos Hídricos e Orla Marítima de Fortaleza: 

 

LISTA DOS PARQUES SEGUNDO O INVENTÁRIO AMBIENTAL DOS RECURSOS 

HÍDRICOS E ORLA MARÍTIMA DE FORTALEZA 

1) Bosque e Pólo de Lazer Sargento Hermínio 

2) Parque Pajeu 

3) Bosque Municipal/ Paço Municipal 

4) Parque da Liberdade 

5) Parque Adahil Barreto 

6) Parque Parreão 

7) Parque da Lagoa do Opaia  

8) Parque da Lagoa do Porangabuçu 

9) Parque da Lagoa da Parangaba 

10) Parque da Lagoa de Messejana 

11) Horto Municipal Falconete Fialho 

12) Parque Zoológico Sargento Prata 

13) Parque da Lagoa do Papicu 

14) Parque do Riacho Papicu/ Corrente 

15) Pólo de Lazer da Barra do Ceará 

16) Parque da Costa Oeste 

17) Parque da Beira Mar 

18) Parque do Cocó/ Padre Antônio Tomás 

19) Parque das Trilhas do Cocó 

20) Parque das Dunas de Sabiaguaba 

21) Reserva Particular da Lagoa da Sapiranga 

22) Bosque Eudoro Corrêa 

23) Parque do Riacho Maceió 

24) Parque da Foz do Riacho Maceió 

25) Parque da Lagoa da Itaperóba 

26) Parque do Lago Jacarey 

27) Parque Ecológico da Lagoa de Maraponga 
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28) Parque da Lagoa Maria Vieira 

29) Parque da Lagoa do Mondubim 

30) Mata do Açude de Santo  Anastácio 

31) Parque da Floresta do Curió 

32) Parque Reserva do Cerrado 

33) Bosque do Museu do Automóvel 

34) Área de Proteção Ambiental do rio Pacoti 

     35) Área de Proteção Ambiental do estuário do rio Ceará 

36) Parque Ecológico do Cocó 

37) área de Proteção Permanente da Lagoa da Precabura 

38) Parque da Lagoa do Sítio Urubu 

39) Bosque da Base Aérea de Fortaleza 

40) Bosque da Base Aérea de Fortaleza/ Área Remanescente Dias Macedo 

41) Parque Urbano Rachel de Queiroz 

42) Parque do Rio Maranguapinho 

43) Açude do Sítio Colosso 

44) Bosque do 23º Batalhão de Caçadores 

45) Parque do Rio Coraçu 

 
 Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Inventário Ambiental dos Recursos Hídricos e Orla Marítima de     

 Fortaleza. PMF/SEMAM, 2003. 

 


