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RESUMO 

 

A zona costeira é reconhecida como patrimônio nacional da Constituição Federal de 1988, 

sendo de caráter obrigatório seu uso e preservação adequado quanto ao poder público. O 

gerenciamento costeiro se torna imprescindível para o ordenamento urbano da região litorânea.  

O Plano de Gestão Integrada de Orlas, proposto pelo Ministério do Meio Ambiente para todo 

território nacional, é uma das ferramentas de gestão urbana e ambiental elaborada a partir da 

participação popular, que tem a finalidade de evidenciar e justificar as ações que os 

municípios desejam realizar nos seus ordenamentos costeiros. Nesse sentido, a pesquisa tem o 

objetivo de analisar as mudanças que ocorreram na paisagem litorânea da Praia do Mucuripe 

nos últimos 10 anos, após a criação do Projeto Orla de Fortaleza. Tal interesse parte do 

contexto em que o referido município se insere, ao qual enfrenta intensa ocupação urbana nos 

últimos anos, sendo o litoral a área que mais sofre consequências com tal fenômeno. Desta 

forma, a Praia do Mucuripe, foi escolhida por apresentar significativos impactos ambientais, 

resultando na modificação da paisagem costeira. A metodologia foi fundamentada em uma 

análise descritiva, comparativa e qualitativa da implementação do Projeto Orla de Fortaleza, 

utilizando fontes bibliográficas e documentais sobre a temática de análise. Em seguida foi 

realizado um processamento e interpretação de imagens de satélites para vetorização dos 

atributos que mais sofreram alterações nesta faixa de praia, para esse mapeamento foi 

utilizando o software ArcMap 10.5. Para a última etapa da análise foi feito um registro 

fotográfico que serviu para fundamentar as alterações dos aspectos ambientais da área. Nesse 

contexto, pode-se observar que a Praia do Mucuripe apresenta uma paisagem comprometida, 

devido ao uso intenso e inadequado do solo, consequência da não efetividade do 

gerenciamento costeiro ora proposto pelos órgãos públicos responsáveis. Portanto, percebe-se 

a importância da proposta de atualização do PGI de Fortaleza que visa implementar um 

gerenciamento costeiro mais adequado as problemáticas encontradas na orla do município. 

 

Palavras-chave: Gerenciamento costeiro. Projeto Orla. Análise da Paisagem. 



 

ABSTRACT 

 

The coastal zone is recognize that as national patrimony of the Federal Constitution from 

1988, being required its use and adequate preservation as to the public power. Coastal 

management becomes essential for the urban planning of the coastal region. The Integrated 

Border Management Plan, proposed by the Ministério do Meio Ambiente for the whole 

national territory, is one of the tools of urban and environmental management elaborated from 

the popular participation, that has the purpose to evidencing and justifying the actions those 

cities wish their coastal systems. In this, the research seeks to analyze the changes that 

occurred in the coastal landscape of Mucuripe beach in the last 10 years, after the creation of 

the Projeto Orla de Fortaleza. This interest is from the fact that present municipality is 

inserted, which has faced intense urban occupation in recent the last few years, and the coast 

is the area that suffers the most consequences with such phenomenon. In this way, Praia do 

Mucuripe was chose because it has significant environmental impacts, resulting in the 

modification of the coastal landscape. The methodology was base on a descriptive, 

comparative and qualitative analysis of the implementation of the Projeto Orla, using 

bibliographical and documentary sources on about the theme, followed by a processing and 

interpretation of satellite images to vector the attributes that suffered the most alterations of 

the beach, for do, this cartography was using the software ArcMap 10.5. For a last step to the 

analysis, it has made a photographic record that served to justify an analysis of the 

environmental aspects of the area. In this context, it can be observe that Praia do Mucuripe 

presents a compromised landscape, due to the intense and inadequate use of the soil, 

consequence of the non-effectiveness of the coastal management proposed by the responsible 

public offices. Therefore, we can see the importance of the proposal to update the PGI of 

Fortaleza that aims to implement a more appropriate coastal management of the problems 

found in the border of the municipality. 

 

Keywords: Coastal Management. Projeto Orla. Landscape Analysis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ao longo do processo de formação territorial brasileiro, a zona costeira sempre 

despertou interesse da sociedade, quer seja pelos seus atrativos paisagísticos ou pelos recursos 

naturais abundantes e diversos. Com as mudanças de ordem cultural decorridos sobretudo ao 

longo das primeiras décadas do século XX, com a eclosão das práticas marítimas modernas de 

lazer, cidades próximas a linha de costa passam a expandir seus espaços urbanos levando em 

consideração a paisagem litorânea. 

Na medida em que o uso e ocupação do litoral brasileiro avançava, porém, as 

legislações referentes a esses ambientes costeiros nem sempre foram efetivas ao ponto de 

garantir uma proteção adequada para essas áreas. Contudo, fruto do contexto internacional 

dos grandes eventos que passavam a debater as questões ambientais, como a Conferência 

Mundial do Meio Ambiente em Estocolmo (1972), bem como questões marítimas, 

notadamente a partir da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar em Montego 

Bay (1982), emerge no Brasil um conjunto de políticas de ordem ambiental a partir da 

segunda metade do século passado. Marco de tal concepção é a Constituição Federal de 1988, 

que reconhece a zona costeira como patrimônio nacional, determinando que o seu uso e 

ocupação adequado são de caráter obrigatório quanto ao poder público, cabendo ao mesmo 

assegurar a preservação ambiental. 

A zona costeira brasileira, em sua maior parte, vem enfrentando grandes impactos 

ambientais nos últimos anos. Sofrendo com atividades e irregularidades que, muitas vezes, 

impossibilitam o acesso as praias. São intervenções que ocasionam uma degradação ambiental 

em áreas que já são naturalmente vulneráveis. 

A cidade de Fortaleza se insere nesse contexto por ser uma capital litorânea, 

banhada pelo Oceano Atlântico. Onde se caracteriza por reunir diversas atividades urbanas, 

industriais, comerciais e turísticas, tornando-a um grande polo regional e nacional para a 

economia local.  

Nesse contexto, o município de Fortaleza vem enfrentando intensas ocupações 

urbanas nos últimos anos, sendo o litoral a região que mais sofre com as consequências de tal 

fenômeno. O uso intensivo e ocupação desordenada no litoral de Fortaleza, provocou e vem 

provocando uma série de problemas para o ordenamento urbano da cidade.  

Nas últimas décadas, segundo Fechine (2007), tem-se observado que o 

crescimento urbano para fins habitacionais, turísticos, portuários e comerciais, que acarretam 

em instalações e novas construções de ruas, calçadas, edifícios e equipamentos urbanos, 
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constitui um gradativo processo de desqualificação desses ambientes costeiros. Diante dessa 

situação, Fortaleza reflete de maneira evidente esses problemas decorrentes de construções 

inadequadas, poluição, especulação imobiliária e artificialização do espaço. 

 A escolha da Praia do Mucuripe como objeto de estudo dessa pesquisa, se deu 

por ser um ambiente de grande papel geo-histórico para a cultura marítima de Fortaleza, 

trazendo elementos como a Vila de Pescadores e o Mercado dos Peixes na sua formação. 

Nesse contexto, vale ressaltar também as vivências da presente pesquisadora enquanto 

bolsista de Iniciação Acadêmica no Laboratório de Oceanografia Geológica, que 

proporcionou um primeiro contato com a área de estudo através de pesquisas de avaliação da 

qualidade ambiental.  

Diante da relevância cultural, econômica e ambiental da Praia do Mucuripe, nota-

se, contudo, que a referida área perpassa na atualidade por problemáticas de ordem 

socioambiental, levantando a questão sobre a efetividade do gerenciamento costeiro proposto 

pelos órgãos públicos responsáveis.  

Nesse sentido, torna-se necessário um embasamento teórico a fim de esclarecer, 

sob o ponto de vista dos aspectos legais e técnicos, acerca implementação do Plano de Gestão 

Integrada da Orla Marítima de Fortaleza, também conhecido como Projeto Orla-Fortaleza, 

elaborado pela Prefeitura Municipal em 2006.  

O recorte espacial da Praia do Mucuripe usado nesse trabalho é referente ao que 

foi proposto no Projeto Orla de Fortaleza. A Praia do Mucuripe se localiza na zona costeira de 

Fortaleza, com uma extensão de aproximadamente 650 m. Limitada a oeste pela Praia do 

Meireles e a leste pelo Porto do Mucuripe. Têm como limites a norte o Oceano Atlântico e ao 

sul a Avenida Beira-Mar (ver Figura 1).  

Para compreender os aspectos geoambientais dessa área, utilizou-se os 

fundamentos da análise geoambiental, usado por diversos autores para esse tipo de estudo. A 

análise geoambiental consiste em caracterizar e monitorar os aspectos ambientais de uma 

região. Para Fechine (2007), essa análise permite o diagnóstico integrado dos elementos que 

compõem a paisagem, permitindo uma caracterização global e funcional do espaço.  

No contexto geológico, o principal depósito sedimentar encontrado na área de 

estudo, são os depósitos de praia que formam a planície litorânea. Essa formação está 

associada aos processos de regressão marinha do período Holoceno. Sobre esses depósitos 

estão dispostos ruas, avenidas e edificações, que compreendem da Ponta do Mucuripe até a 

faixa litorânea Leste/Oeste. As praias são formadas por areias quartzosas de idade quaternária. 

Do ponto de vista geomorfológico, essa região da orla de Fortaleza sofre com bastante 
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problemas de erosão, que provocam um retrocesso da linha de costa, principalmente nas 

praias situadas à jusante do porto (FECHINE, 2007). 

As condições climáticas no estado do Ceará estão associadas aos movimentos de 

massas da Zona de Convergência Intertropical (ZICT). As chuvas começam por volta de 

dezembro se estendendo até abril, onde apresentam precipitação máxima, diminuindo 

gradativamente até julho (FECHINE, 2007). Fortaleza apresenta uma temperatura média de 

26,6ºC. A média das mínimas é de 23,5ºC e a média das máximas é 29,9ºC. A variação 

térmica do litoral do Ceará é considerada estável, pois apresenta uma mudança imperceptível 

em termos de variabilidade espacial (FARIAS, 2008). 

Diante dessa caracterização dos aspectos ambientais da área de estudo, torna-se 

importante o levantamento das seguintes questões quanto a implementação e efetivação do 

PGI de Fortaleza: quais as características socioambientais do local sofreram alterações desde 

a implementação do Projeto Orla? O que foi proposto no PGI foi realmente implementado 

após uma década de Projeto Orla no local? Quais os impactos socioambientais ainda existem 

na praia do Mucuripe? Diante do atual contexto da praia do Mucuripe, sobre a perspectiva 

socioambiental da área, o que pode ocorrer futuramente com atributos que compõem a 

paisagem do ambiente?  

Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo caracterizar as alterações 

que ocorreram na paisagem da Praia do Mucuripe, nos últimos 11 anos, a partir do Plano de 

Gerenciamento Costeiro Integrado (PGI) de Fortaleza, proposto em 2006. Considerando as 

transformações geoambientais na dinâmica e evolução da zona costeira da praia e 

identificando as potencialidades ambientais resultantes da forma de uso e ocupação.  

O presente trabalho é estruturado em seis capítulos, onde o primeiro é a 

introdução que apresenta a área de estudo, as problemáticas encontradas na área e os 

questionamentos que conduziram o desenvolvimento da pesquisa. Em seguida no capítulo 

dois, é apresentado o objetivo geral e os objetivos específicos. O capítulo três consiste no 

referencial teórico onde é abordado os principais conceitos sobre a temática costeira, autores 

como Christofoletti (1999), Bertrand (2004), Ross (2011) e Vasconcelos (2005) foram usados 

para compreender os fundamentos da análise da pesquisa. No capítulo quatro é apresentado os 

procedimentos técnicos utilizados para obtenção dos resultados do estudo. O capítulo cinco 

consiste na apresentação dos resultados da análise que se obteve com o estudo. Neste capítulo 

é apresentado a metodologia do Projeto Orla, as problemáticas identificadas na praia do 

Mucuripe, como também as propostas de medidas ação para esses problemas. No final do 

capítulo, é analisado, por meio dos mapas de uso e ocupação, as alterações espaciais que 
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ocorreram nos últimos 11 anos no local. No sexto e último capítulo, foi identificado o 

principal fator agravante para a degradação do ambiente costeiro do estudo, como também foi 

questionado quanto a efetividade do PGI de Fortaleza e a importância da atualização do 

documento para o atual gerenciamento costeiro da capital. 
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Figura 1 – Localização da área de estudo 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral  

 

Analisar as alterações na paisagem da Praia do Mucuripe, a partir do Plano de 

Gerenciamento Costeiro Integrado elaborado pelo Projeto Orla de Fortaleza entre os anos de 

2006 a 2017. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar as potencialidades ambientais resultantes da forma de uso e ocupação da 

terra na região litorânea; 

 Evidenciar quais aspectos ambientais e sociais sofreram alterações ao longo dos anos 

com o desenvolvimento urbano da área; 

 Averiguar a efetividade da aplicação do PGI de Fortaleza; 

 Mapear o uso do solo a fim de identificar as alterações ocorridas na paisagem nos 

últimos 11 anos. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

As Ciências Ambientais têm como principal objetivo compreender as 

problemáticas encontradas no meio ambiente diante da relação homem e natureza, como 

também conhecer a diversidade do conceito e interpretação do termo meio ambiente. Sendo 

este conhecimento o desafio mais importante atribuído ao cientista ambiental enquanto 

pesquisador. É através dos instrumentos científicos já predefinidos, que este pesquisador 

poderá chegar aos resultados desse conhecimento, para a partir daí se obter uma interpretação 

final de tal problema. Desse modo, é também papel do cientista ambiental a utilização desses 

meios científicos a fim de comprovar a veracidade das informações que estão sendo discutidas. 

Desta forma, Ferrari (1974) afirma que o método científico busca sempre seguir 

um conjunto de regras ou procedimentos necessários a fim de se obter uma verdade científica, 

onde o pesquisador poderá traçar meios para alcançar um resultado final de uma determinada 

pesquisa. Assim, diversos autores especializados na temática costeira, utilizam desses 

métodos científicos para compreensão das principais questões levantadas sobre o tema 

ambiental. Logo, torna-se importante o uso desses instrumentos científicos para a 

compreensão dos processos naturais e antrópicos que ocorrem no ambiente costeiro. 

Nessa perspectiva, observa-se que atualmente, as áreas litorâneas estão inseridas 

em diversos contextos sociais, econômicos, ambientais e políticos. Como consequência disso, 

as zonas costeiras acabaram se tornando interesse para produção de políticas governamentais, 

estudos de cunho acadêmico e investimentos privados. Todavia, essas políticas de proteção 

costeira que propõem uma fiscalização desses ambientes se apresentam, na maioria das vezes, 

ineficientes e falhas. 

As bases teóricas abordadas a seguir tratam dos principais conceitos para a 

compreensão da referente pesquisa. No qual discute o que é o PGI de Fortaleza, através das 

seguintes temáticas: unidades de paisagem, gerenciamento costeiro e plano integrado de orla. 

Para isso, foi realizado uma revisão de literatura, bem como a análise documental acerca de 

materiais já produzidos sobre os referentes temas. 

 

3.1 Unidades de Paisagem  

 

Em meados do século XVIII e no início do século XIX, introduziu-se a ideia de 

uma concepção integralizada das interações da Natureza com a Sociedade no meio acadêmico. 

O conceito de paisagem, inicialmente designado pelo termo alemão Landschaft, foi 
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desenvolvido por Alexander Von Humboldt, no final do século XIX. Esse termo estabelecia 

uma visão fortemente natural, apresentando uma ideia de interação entres todos os 

componentes naturais (rocha, relevo, clima, água, solo e vegetação) e um espaço físico 

concreto (RODRIGUEZ; SILVA, 2002). 

Nos anos de 1960, o pesquisador siberiano Victor Stochava, tentou pela primeira 

vez elaborar a Teoria Geral de Sistemas, utilizando os conceitos de Landschaft (paisagem 

natural), que foi considerado como sinônimo de geossistema, pois centralizava sua análise na 

relação organismo-meio. Essa teoria era formada por cinco atributos sistêmicos fundamentais: 

estrutura, funcionamento, dinâmica, evolução e informação. Desta forma, a análise espacial 

(Geografia Física) articulava-se com a análise funcional (Ecologia Biológica), 

(RODRIGUEZ; SILVA, 2002). 

Silva (2008) afirma que, ao longo dos últimos anos, a Ciência da Paisagem foi 

assumindo um enfoque na Integração Geoecológica, no qual é focada na inter-relação dos 

aspectos estrutural-espacial e dinâmico-funcional numa mesma direção científica das 

concepções geográficas e biológicas. 

Nos seus estudos sobre geossistema, Bertrand (2004) afirma que o principal 

elemento de análise é o conceito de paisagem. O autor então define paisagem como “uma 

certa porção do espaço, resultante da interação dinâmica e instável de atributos físicos, 

biológicos e antrópicos, que, reagindo dialeticamente uns sobre os outros, fazem dela um 

conjunto único e indissociável” (BERTRAND, 2004, p. 141). Desta forma, a paisagem deve 

ser estudada de modo integrado, ou seja, é necessário compreendê-la a partir da dinâmica dos 

elementos que a compõem. 

Christofoletti (1999) em suas pesquisas sobre o conceito de paisagem afirma que 

essa concepção possibilita a compreensão do espaço como um sistema físico, ambiental e 

socioeconômico, com ordenamento, funcionamento e dinâmica dos elementos físicos e 

biogeográficos, como também os elementos sociais e econômicos. Nesse contexto, o autor 

propõe que a análise integrada da paisagem seja a partir de uma abordagem sistêmica, em que 

se é necessário ter o conhecimento do todo, a fim de conseguir compreender as interrelações 

que ocorrem entre os elementos de um determinado sistema. 

De acordo com Bolós apud Guerra e Marçal (2006), a paisagem em sua 

abordagem sistêmica e complexa é compreendida como o resultado das interrelações entre os 

elementos físicos e biológicos que compõem a natureza. Somando a isto, as intervenções da 

sociedade ao longo do tempo e espaço que perpassam por constantes transformações. É um 
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pensamento que busca uma análise integrada da natureza, por meio da abordagem sistêmica, 

considerando a atuação do homem como principal agente transformador no meio natural. 

Nesse sentido, compreende-se que a linha de análise das Unidades de Paisagem é 

definida como geossistemas. Os geossistemas são determinados como fenômenos naturais 

(aspectos geomorfológicos, pedológicos, climáticos e fitogeográficos) que englobam os 

fenômenos antrópicos (aspectos sociais e econômicos). Em soma esses fenômenos 

representam uma paisagem modificada ou não pela sociedade. O estudo sobre geossistemas 

demanda o reconhecimento e a análise dos componentes da natureza, sobretudo através das 

suas ligações. Uma vez que os geossistemas são compreendidos como unidades naturais 

integrais, pode-se distinguir suas modificações e transformações como resultando das ações 

dos diferentes tipos de ocupação (GUERRA; MARÇAL, 2006). 

De acordo com Amorim e Oliveira (2008, p. 179), 

 

A delimitação de Unidades de Paisagem apresenta grande complexidade, pois a 

interação entre os diversos atributos do sistema natural e do sistema antrópico 

permite a identificação dos atributos responsáveis pela dinâmica da paisagem, como 

também identificar as principais fragilidades ambientais de cada unidade, elemento 

essencial na gestão do território. 

 

Nesse aspecto, Ross (2011, p. 73) afirma que “a identificação dessas unidades tem 

como objetivo principal fornecer informações dos componentes da natureza de forma 

integrada, sistematicamente tratadas e representadas em áreas homogêneas”. Diante do que foi 

apresentado, observa-se que o estudo dos geossistemas consiste na análise integrada dos 

atributos socioambientais de uma determinada região. Porém, é também necessária a análise 

setorial de cada atributo presente naquele ambiente para que a partir disso se tenha 

conhecimento do funcionamento de todo o universo daquele sistema. 

O resultado desses estudos integrados sobre a paisagem servirá como fundamento 

essencial para o auxílio dos processos de planejamento, ordenamento e implementação das 

políticas territoriais e ambientais. Desta forma, é necessária a compreensão dos fenômenos 

naturais em vista às irregularidades, exigindo que os estudos ambientais sejam realizados a 

partir de uma visão dinâmica e de forma sistêmica (GUERRA; MARÇAL, 2006). 

Nesse contexto, as transformações da natureza acabam por acarretar em processos 

de degradação ambiental onde se encontram os ambientes costeiros. O resultado dessa 

interação de forças atuantes manifesta-se na diversidade de sistemas ambientais litorâneos que 

apresentam níveis de vulnerabilidade diversos, mas que no geral, mostram uma grande 

fragilidade quanto ao equilíbrio dinâmico (VASCONCELOS, 2005). Essa fragilidade acaba 

se agravando devido a ação do homem como ator transformador da paisagem, no qual resulta 
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em várias formas de impactos ambientais provenientes das diversas maneiras de uso e 

ocupação. 

É importante ressaltar que a categoria de paisagem utilizada nesta pesquisa 

considera uma escala de curta abrangência espacial, como também, uma curta escala 

temporal. A escala do presente trabalho foi definida a partir da metodologia proposta no 

Projeto Orla, onde este utiliza a participação da comunidade local para desenhar o que a 

população observa do ambiente em que vive. 

Desta forma, o Projeto Orla utiliza de métodos paisagísticos para elaborar os 

cenários que caracterizam cada trecho da orla, que compõem as unidades de paisagem que 

apresentam características semelhantes quanto ao uso e ocupação do ambiente. No intuito de 

facilitar a compreensão dessas paisagens, o Projeto Orla, em sua metodologia, divide essas 

unidades em trechos menores, considerando uma paisagem até onde a visão humana é capaz 

de alcançar. 

De acordo com os autores estudados anteriormente, torna-se necessário 

compreender a análise da paisagem a partir da interação da sociedade e natureza. Desta forma, 

é válido sempre considerar a análise da paisagem antes de qualquer medida de gestão 

integrada ou tomada de decisão. 

 

3.2 Gerenciamento Costeiro 

 

A preocupação do governo brasileiro quanto ao planejamento ambiental dos 

recursos costeiros se deu a partir de 1974 com a criação da Comissão Interministerial dos 

Recursos do Mar (CIRM) e depois com a publicação da Agenda 21 em 1992, que tinham 

como objetivo gerar diretrizes e políticas para o gerenciamento e desenvolvimento em bases 

sustentáveis para a zona costeira do país. 

Entre a elaboração da CIRM e da Agenda 21 ocorreu a criação de um importante 

instrumento, a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) que foi instituída pela Lei n° 

6.938 de 31 de agosto de 1981, com o objetivo de implantar “a compatibilização do 

desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do 

equilíbrio ecológico” (BRASIL, 1981, p. 02). Contudo, a PNMA não deu o devido enfoque 

para a gestão dos ambientes costeiros e marítimos, suscitando a criação de políticas públicas 

específicas para tais espacialidades. 

Instituída na década de 1980, a Política Nacional de Recursos do Mar (PNRM) 

possibilitou uma base legal para o desenvolvimento dos espaços costeiros, sendo 
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desenvolvidos a partir daí um arcabouço de planos e legislações voltadas para zona costeira. 

Um deles foi o Programa Nacional de Gerenciamento Costeiro (GERCO) de 1987, que 

definia uma metodologia de zoneamento e modelo institucional na sua aplicação (MORAES, 

2007). Em 16 de maio de 1988 a CIRM estabeleceu a Lei N° 7.661 a partir do Plano Nacional 

de Gerenciamento Costeiro (PNGC), que foi reestruturado em 1997, sendo aprovado um novo 

plano, o PNGC II. 

O GERCO por meio do PNGC propôs um planejamento e gerenciamento 

ambiental, de forma integrada, descentralizada e participativa das atividades socioeconômicas 

da zona costeira do Brasil, a fim de garantir seu uso sustentável, por meio de ações de 

controle, proteção, preservação e recuperação dos recursos naturais e costeiros (BRASIL, 

1998). 

Por meio do PNGC foi criado o Sistema Nacional de Informações do 

Gerenciamento Costeiro (SIGERCO), que é composto por um banco de dados 

georreferenciados que oferece suporte para os sistemas de gerenciamento dos estados e 

municípios. O PNGC também propõe a implementação de um programa de zoneamento da 

zona costeira, bem como, a elaboração, descentralizada e participativa, de planos de gestão e 

programas de monitoramento para uma atuação mais precisa em áreas críticas (MORAES, 

2007). 

Diante de todas essas preocupações com a zona costeira, esse assunto é também 

abordado no documento básico que surgiu da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e o Desenvolvimento, a Agenda 21. O capítulo 17 deste documento trata sobre a 

proteção dos oceanos e das zonas costeiras, como também, acerca do gerenciamento integrado 

e do desenvolvimento sustentável das regiões litorâneas. Destaca também que a região 

costeira apresenta uma grande diversidade de habitats, importantes para o desenvolvimento e 

sobrevivência das comunidades locais. 

Nesse mesmo capítulo, é estabelecido que os estados costeiros devem se 

comprometer a praticar o gerenciamento integrado e sustentável das zonas costeiras e do meio 

ambiente marinho sob suas jurisdições nacionais. Para tanto, é necessário desenvolver um 

método integrado para esclarecer as políticas e tomadas de decisões, que incluam todos os 

setores envolvidos, a fim de identificar quais os usos atuais e as interações entre essas áreas 

litorâneas (VASCONCELOS, 2005). 

Nesse contexto, a Agenda 21 (item 17.6) apresenta, entre outras, as seguintes 

recomendações para o gerenciamento costeiro: 
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 A implementação de planos e programas integrados de gerenciamento e 

desenvolvimento sustentável das zonas costeiras; 

 A preparação de perfis costeiros que identifiquem as áreas críticas, inclusive 

as regiões erodidas, os processos físicos, os padrões de desenvolvimento, os 

conflitos entre os usuários e as prioridades específicas em matéria de gerenciamento; 

 A melhoria dos estabelecimentos humanos costeiros, especialmente no que 

diz respeito à habitação, água potável, tratamento e depósito de esgotos, resíduos 

sólidos e efluentes industriais; 

 A integração dos programas setoriais relativos ao desenvolvimento 

sustentável de estabelecimentos humanos ligados a agricultura, turismo, pesca, 

portos e indústrias que utilizem ou se relacionem à área costeira (ORGANIZAÇÃO 

DAS NAÇÕES UNIDAS, 1995, p. 233). 

 

É importante destacar que a Agenda 21 serve como um instrumento de apoio para 

o desenvolvimento sustentável atual da zona costeira, com o intuito de fortalecer o 

desempenho dos outros documentos já elaborados sobre o respectivo tema no âmbito nacional. 

Diante dessas preocupações quanto ao gerenciamento e desenvolvimento litorâneo, 

o governo do estado do Ceará iniciou as ações de implantação do gerenciamento costeiro 

através da Superintendência Estadual de Meio Ambiente (SEMACE), seguindo o modelo que 

foi proposto pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) no PNGC. 

Os problemas mais graves da zona costeira do estado do Ceará são devidos a 

grande concentração populacional e às suas consequências na geração de resíduos, na 

expansão e ocupação desordenada de áreas ambientalmente vulneráveis, e na degradação e 

uso insustentável dos seus recursos naturais, que causam uma série de impactos negativos que 

geram conflitos nas suas formas de uso (CAMPOS et al., 2003). 

A Zona Costeira do Ceará possui uma extensão de 573 km de linha de costa, 

compreendendo 33 municípios, numa área total de 20.120 km², divididas em quatro setores, 

de acordo com o Programa Estadual de Gerenciamento Costeiro (GERCO/CE): Setor I – 

Costa Leste, Setor II – Costa Metropolitana, Setor III – Costa Oeste e Setor IV – Costa 

Extremo Oeste (CEARÁ, 2017). 

A divisão desses setores foi feita a partir da proposta de ação do PNGC II, no qual 

os municípios foram agrupados por possuírem características semelhantes de uso e ocupação, 

com o objetivo de facilitar a formação de colegiados e comitês gestores para a avaliação e 

discussão de propostas para o ordenamento de cada setor (CAMPOS et al., 2003). 

O GERCO/CE foi efetivamente iniciado em 1990 com os municípios litorâneos. A 

partir daí se iniciou o processo de articulação e desenvolvimento de instrumentos para a 

gestão ambiental, bem como o estabelecimento de canais de participação e integração das 

divisões do governo e da sociedade no processo de tomada de decisão e de intervenção no 

ambiente (CEARÁ, 2003). 
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Desta forma, o programa procurava estabelecer uma estratégia contínua de 

planejamento e gestão ambiental das áreas costeiras, através da elaboração de diagnósticos 

socioambientais, de cartas de uso e ocupação do solo para compor o banco de dados do 

SIGERCO e a implantação do Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE), que apresenta 

critérios para o uso e ocupação correta do território costeiro (CEARÁ, 2017). 

O programa também indica a elaboração de um Plano de Gestão, onde este deve 

ser feito a partir do diagnóstico socioambiental a fim de conhecer a dinâmica natural e dos 

processos socioeconômicos da região. Esses planos são elaborados com a participação dos 

representantes das comunidades locais, onde são determinadas as principais ações de controle 

e ordenamento da faixa costeira. O GERCO/CE propõe que esses planos devam apresentar 

estratégias e ações para implantação das orientações de uso e ocupação desses territórios 

(CEARÁ, 2017). 

No município de Fortaleza esse plano é denominado Plano de Gestão Integrada da 

Orla Marítima (Projeto Orla). Esse Projeto busca seguir as diretrizes propostas no PNGC, que 

considera a participação popular, bem como a integração entre todos os sujeitos envolvidos no 

ambiente litorâneo para a elaboração de uma ferramenta que visa minimizar os conflitos e 

incompatibilizações dos usos da zona costeira. No item seguinte do presente trabalho será 

discutido com mais detalhes o que é e quais as diretrizes do Projeto Orla no município de 

Fortaleza implantado em 2006. 

 

3.3 Plano de Gestão Integrada da Orla Marítima 

 

Diante das várias formas de uso e ocupação do território costeiro, o Plano de 

Gestão Integrada da Orla Marítima surge como uma ferramenta de auxílio para o 

ordenamento e planejamento adequado para as áreas costeiras. Na legislação federal, a orla é 

de gestão exclusiva da União, porém o Decreto Federal de nº 5.300 de 2004 regulamentou a 

Lei nº 7.661, no qual apresentava a orla como um ambiente de gestão compartilhada com os 

municípios (BRASIL, 2004). 

Neste contexto, o Projeto Orla se apresenta como uma ferramenta de gestão 

proposta pelo PNGC através do Grupo de Integração do Gerenciamento Costeiro (GI-

GERCO), tendo como coordenadores o Ministério do Meio Ambiente (MMA) em parceria 

com o Ministério do Planejamento através da Secretaria de Patrimônio da União. 

O objetivo do Projeto Orla constitui-se no desenvolvimento de alternativas para a 

solução de conflitos de uso de determinadas áreas litorâneas, possibilitando que o uso desse 
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espaço se dê de forma sustentável, proporcionando um importante elemento para o turismo 

regional. Os PGI’s locais resultam em um produto onde a paisagem e os atrativos turísticos 

são valorizados enquanto componentes essenciais para a relação social e ambiental do espaço 

da orla (BRASIL, 2006). Neste aspecto, o objetivo principal do Projeto Orla a nível nacional 

consiste em: 

 

Compatibilizar as políticas ambiental e patrimonial do governo federal no trato dos 

espaços litorâneos sob propriedade ou guarda da união, buscando, inicialmente, dar 

uma nova abordagem ao uso e gestão dos terrenos e acrescidos de marinha, como 

forma de consolidar uma orientação cooperativa e harmônica entre as ações e 

políticas praticadas na orla marítima (BRASIL, 2006, p.7). 

 

A fim de complementar o objetivo geral, como também atingir a meta proposta, o 

Projeto Orla traz os seguintes objetivos específicos e estratégicos: 

 

Fortalecer a capacidade de atuação e articulação de diferentes atores do setor público 

e privado na gestão integrada da orla, aperfeiçoando o arcabouço normativo para o 

ordenamento de uso e ocupação desse espaço; Desenvolver mecanismos 

institucionais de mobilização social para sua gestão integrada; Estimular atividades 

socioeconômicas compatíveis com o desenvolvimento sustentável da orla (BRASIL, 

2006, p. 7). 

 

Desta forma, o Projeto Orla evidencia a importância da participação popular, 

como também a integração entre os diversos setores envolvidos no meio costeiro, onde estes, 

muitas vezes, apresentam interesses diferentes. Esses objetivos mostram a necessidade de uma 

conformidade entre as atividades econômicas atuantes nesses espaços, uma vez que isto é 

necessário para as bases de um desenvolvimento sustentável. De modo geral, o modelo de 

desenvolvimento econômico tem que ser estruturado e planejado dentro de uma lógica 

ambiental (CASEMIRO, 2017). 

Deste modo, o Projeto Orla é inserido na gestão municipal no sentido valorizar os 

atributos da paisagem, como também, os atrativos turísticos e a proteção e conservação dos 

elementos físicos do ambiente. Para que nesse sentido possa contribuir para a geração de 

pequenos negócios compatíveis com conservação do ambiente e a utilização sustentável da 

biodiversidade local. Possibilitando um melhor convívio social e ambiental do espaço 

(BRASIL, 2006). 

No processo de elaboração do plano, procura-se compatibilizar as ações dos 

órgãos federais e estaduais, de modo a direcionar uma participação mais ativa do município, 

no qual envolva o governo e a população local. Para isso, é necessário que os gestores 

municipais tenham a capacidade técnica para a preparação e implantação do plano. Uma vez 

que estes serão compostos por diagnósticos ambientais e econômicos, como também, pela a 
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identificação de cenários de usos desejados e da implantação de ações de planejamento 

(BRASIL, 2004). 

Na sua metodologia, o Projeto Orla adota um modelo de diagnóstico baseado nos 

conceitos paisagísticos, considerando uma abordagem cartográfica não muito aprofundada. 

Estando sempre inserido num contexto de escala pouco extensa do espaço, o Projeto Orla 

utiliza uma faixa de praia delimitada em metros, e não em quilômetros como na zona costeira. 

Para orlas urbanizadas, como é o caso da Praia do Mucuripe, a legislação costeira 

estabelece que o limite da orla a partir da Linha Preamar (LPM) é de até 50 m no limite 

terrestre em praias que apresentam uma urbanização já consolidada. Com o uso de uma escala 

reduzida é possível, desta forma, ter uma maior proximidade da realidade local da orla 

(BRASIL, 2006). 

As orlas com urbanização já consolidadas são áreas que apresentam de médio a 

alto adensamento de construções e população, resultando em paisagens com grande 

interferência antrópica, diversidade de usos e conflitos, como também um alto potencial de 

poluição sanitária e estética do ambiente (BRASIL, 2006). 

O Projeto Orla em sua metodologia propõe a composição e a justaposição de 

cenários atuais, e a previsão do que pode ocorrer neles ao longo do tempo. Para isso, é 

necessário a construção de um cenário no qual se possa conhecer quais os tipos de usos 

presentes (cenário de situação atual), para que a partir dessa situação seja elaborado um 

cenário mais adequado para aquele ambiente. Desta forma, esse cenário torna-se um objetivo 

a ser alcançado no processo de gestão (cenário de situação desejada). De acordo com 

Casemiro (2017), esses cenários buscam representar as reais condições da orla, como também 

prever o que pode ocorrer no ambiente futuramente, caso não se tenha nenhuma interferência 

por parte dos gestores (cenário de situação tendencial). Essas possíveis ocorrências que 

surgem no ambiente é o que geralmente acontece quando não se tem nenhum tipo de resposta 

do grupo gestor local. A seguir, exemplos de cenários de usos atuais e futuros (Figura 2). 
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Figura 2 – Cenários de uso e ocupação 

 

Fonte: Fortaleza (2006). 

 

Para a elaboração do diagnóstico paisagístico da orla, o Projeto Orla adota um 

método que trabalha com um conjunto de conceitos e elementos que buscam auxiliar o 

processo de divisão da orla municipal em trechos de paisagens homogêneas, realizando suas 

caracterizações de uma forma simples e rápida. O processo de análise da paisagem proposto 

nos cadernos do Orla, não considera a paisagem apenas como uma imagem ou uma visão, mas 

sim, como uma estrutura que comporta todos os atributos físicos que a compõe. Desta forma, 

é necessário a compreensão das divisões das diferentes unidades paisagísticas, as quais podem 

ser ainda subdividas, em trechos menores para um melhor diagnóstico do ambiente (BRASIL, 

2006). Nesta perspectiva, o Projeto Orla busca definir o conceito de paisagem da seguinte 

forma: 

 

Paisagem é a estrutura territorial, vista como resultado do processo de transformação 

do ambiente no decorrer do tempo, compondo uma unidade passível de interpretação 

e representação gráfica. Pode-se dizer que, a cada momento, os atributos da 

paisagem assumem uma configuração diversa, já que os processos de transformação 

(naturais e sociais) são dinâmicos (BRASIL, 2006, p. 37). 

 

A paisagem, então, pode ser compreendida como uma totalidade das diferentes 

escalas de visualização daquela mesma área. Deste modo, a observação visual dos elementos 

que compõem a paisagem é o procedimento inicial para a investigação qualitativa do meio. O 

conceito de Unidade de Paisagem é apresentado no Orla como um instrumento para a análise 

dos conjuntos paisagísticos mais expressivos que ocupam grandes extensões do território. 

As unidades de paisagem são definidas como trechos que possuem características 

semelhantes em suas estruturas, ou seja, são pedaços do espaço que apresentam uma 

homogeneidade na sua composição paisagística. Para análise investigativa, essas unidades de 
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paisagem podem ser subdivididas em partes menores, a fim de se aprofundar mais 

detalhadamente os estudos sobre essa área. 

Desta forma, o diagnóstico paisagístico do Orla trabalha com uma diversidade de 

escalas. Essa escala é definida a partir do que a visão humana é capaz de alcançar. A análise 

desse estudo está sempre limitada ao trecho em questão, uma vez que este é definido pelo 

suporte físico, cobertura urbana e vegetal existente no espaço (BRASIL, 2006). 

Portanto, observa-se que a gestão da orla, por meio da metodologia do Projeto 

Orla, consiste numa análise da identificação visual dos processos que ocorrem no ambiente, 

para que posteriormente sejam feitas as interpretações sobre a real situação do ambiente a fim 

de que a partir disso sejam propostas as devidas tomadas de decisões para aquele espaço. No 

Quadro 01 as principais legislações referentes ao gerenciamento da zona costeira. 

 

Quadro 01 – Resumo da legislação ambiental para o gerenciamento costeiro do país 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

LEIS ATRIBUIÇÕES 

Política Nacional de Meio Ambiente 

(Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981) 

Orienta a ação do governo para aplicação de 

medidas preventivas e corretivas quanto a 

conservação e preservação dos recursos naturais 

do país. 

Política Nacional para os Recursos do 

Mar 

(DEC 5.377, de 23 de fevereiro de 

2005) 

Orienta sobre o desenvolvimento das atividades 

que visem à efetiva utilização, exploração e 

aproveitamento dos recursos vivos, minerais e 

energéticos do Mar Territorial, da Zona 

Econômica Exclusiva e da Plataforma 

Continental, de acordo com os interesses 

nacionais, de forma racional e sustentável para 

o desenvolvimento socioeconômico do País. 

Plano Nacional de Gerenciamento 

Costeiro – PNGC 

(Lei nº 7.661, de 16 de maio de 1988) 

Orienta a utilização racional dos recursos na 

Zona Costeira, de forma a contribuir para elevar 

a qualidade da vida de sua população, e a 

proteção do seu patrimônio natural, histórico, 

étnico e cultural. 

Plano Estadual de Gerenciamento 

Costeiro – GERCO/CE (Lei nº 13.796, 

de 30 de junho de 2006) 

 

Institui o conjunto de definições, princípios, 

objetivos, diretrizes, instrumentos e atividades 

voltados a condicionar a ação governamental e 

a sociedade quanto à utilização sustentável dos 

recursos ambientais da zona costeira do Estado 

do Ceará. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O processo de análise de uma pesquisa tem por objetivo coletar, extrair e 

esclarecer as informações de um determinado objeto de estudo. Nesse sentido, os métodos 

consistem em meios para se chegar a um fim, devendo estar de acordo com o embasamento 

teórico da pesquisa (CASEMIRO, 2017). A natureza da presente pesquisa é de caráter 

descritiva e qualitativa, pois aqui não se busca quantificar as informações, e sim analisar 

qualitativamente os fenômenos estudados. 

O presente capítulo foi estruturado em subtópicos que apresentam os 

procedimentos técnico operacionais usados para obtenção de dados, instrumentos utilizados 

para coleta de informações e procedimentos realizados para a realização da pesquisa. 

 

4.1 Pesquisa Bibliográfica e Documental 

 

Segundo Pereira (2012), o levantamento bibliográfico é usado para entender como 

o acervo científico contribui para a análise e interpretação de referenciais teóricos já 

publicados sobre um determinado tema. Esse é um procedimento técnico que se faz 

necessário para as fases iniciais de qualquer pesquisa científica. 

No primeiro momento foi realizado um levantamento bibliográfico baseado em 

fontes referentes as temáticas discutidas no trabalho. A pesquisa se deu por meio de consultas 

em livros, jornais (meio eletrônico), artigos científicos de periódicos, teses, dissertações com 

abordagens relacionadas aos seguintes temas: aspectos geoambientais do litoral de Fortaleza, 

unidades de paisagem, análise da paisagem, impactos socioambientais, gerenciamento 

costeiro integrado (Brasil, Ceará e Fortaleza) e planejamento e gestão urbana.  

De acordo com Casemiro (2017), a pesquisa documental consiste na busca à 

legislação costeira no âmbito das três esferas governamentais, elaborada com o intuito de 

minimizar os problemas ambientais existentes ao longo do litoral brasileiro. Nesse sentido, os 

principais documentos norteadores da pesquisa consistiram nos manuais do Projeto Orla, 

elaborados pelo Ministério do Meio Ambiente, bem como o PGI de Fortaleza e os demais 

documentos elaborados a partir deste, que norteiam e direcionam o sentido das políticas 

públicas ambientais costeiras, dos programas desenvolvidos e dos diversos planos que sejam 

dirigidos para zona costeira brasileira.  

As informações sobre legislação ambiental costeira, no âmbito federal, estadual e 

municipal, foram obtidas por meio de acesso aos portais virtuais da Presidência da República, 
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do Ministério do Meio Ambiente e da Prefeitura de Fortaleza. Vale destacar que o foco 

primordial do estudo está sempre voltado para o que foi proposto no PGI de Fortaleza em 

2006. 

 

4.2 Processamento e Interpretação de Imagens 

 

Para o processamento digital das imagens foi adotado o uso de um SIG utilizando 

o software ArcMap versão 10.5. Na pesquisa foi adotado o sistema de coordenadas 

geográficas SIRGAS 2000 (Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas) e o sistema 

de projeção UTM (Universal Transversa de Mercator) fuso 24 Sul em coordenadas métricas.  

As imagens utilizadas no trabalho para elaboração dos mapas de Localização e de 

Usos e Ocupação de 2007, 2009 e 2017, são da base de dados do ESRI, do programa 

computacional do Google Earth, do satélite Quickbird e do voo executado por Drone, 

respectivamente. 

Para obtenção da imagem do Drone seguiu-se o planejamento de voo elaborado 

em laboratório. Onde foi definido a rota de voo, local, hora de decolagem e pouso por meio 

do software Drone Deploy. Após o registro fotográfico feito pelo equipamento, as imagens 

foram baixadas no software Agisoft PhotoScan para a criação do mosaico de fotos, em 

seguida a imagem foi processada no software ArcMap. 

Após a obtenção dessas imagens, foi gerado um banco de dados (geodatabase) 

para o armazenamento de shapefiles, onde foram criados os temas para serem mapeados 

através de interpretação visual. Nessa etapa do mapeamento foram vetorizadas as feições que 

mais sofreram alterações ao longo dos anos na área de estudo. Os arquivos vetoriais foram 

armazenados em camadas (layers) distintas, afim de uma melhor organização do banco de 

dados (FITZ, 2008).  

Diante disso, foi feito uma comparação e interpretação das imagens de satélites, 

adquiridas ao longo da pesquisa, desde a imagem mais antiga, referente ao ano de 2007, até a 

fotografia mais recente, de 2017. Consistindo numa análise temporal da paisagem ao longo 

dos 11 anos de Projeto Orla em Fortaleza. Desta forma, foi possível comparar as imagens de 

satélite e observar a evolução da linha da costa da área de estudo.  

De acordo com Casemiro (2017), a interpretação de imagens de satélites consiste 

em analisar um conjunto de informações espacialmente distribuídas e que utiliza programas 

computacionais para elaborar um mapa de evolução da costa. 
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4.3 Atividades de Campo 

 

As visitas a campo permitiram a realização de registros fotográficos da área, 

sendo possível observar os impactos ambientais negativos e positivos vigentes na Praia do 

Mucuripe. O registro fotográfico permitiu visualizar, pela análise sistêmica da paisagem, as 

principais formas de degradação daquela área, e também serviu para fundamentar a atividade 

de campo com as questões levantadas no referencial teórico elaborado e discutido na presente 

pesquisa. 

Nessas visitas foram identificados os principais aspectos relacionados a 

degradação ambiental e urbanização daquela parte da zona costeira fortalezense, dando ênfase 

ao processo de erosão, poluição e uso e ocupação do litoral.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Plano de Gestão Integrada da Orla Marítima de Fortaleza  

 

O Projeto Orla de Fortaleza iniciou-se a partir de um processo participativo, onde 

as discussões partiram das esferas municipal, estadual, federal, e de entidades da sociedade 

civil. As oficinas de capacitação ocorreram no começo de 2005, com a participação dos 

principais agentes das esferas governamentais envolvidos na gestão da orla. As oficinas eram 

orientadas por técnicos do Ministério do Meio Ambiente e da Secretaria do Patrimônio da 

União. Por meio de oficinas e de atividades de campo foram organizados um conjunto de 

informações com a caracterização da orla, identificação dos problemas, definição de propostas 

de ação e estratégias para execução, acompanhamento e avaliação do projeto. 

A coordenação no âmbito municipal é exercida pela Prefeitura de Fortaleza, com 

o suporte da Secretaria de Meio Ambiente e Controle Urbano (SEMAM), no qual hoje é 

chamada de Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (SEUMA), a Fundação de 

Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza (HABITAFOR), a Secretaria de Infraestrutura 

(SEINF), a Secretaria de Planejamento e Orçamento (SEPLA) e as Secretarias Executivas 

Regionais I, II e VI. O Projeto Orla também conta com a participação de organizações não 

governamentais locais e outras entidades e instituições relacionadas ao patrimônio histórico, 

artístico e cultural, às questões fundiárias, à economia, como pesca, comércio (feiras, 

artesanatos, ambulantes e barraqueiros) e ao turismo. Com intuito de subsidiar e 

descentralizar a coordenação do Projeto, a Superintendência Estadual do Meio Ambiente do 

Ceará (SEMACE) e a Gerência Regional do Patrimônio da União (GRPU) tem o papel de 

representar a atuação do estado no Projeto Orla (FORTALEZA, 2006). 

O Projeto Orla surge da necessidade de promover a regularização fundiária no 

município de Fortaleza, nas áreas da União em articulação com o Serviço do Patrimônio da 

União (SPU), com o intuito de garantir a proteção jurídica da posse e da melhoria da 

qualidade de vida das comunidades carentes que habitam a orla do munícipio, conforme o que 

foi estabelecido no Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001) (BRASIL, 2001). 

Na sua metodologia, o Projeto divide a orla em cinco grandes unidades, 

denominadas Unidades de Paisagem, subdividindo-as em 17 trechos menores, que apresentam 

características socioambientais semelhantes entre si (ver Figura 03 e Quadro 02) 
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Fonte: Projeto Orla de Fortaleza (2006). 

Figura 03 – Delimitação das Unidades de Paisagem da orla de Fortaleza 
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Quadro 02 – Divisão das 5 Unidades de Paisagem e os trechos correspondentes do Orla 

Fonte: Adaptado de Fortaleza (2006).  

 

O Projeto Orla se preocupa não apenas com as questões ambientais, mas também 

com as condições de moradia das comunidades de baixa renda. Neste contexto, o Projeto visa 

identificar os problemas da orla marítima de Fortaleza e propor medidas de planejamento e de 

gestão integradas, corretivas e estratégicas para o uso e ocupação da orla, em uma abordagem 

sustentável e participativa, levando em conta os aspectos socioambientais e patrimoniais da 

região. Com intuito de promover a segurança jurídica da posse dos bens garantindo um 

melhor ordenamento dos espaços e melhores condições de moradia e infraestrutura as 

comunidades dessas áreas pertencentes à União, sendo também necessário desalojar famílias 

que se encontram em áreas de risco quando necessário. 

O diagnóstico ambiental da orla de Fortaleza feito para elaboração do PGI, levou 

em conta todo o conjunto de complexidade e particularidades da região litorânea. Para a 

UNIDADE I - 

Parte da APA do 

Rio Ceará até a 

Rua Adriano 

Martins. 

UNIDADE II - 

Da Rua Adriano 

Martins até o 

Mercado dos 

Peixes do 

Mucuripe. 

UNIDADE III - 

Do Mercado de 

Peixes do 

Mucuripe até ao 

Serviluz (Rua 

Ismael Pordeus) 

UNIDADE IV – 

Da Rua Ismael 

Pordeus à foz do 

Rio Cocó 

(margem direita). 

UNIDADE V – Início 

da orla marítima da 

APA da Sabiaguaba 

até a foz do Rio 

Pacoti. 

Trecho 1 – Parte da 

APA do Rio Ceará 

ao longo de sua 

margem direita até 

o Estaleiro Brasil 

Mar. 

Trecho 1 – Da 

Rua Adriano 

Martins até Igreja 

Santa Edwirgens. 

Trecho 1 – 

Mercado de Peixes 

do Mucuripe até o 

Oleoduto da 

Petrobras. 

Trecho 1 – Da Rua 

Ismael Pordeus até 

a Rua Renato 

Braga. 

Trecho 1 – Início da 

Orla Marítima da APA 

da Sabiaguaba ao 

Limite Nordeste do 

Parque Natural 

Municipal das Dunas 

de Sabiaguaba. 

Trecho 2 – 

Estaleiro Brasil Mar 

até o Polo de Lazer 

da Barra do Ceará. 

Trecho 2 – De 

leste da Igreja 

Santa Edwirgens 

até a Avenida 

Almirante 

Tamandaré. 

Trecho 2 – Do 

Oleoduto da 

Petrobras até o 

início da praia 

Mansa. 

Trecho 2 – Rua 

Renato Braga até a 

margem esquerda 

do Rio Cocó (Rua 

Germiniano 

Jurema). 

Trecho 2 – Parque 

Natural Municipal das 

Dunas de Sabiaguaba. 

Trecho 3 – Polo de 

Lazer da Barra do 

Ceará até a Rua 

Adriano Martins. 

Trecho 3 – 

Avenida 

Almirante 

Tamandaré até a 

Rua Ildefonso 

Albano. 

Trecho 3 – Praia 

Mansa até o molhe 

do Titanzinho. 
Trecho 3 – Entre 

as margens 

esquerda e direita 

do Rio Cocó. 

Trecho 3 – Do Limite 

sudeste do Parque 

Natural Municipal das 

Dunas de Sabiaguaba à 

margem esquerda do 

Rio Pacoti. 

Trecho 4 – Rua 

Ildefonso Albano 

até ao Mercado 

dos Peixes do 

Mucuripe. 

Trecho 4 – Do 

molhe do 

Titanzinho até o 

fim do Serviluz 

(Rua Ismael 

Pordeus). 
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classificação da orla o Projeto determinou as delimitações de cada unidade de paisagem de 

acordo com o que foi proposto no manual “Fundamentos para Gestão Integrada”, como 

também toda a caracterização dos aspectos morfológicos, ambientais e antrópicos. O Projeto 

ainda destaca que a complexidade do ordenamento urbano de Fortaleza, requer uma análise 

descritiva detalhada, que deverá ser acompanhada por mapas de detalhe.  

A cartografia utilizada no Projeto se deu por meio digital, para elaboração de 

mapas temáticos, para o zoneamento ambiental e caracterização das áreas prioritárias para o 

desenvolvimento das ações previstas no plano. Com isso poderá ser realizado os projetos 

paisagísticos para remoção das comunidades que vivem em áreas de risco e de preservação 

permanente. Auxiliará também na elaboração de planos de manejo das Unidades de 

Conservação (UC’s) e no ordenamento territorial da região litorânea de Fortaleza 

(FORTALEZA, 2006). 

A cidade de Fortaleza é uma das poucas cidades do estado do Ceará que possuem 

um plano de gestão costeira no âmbito de suas políticas públicas. Em uma matéria online 

exibida no jornal Diário do Nordeste, o repórter Renato Bezerra conta que em mais de 10 anos 

de aprovação do Projeto Orla dos 22 municípios litorâneos do Ceará, apenas 17 se 

inscreveram no projeto, e destes, somente três municípios cumpriram as etapas de elaboração 

e implementação do plano, são eles: Beberibe e Icapuí (concluídos em 2004), e Fortaleza 

(concluído em 2006). Contudo, apenas o PGI de Fortaleza foi incluído no Plano Diretor 

Participativo (BEZERRA, 2016). 

O intuito dessa ferramenta de gestão e planejamento ambiental para o município 

baseia-se no desenvolvimento sustentável da orla de Fortaleza a partir da implementação de 

ações estratégicas que observe os aspectos ambientais, socioeconômicos e patrimoniais do 

espaço geográfico (BRASIL, 2004). 

Contudo, tendo-se em vista todo um conjunto de (re)adequações das políticas 

urbanas adotadas nos últimos anos em Fortaleza, o poder público municipal articula uma 

revisão do Projeto Orla a fim de se adequar ao Plano Diretor Participativo de Fortaleza, 

ambos estimados para 2019 (BEZERRA, 2017). Diante de tal situação, levanta-se o 

questionamento sobre a efetividade no uso dessa ferramenta de planejamento nas políticas de 

ordenamento urbano adotadas no trecho litorâneo da Praia do Mucuripe. 

 

5. 2 A Praia do Mucuripe na perspectiva do Orla 
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No seu diagnóstico ambiental, o Projeto Orla de Fortaleza busca identificar e 

caracterizar as problemáticas socioambientais encontradas em cada trecho das suas unidades 

de paisagem. Para isso o plano analisa as potencialidades, os problemas enfrentados, o que 

gera esses problemas, os efeitos e os impactos que causam ao ambiente, como também 

destaca a legislação pertinente para tal situação. 

No presente estudo foi considerado as Unidades II e III, trechos 4 e 1, 

respectivamente, para delimitar a Praia do Mucuripe na orla de Fortaleza. A partir dessa 

delimitação foi possível analisar o que o PGI apresenta sobre essa região. Desta forma, o 

Projeto Orla retrata em seus trechos os cenários de usos desejados para a orla, no qual exibe a 

situação atual, da época de elaboração do documento, situação tendencial, que ocorre quando 

não se tem nenhuma intervenção pública sobre o planejamento costeiro da área, e por fim, a 

situação desejada, que seria o cenário esperado para aquele ambiente, após implementação 

das devidas medidas de controle sobre o planejamento costeiro da região. 

No trecho 4, da Unidade II, que abrange da Rua Ildefonso Albano até o Mercado 

dos Peixes do Mucuripe, o Orla aponta como potencialidade para essa região a atividade 

turística e de lazer, o valor paisagístico e a presença de barcos e jangadas para pesca 

tradicional. O primeiro problema identificado para esse trecho foi referente ao uso e ocupação 

desordenada dos espaços públicos e da faixa de praia, que tem como causa a ocupação 

irregular e acelerada do espaço urbano, especulação imobiliária e a existência de barracas ao 

longo de praia, consequência de uma fiscalização ineficiente do espaço costeiro.  

Apresentando efeito direto na degradação da paisagem, na redução da área de 

passeio, privatização do espaço público, a proliferação do comércio informal, na restrição da 

acessibilidade à praia, como também na descaracterização socioambiental do porto de barcos 

e jangadas na praia. Diante disto, o Orla apresenta a legislação correspondente para tal 

situação, nos quais são: a Lei 7.661/88 do PNGC, a Lei Municipal 7.061/92 referente ao 

Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) de Fortaleza, a Lei Municipal 7.987/96 

trata sobre o Uso e Ocupação do Solo, a Lei 10.257/01 que aborda o Estatuto das Cidades, a 

Lei 9.636/98 referente a Utilização dos Bens da União e o Decreto Federal 5.300/04 Gestão 

da Orla. 

Em sequência, o Orla identifica outra problemática socioambiental, notadamente a 

poluição hídrica dos cursos d’água presentes ao longo da praia, oriunda do descarte 

inadequado dos resíduos sólidos e o lançamento de esgotos sem tratamento, comprometendo a 

balneabilidade da água da praia. Na legislação vigente para esse tipo de impacto, além das leis 

anteriormente citadas, é também válida a Lei 6.938/81 da PNMA, a Lei 9.433 que trata da 
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Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) e a Lei 11.996/92 referente a Política 

Estadual de Recursos Hídricos (PERH). 

Como terceira problemática encontrada no trecho 4, da Unidade II, o Orla 

identifica o adensamento irregular de moradias, causada pela especulação imobiliária, a 

ocupação desordenada e acelerada do espaço urbano, como também uma fiscalização 

ineficiente da área. O que provoca um crescimento do tráfego terrestre, interferindo 

negativamente no clima da cidade, como também no aumento da poluição sonora do local, 

além de reduzir a permeabilidade do solo e aumentar a ocupação irregular na praia. Quanto a 

legislação incidente para esse impacto o Plano considera a Lei Municipal 7.061/92 referente 

ao PDDU de Fortaleza, a Lei Municipal 7.987/96 trata sobre o Uso e Ocupação do Solo e a 

Lei 10.257/01 que aborda o Estatuto das Cidades. 

Partindo para a Unidade III, no trecho 1, como principal potencialidade, o Orla 

aponta o turismo e lazer, a atividade pesqueira e a prática de esportes náuticos da região. O 

PGI volta a identificar a poluição hídrica, causada pelo descarte incorreto dos resíduos sólidos 

e líquidos, como um problema pertinente na área, ocasionando além da perda de 

balneabilidade, danos socioambientais as práticas de atividades de turismo e lazer do trecho. 

Na legislação, o documento também faz referência a Lei 7.661/88 do PNGC, a Lei 6.938/81 

da PNMA, a Lei 10.257/01 que trata sobre o Estatuto das Cidades, a Lei 9.433 da PNRH, a 

Lei 11.996/92 referente a PERH União e o Decreto Federal 5.300/04 Gestão da Orla. 

Outra problemática observada no Orla é a prática de esportes náuticos 

motorizados, como de lanchas e jet ski, em áreas não permitidas, que ocorre devido à ausência 

de sinalização do fluxo marítimo e de uma fiscalização eficiente. Essa prática esportiva acaba 

por gerar impactos como poluição hídrica e sonora do ambiente, aumento dos riscos de 

acidentes entre os usuários da praia, assim como prejuízos à fauna marinha. A legislação 

vigente para essa problemática é Lei 7.661/88 do PNGC e Decreto Federal 5.300/04 Gestão 

da Orla. 

O PGI também aponta como um problema a privatização da orla, que é gerado 

pela especulação imobiliária e a ocupação irregular de edifícios de alto padrão, decorrente de 

uma fiscalização ineficiente. Tal situação percebida resulta no impedimento do acesso à praia, 

interferência na dinâmica costeira e alteração negativa no clima da cidade. Conforme a 

legislação citada no documento, as leis vigentes a essa situação são: Lei 7.661/88 do PNGC, 

Lei 6.938/81 da PNMA e a Lei Municipal 7.061/92 do PDDU. 

Como último problema observado nesse trecho, o Orla identifica a presença de 

barcos abandonados e barracos na praia dos Botes, causados pela disposição de sucatas de 
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barcos, ocupação irregular e acelerada do espaço urbano, demanda por atividades de geração 

de renda aliada à pressão urbana. Tendo como impacto a diminuição da acessibilidade a praia, 

a perda da balneabilidade, depreciação e desqualificação do espaço público, como também 

geração de danos socioambientais às atividades de turismo e lazer. A legislação incidente para 

essa problemática, são: a Lei 7.661/88 do PNGC, a Lei Municipal 7.061/92 do PDDU, Lei 

Municipal 7.987/96 trata sobre o Uso e Ocupação do Solo, a Lei 10.257/01 referente ao 

Estatuto das Cidades, a Lei 9.636/98 referente a Utilização dos Bens da União e o Decreto 

Federal 5.300/04 Gestão da Orla (FORTALEZA, 2006). 

A partir dessas problemáticas observadas em cada trecho, o Projeto Orla traz 

adiante as propostas de ação que devem ser tomadas para cada situação identificada. Nesse 

momento, o documento apresenta as ações e medidas a serem seguidas, a finalidade e duração 

dessas atividades, como também o órgão responsável por tal ação. A seguir, será analisado se 

essas propostas de ação e quais delas foram realmente efetuadas após uma década de 

implementação do PGI em Fortaleza. 

 

5.3 Análise da caracterização dos problemas na Praia do Mucuripe 

 

Após identificar e elencar as potencialidades, problemáticas, impactos gerados, 

como também a legislação pertinente para cada situação, o Orla apresenta uma série de 

propostas de ações para cada problema identificado, mostrando as ações e medidas a serem 

tomadas, as suas finalidades, a duração da atividade e o órgão responsável por executar essas 

ações. A seguir será apresentado cada uma dessas propostas e analisado se elas foram 

efetivamente executadas ao longo de uma década de Projeto Orla em Fortaleza. 

Na primeira proposta de ação, o documento apresenta o problema de “Uso e 

Ocupação desordenadas dos espaços públicos e da faixa de praia”, onde o caminho de ação é 

o ordenamento da ocupação e dos usos. Nesse sentido, é proposto a elaboração e implantação 

de um projeto de ordenamento para a retirada das barracas da faixa de praia uma vez que estas 

são proibidas de acordo com a Lei Municipal 7.987/96 que trata sobre o Uso e Ocupação do 

Solo. Essa medida tem o intuito de requalificar e promover a melhoria da qualidade 

socioambiental e paisagística do ambiente, remover as barracas ao longo da faixa de praia, 

bem como melhorar as atividades de infraestrutura da pesca, com uma durabilidade de médio 

prazo essa ação tem como órgãos responsáveis a própria Prefeitura de Fortaleza e a Gerência 

Regional do Patrimônio da União. 
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Nesse sentido, identifica-se que atualmente essa medida foi implementada de 

modo não muito efetivo. Pois observa-se que na orla o processo de verticalização se 

intensificou após o período de uma década de implementação do plano, sendo essa uma 

consequência da alta especulação imobiliária presente não só na Praia do Mucuripe, como 

também em todo litoral da capital (Figura 04).  

A especulação imobiliária somado a exploração hoteleira e de lazer tornaram-se os 

principais elementos que movem a atividade turística, sendo esta, uma das atividades mais 

importantes para a economia da capital. De acordo com Vasconcelos (2005), o turismo 

litorâneo é responsável por mais de 80% do fluxo turístico do Estado, sendo Fortaleza a 

principal via de entrada para os turistas estrangeiros que chegam pelo Aeroporto Internacional 

Pinto Martins.  

 

Figura 04 – Verticalização da Praia do Mucuripe 

 

Fonte: Autora (2015). 

 

Ainda nessa mesma problemática de “Uso e Ocupação desordenadas dos espaços 

públicos e da faixa de praia”, é proposta uma medida de reurbanização do espaço com a 

finalidade de criar um local próprio para o comércio ambulante, de acordo com a legislação 

específica, como também implantar áreas públicas de esporte e lazer. Com uma duração de 

médio prazo, o documento indica que a própria prefeitura de Fortaleza é o órgão responsável 

pela execução de tal medida. 

Observa-se que atualmente o Mercado dos Peixes foi direcionado para um 

estabelecimento de maior porte situado na parte leste da praia. A construção desse novo 
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mercado foi prevista pelo projeto de Requalificação da Avenida Beira-Mar proposto pela 

prefeitura de Fortaleza em 2012. O novo Mercado do Peixes (Figura 05) trouxe como 

vantagem mais oportunidades de emprego para a comunidade local, além de ter propiciado 

uma maior estabilidade aos pescadores presentes na região (VALADARES, 2016), já que o 

antigo era desprovido de infraestrutura para os vendedores ambulantes e clientes.  

Em contrapartida, observa-se que a nova estrutura do mercado não agradou a 

todos os vendedores que trabalham no local, pois estes já afirmaram que o novo mercado não 

apresenta uma cobertura adequada para os dias de muito sol e chuva (MERCADO, 2016). De 

acordo com Parente (2016), os pescadores da região também questionam que as novas obras 

na orla estão dificultando a prática da pesca tradicional. Eles ainda afirmam que a presença do 

novo Mercado dos Peixes ao longo da faixa de areia, prejudicou o desembarque dos barcos e 

jangadas do Mucuripe. 

Nessa perspectiva, nota-se que a reurbanização do espaço com o objetivo de criar 

um local próprio para o comércio ambulante não se deu de forma satisfatória, pois a 

implantação do novo mercado apresentou uma estrutura deficiente para o clima costeiro local, 

como também contribuiu para dificultar o acesso à praia para os pescadores tradicionais do 

bairro. 

 

Figura 05 – Novo Mercado dos Peixes 

 

Fonte: Autora (2017). 

 

O problema seguinte identificado no documento, trata sobre a “Poluição hídrica”, 

em que a linha de ação refere-se ao ordenamento do destino final dos resíduos sólidos e dos 
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efluentes líquidos. A primeira medida de ação propõe um levantamento das fontes poluidoras 

para diagnosticar as origens dos efluentes, num curto prazo de duração da atividade. Na 

segunda ação é proposta a realização de um monitoramento e fiscalização da origem e do 

destino final desses efluentes, com o intuito de identificar e autuar os responsáveis e viabilizar 

a ligação do esgotamento sanitário particular à rede pública de esgoto em um médio prazo de 

duração. O Orla aponta que os órgãos responsáveis por essas ações são a Prefeitura de 

Fortaleza e a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE).  

No momento atual, identifica-se que a poluição dos corpos hídricos por esgotos 

clandestinos ainda é um problema recorrente na região litorânea de Fortaleza. Na Praia do 

Mucuripe esse fenômeno ocorre com maior intensidade através da foz do Riacho Maceió e 

das galerias pluviais presentes ao longo da praia. Na Figura 06, pode-se observar o 

lançamento direto desses esgotos clandestinos na foz do riacho, onde o destino final é o mar. 

Essa situação compromete diretamente a balneabilidade das águas da praia, se tornando um 

risco à saúde de diversos usuários do local, de acordo com o que está previsto na Resolução 

CONAMA Nº 274/2000, que define os critérios de balneabilidade em águas brasileiras. 

 

Figura 06 – Lançamento de esgoto clandestino na foz do Riacho Maceió 

 

Fonte: Autora (2016). 

 

Ainda nesse contexto, observa-se também o descarte incorreto de resíduos sólidos 

(Figura 07) que contribuem para proliferação de vetores transmissores de doenças (ratos, 

baratas, moscas, etc.), como também geram incômodos à população, tanto pelo seu mau odor 

quanto pela poluição paisagística e degradação do ambiente em que é lançado. Notícias dos 

anos de 2010 e 2013, já se tinham relatos da população e dos turistas quanto ao incômodo 
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causado pela presença de lixos dispostos de forma incorreta no meio ambiente (CAMILA, 

2010) (GARCIA, 2013). 

Nesse sentido, vale destacar a importância da implementação de uma política de 

resíduos sólidos a nível municipal. De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS), Lei nº 12.305/10, é dever do município a elaboração e implementação de um Plano 

de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 

 

Figura 07 – (A) Descarte inadequado de resíduos sólidos a margem da galeria de drenagem; 

(B) Resíduos dispostos na faixa de praia; (C) Lixo acumulado na nova galeria de 

drenagem

 
Fonte: Autora (2016; 2017). 

 

Após o projeto de Requalificação da Avenida Beira-Mar proposto em 2012 e 

implantado por volta do ano de 2016 na área de estudo, infelizmente o descarte incorreto dos 

resíduos ainda se destaca por sua frequente presença ao longo da praia. É possível observar 

diversos resíduos jogados na saída de uma galeria de drenagem que ainda se encontra 

desativada (Figura C). 



 

45 

A próxima ação, sugere a realização de campanhas de educação ambiental, com o 

intuito de conscientizar a população com relação às questões ambientais, essa ação está 

prevista para ser executada por um período permanente pela Prefeitura Municipal de 

Fortaleza, ou seja, cabe a própria prefeitura promover ações de conscientização quanto a 

preservação da qualidade ambiental da orla de Fortaleza. 

Ao longo dos últimos anos se observa que a Prefeitura de Fortaleza vem 

promovendo diversas ações de limpeza das praias da capital, com o intuito de sensibilizar a 

população quanto a preservação desses ecossistemas. Mesmo diante de tal medida, percebe-se 

que ainda não é suficiente para a manutenção de uma praia dignamente limpa e preservada. 

A outra problemática identificada é a respeito do “Adensamento de moradias”, 

com uma linha de ação que visa diminuir os danos causados pelo adensamento e ocupação 

irregular. A primeira medida recomenda a elaboração de um estudo para a reestruturação 

viária e ordenamento do trânsito da Avenida Beira Mar, a fim de que aumente a fluidez do 

tráfego de veículos e desbloqueie os espaços de lazer da praia. Com uma duração de médio 

prazo, o órgão responsável por tal ação é a própria Prefeitura de Fortaleza. 

Observa-se que mesmo com a requalificação da Avenida Beira-Mar, o intenso 

tráfego de veículos ainda é um problema enfrentado na orla, principalmente em períodos de 

alta estação. Os usuários da orla afirmam que a presença dos ônibus de turismo impossibilita a 

passagem de carros menores ao longo da avenida. Sem ter onde estacionar para o embarque e 

desembarque dos turistas, os motoristas acabam por parar em filas duplas na avenida, 

chegando a provocar o bloqueio da mesma (MOTORISTAS, 2017).  

Outra proposta de ação trata sobre as alternativas legais para a desaceleração do 

adensamento de moradias, que visam prevenir a precariedade da infraestrutura local e evitar o 

aumento das ilhas de calor, num período de médio prazo de duração onde a Prefeitura 

Municipal é o principal órgão público responsável por tal medida.   

Desta forma, identifica-se que o aumento do número de moradias e edifícios ao 

longo da faixa de praia e também do pós-praia interfere de forma direta no clima urbano da 

cidade e na formação de sombras na faixa de praia, resultando na formação de cânions 

urbanos, fenômeno que afeta a diferença da sensação térmica do ambiente. Isso ocorre em 

consequência do interesse dos grandes empresários hoteleiros pelo atrativo paisagístico da 

orla para a construção de grandes edifícios na beira da praia. 

Estudos afirmam que devido à grande quantidade de edifícios presentes em toda a 

orla de Fortaleza, prejudicam a função das brisas marítimas e continentais, que é de resfriar o 

continente e o mar, respectivamente, durante o dia e a noite. Desse modo, observa-se que se 
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não fosse por esse alto índice de verticalização a orla de Fortaleza poderia apresentar uma 

melhor sensação térmica (ROCHA, 2014). 

A utilização de esportes náuticos motorizados em áreas proibidas também é um 

outro problema identificado no Projeto Orla, onde a linha de ação visa regulamentar o tráfego 

marítimo da região. Nesse sentido, é proposto a elaboração de um zoneamento para definir a 

área para a prática desses esportes, com o intuito de otimizar o tráfego marítimos das 

embarcações. É também proposto inserir uma sinalização de ordenamento do tráfego e 

realizar uma fiscalização integrada entre os diversos órgãos competentes com o intuito de 

controlar o tráfego de embarcações para a prática de esportes (Figura 08). O documento 

afirma que essas atividades tem um curto prazo de duração onde os órgãos responsáveis são a 

Prefeitura de Fortaleza e a Capitania dos Portos.   

No final de 2014, a Capitania dos Portos promoveu a campanha chamada de 

“Operação Verão 2014/2015”, com intuito de intensificar a fiscalização das embarcações e 

promover ações de conscientizações sobre a segurança da navegação, principalmente no 

período das férias. Ainda em 2014, o capitão dos Portos do Ceará, Marcelo Campbel afirmou 

que a estatística de acidentes no estado por transportes náuticos é considerada baixa, sendo 

cerca de um acidente fatal por ano (CAPITANIA, 2014). Em 2016 a Operação Verão foi 

novamente realizada, de acordo com o tenente Francisco Horizonte, a fiscalização é efetuada 

durante o ano todo, mas se intensifica nas férias devido ao aumento do uso dessas 

embarcações (MAIS, 2017). 

 

Figura 08 – Tráfego marítimo de embarcações na Praia do Mucuripe. 

 

Fonte: Autora (2017). 
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O Projeto Orla identifica como último problema para essa região a presença de 

barcos abandonados e barracos na praia dos Botes, no qual o caminho de ação sugere a 

retirada desses barcos abandonados e barracos da praia dos Botes. A ação proposta para esse 

problema destaca que sejam retirada as embarcações e dos barracos abandonados, uma vez 

que são proibidos de acordo com a legislação pertinente, com o objetivo de recuperar a 

qualidade ambiental e a acessibilidade à faixa de praia, diminuindo o risco de acidentes com 

essas antigas embarcações. Com um período de duração de médio prazo, os órgãos 

responsáveis por essas medidas são a Prefeitura de Fortaleza, Capitania do Portos e a 

Gerência Regional do Patrimônio da União (GRPU).  

Recentemente a Prefeitura de Fortaleza, devido ao projeto de Requalificação da 

Avenida Beira-Mar, removeu diversas embarcações velhas do local que serviam para acúmulo 

de resíduos sólidos e esconderijos para a marginalidade. A Secretaria do Turismo (SETUR) 

afirmou que as embarcações mais antigas foram levadas para o aterro sanitário de Caucaia e 

as demais foram encaminhadas à Regional II. A previsão é de que as embarcações que ainda 

permaneceram no local iriam ser realocadas para outros trechos da praia (PREFEITURA, 

2016). 

É também sugerida para essa problemática, a elaboração de um projeto de 

requalificação paisagística e ambiental do trecho da orla, que visa estabelecer parâmetros de 

utilização da faixa de praia e do pós-praia, retirar os barracos e também normatizar o uso da 

faixa de praia, sendo a Prefeitura de Fortaleza e o GRPU responsáveis por essa ação, com 

uma previsão de duração de médio prazo.  

Em 2011, a Prefeitura apresenta o projeto de “Requalificação e Reforma Geral dos 

Espaços Urbanísticos e Paisagísticos” da orla da capital. No qual prioriza a reforma dos 

espaços dedicados à circulação de pessoas e veículos, como também se preocupa com os 

padrões visuais e de estrutura da orla. Esse projeto ainda propõe a construção de novos 

quiosques, sanitários, embarcadouros, requalificação da feira de artesanato, área para 

manutenção das jangadas (Figura 09), como também o tratamento paisagístico. Além do mais, 

é também proposto a construção de estacionamentos e ciclovias ao longo da orla (LAVOR; 

MOSCOSO, 2011).  
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Figura 09 – Manutenção de jangadas 

 

Fonte: Autora (2017). 

 

Observa-se que algumas demandas desse projeto já foram executadas no contexto 

da Praia do Mucuripe. Identifica-se ao longo da orla estudada, que a construção do Novo 

Mercado dos Peixes, a ciclovia, estacionamento para os clientes, reestruturação da estátua de 

Iracema (Figura 10) já foram efetivamente implantadas de acordo com o que estava previsto 

nesse projeto de requalificação. Especialistas afirmam da dificuldade para se trabalhar na 

requalificação de uma orla que apresenta um processo de urbanização já bastante consolidado 

como a de Fortaleza (LAVOR; MOSCOSO, 2011).  

 

Figura 10 – Estátua de Iracema 

 

Fonte: Autora (2017). 
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5.4 Mapeamento da Praia do Mucuripe  

 

Diante dessa perspectiva sobre o que foi proposto e o que foi implantado do 

Projeto Orla na Praia do Mucuripe, houve-se a necessidade da confecção de mapas temáticos 

referentes aos usos e ocupação dos anos de 2007, 2009 e 2017, a fim de analisar as mudanças 

ocorridas na praia durante uma década de implementação do plano costeiro. 

Para a elaboração dos mapas, foi considerado o tema de “área arborizada” relativo 

a vegetação da orla. Nessa vetorização não foram considerados os tipos e as gêneses das 

espécies arbóreas, apenas foi observado a presença de vegetação na praia. Ainda que o 

documento do Orla não aborde de forma direta a importância da vegetação para a manutenção 

da qualidade ambiental, é válido sua análise pois a vegetação é um agente modificador do 

clima local. Na sequência foram vetorizados a foz do Riacho Maceió, a presença das galerias 

de drenagem, as diversas embarcações usadas para a pesca tradicional, o mercado dos peixes, 

a faixa de praia e o calçadão da Avenida Beira-mar. 

Para os shapesfiles das galerias de drenagem, foz do Riacho Maceió e das 

embarcações foram considerados a ocorrência espacial de cada atributo e não a presença de 

cada unidade desses atributos. Para uma melhor compreensão do mapa, optou-se por essa 

forma de vetorizar os atributos de ocorrência e posteriormente comparar as diferenças entre 

eles nos três mapas produzidos. Para os shapesfiles do mercado dos peixes, área arborizada, 

faixa de praia e calçadão foram usados a tipologia de polígono para suas devidas 

representações nos mapas. Na vetorização do shapefile da faixa de praia, foi considerada os 

limites da Linha Preamar Média (LPM) para traçar o presente polígono. 

Nesse sentido, observa-se que na Figura 11, um ano após a implementação do 

Projeto Orla, a vegetação apresentou um maior porte arbóreo em comparação ao que se 

observa em 2017 (Figura 13). Em 2009 (Figura 12), a alteração visual na vegetação não é 

muito perceptível, comparado a situação de 2007 (Figura 11), por ser um curto período de 

tempo é compreensível a pouca alteração desse atributo analisado. Já em 2017, observa-se que 

houve uma significativa diminuição da área arborizada. Devido ao projeto de Revitalização da 

Avenida Beira Mar, a prefeitura de Fortaleza optou por remover parte das árvores presentes na 

orla para a reforma do calçadão, como também para a construção do novo Mercado dos 

Peixes. Diante do exposto, percebe-se uma contradição no que está previsto no Orla, onde o 

documento aponta, na apresentação de seus cenários de situação desejada, uma praia mais 

arborizada e com resíduos tratados de forma adequada para uma melhor qualidade ambiental 

da região. 
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Na análise da foz do Riacho Maceió, as alterações no ano de 2007 (Figura 11) a 

2009 (Figura 12) não foram muito perceptíveis, dado o curto tempo de comparação. Em 

relação ao ano de 2017 (Figura 13), observa-se uma maior mudança da disposição das pedras 

toscas para direcionar o curso do riacho. Outra alteração observada é quanto a diminuição da 

vegetação presente nas margens do riacho, esse fato contrapõe o que está previsto no Código 

Florestal que trata sobre os limites da Área de Preservação Permanente (APP), que prevê uma 

faixa mínima de 30 metros para cada margem dos corpos hídricos que tenham até 10 metros 

de largura. 

As galerias de drenagem têm a função de coletar as águas do escoamento 

superficial das águas da chuva, e também são chamadas de galerias pluviais. No ano de 2007 

a 2009, a Praia do Mucuripe tinha em sua extensão apenas uma galeria de drenagem. Em 

2017, com a revitalização da orla, foi construída uma nova galeria, mas até o momento esta 

não foi ativada. Infelizmente, o que se observa é que essas galerias, principalmente a mais 

nova, servem como depósitos para o descarte inadequado de resíduos sólidos. 

Outro elemento importante para o Mucuripe é o Mercado dos Peixes. No período 

de 2007 a 2009 o mercado era formado por um conjunto de barracas situados próximos ao 

Iate Clube de Fortaleza, apresentando uma estrutura precária e turisticamente não atrativa para 

o comércio. Em 2017 foi construído um novo mercado de maior porte de estrutura para o 

comercio local, que trouxe um aumento no número de turistas para região, como também 

intensificou o processo de ordenamento urbano da orla. 

As embarcações sempre estiveram presentes no Mucuripe, fato que faz parte da 

cultura litorânea de Fortaleza. Nos anos de 2007 a 2009 observa-se uma significativa presença 

de embarcações dispostas ao longo da faixa de praia, já no ano de 2017, é possível verificar 

que houve uma mudança na quantidade de embarcações. Com o reordenamento da orla 

através do projeto de Revitalização da Avenida Beira Mar, observou-se uma diminuição do 

número de embarcações, como já citado anteriormente no presente estudo, a Prefeitura de 

Fortaleza promoveu uma ação para a retirada e realocação das embarcações abandonadas na 

Praia do Mucuripe. Fato que contribuiu para melhorar a qualidade paisagística do ambiente e 

facilitar a acessibilidade à praia. 

Na faixa de praia observa-se que nos primeiros anos de implantação do Projeto 

Orla houve poucas alterações na sua extensão. Porém, observa-se no ano de 2017 uma 

pequena diminuição do seu banco de areia, possivelmente fruto dos processos erosivos que 

ocorrem em todo litoral fortalezense. Uma das possíveis causas da erosão costeira está 

relacionada ao uso e ocupação inadequada do solo, onde esses usos podem acabar interferindo 
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nos processos dinâmicos naturais da praia. 

O último elemento analisado nos mapas são as alterações no calçadão da Avenida 

Beira-mar, como se observa nos mapas de 2007 e 2009, não se teve nenhuma mudança 

significativa nesses anos. Já no ano de 2017, percebe-se uma significativa alteração na 

estrutura do calçadão, uma mudança que também foi fruto do projeto de revitalização da orla. 

Desta forma, nota-se que a ampliação e implantação da ciclo-faixa contribuíram para um 

melhor fluxo de usuários da praia. 

É válido ressaltar que a importância do mapa do ano de 2009 se dá pelo fato deste 

mapa auxiliar o leitor na compreensão das poucas alterações ocorridas após os três primeiros 

anos de implementação do Projeto Orla em Fortaleza, assim como analisar a fraca atuação da 

Prefeitura Municipal no gerenciamento costeiro na Praia do Mucuripe. 

Nesse sentido, após uma década de Projeto Orla, a Prefeitura Municipal de 

Fortaleza, apresenta uma proposta para a revisão e atualização do documento do PGI, 

buscando atender as novas demandas da cidade e adequar-se ao novo Plano Diretor 

Participativo de Fortaleza, previsto para o ano de 2019. Nesse contexto, a Secretária 

Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente promoveu, no final de novembro de 2017, a 

primeira oficina a fim de definir metas e discutir sobre a fundamentação do Projeto Orla e do 

gerenciamento costeiro da capital. 
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Figura 11 – Mapa de uso e ocupação do solo da Praia do Mucuripe, ano de 2007. 
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Figura 12 – Mapa de uso e ocupação do solo da Praia do Mucuripe, ano de 2009. 



 

54 

Figura 13 – Mapa de uso e ocupação do solo da Praia do Mucuripe, ano de 2017. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Brasil é um dos países que possui uma das políticas ambientais mais 

desenvolvidas do mundo, propondo metodologias que abordam a gestão compartilhada e 

integrada. O Projeto Orla se apresenta nesse contexto como uma ferramenta primordial para o 

gerenciamento costeiro municipal, pois como já foi discutido neste estudo, o Orla propõe uma 

compartimentação do ambiente para melhor compreendê-lo a fim de aplicar medidas mais 

adequadas para o ambiente. 

Desta forma, entende-se que as políticas costeiras devem ser pensadas de maneira 

integrada, onde englobam tanto os interesses dos órgãos públicos e privados, como também os 

da sociedade civil. Surge daí a importância da participação popular para elaboração de 

medidas e ações para a tomada de decisão no gerenciamento costeiro de uma região. Vale 

afirmar que a participação da população torna o processo mais legítimo, a partir do momento 

em que essa atuação se dá de forma integrada. 

Tendo em vista o que foi abordado ao longo do trabalho, observa-se uma série de 

dificuldades enfrentadas para a efetiva implantação do Projeto Orla no litoral de Fortaleza, 

especificamente na Praia do Mucuripe. O fato do PGI de Fortaleza está incluso no Plano 

Diretor do município o torna um elemento de gestão com maior respaldo político quanto a sua 

obrigatoriedade. Mesmo diante de tal fato, observa-se que muitas das ações propostas no PGI 

não foram cumpridas de forma satisfatória, daí a importância da atualização do documento, 

considerando a existência de alguns problemas na área, como o adensamento urbano na faixa 

de praia e pós-praia, resultante da alta especulação imobiliária da região, assim como, o 

constante lançamento de efluentes domésticos canalizados, de forma clandestina, pela foz do 

Riacho Maceió e da galeria de drenagem, que comprometem a balneabilidade das águas da 

praia. Sendo estas as principais problemáticas encontradas na Praia do Mucuripe pelo 

documento do Orla, podendo também ser observado que mesmo após uma década de 

implantação do PGI, esses problemas continuam persistindo atualmente.  

Desta forma, é válido afirmar que o PGI de Fortaleza não foi inteiramente 

efetivado na orla da capital, visto que muitas das ações propostas para a melhoria do ambiente 

não foram aplicadas de acordo com as orientações previstas no plano. Daí surge a necessidade 

e a importância de uma revisão e atualização do documento. Quanto a isso, a Prefeitura de 

Fortaleza no ano de 2017 apresentou uma proposta para a revisão e atualização do PGI de 

Fortaleza, visando adequar as atuais demandas da capital de acordo com o Plano Diretor do 
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Município. 

 Com essa previsão para a revisão e atualização do documento, a Prefeitura de 

Fortaleza tem o dever de atender e adequar o documento as demandas ambientais, como 

também as sociais da região, a fim de promover uma melhoria na qualidade ambiental do 

litoral de Fortaleza, assim como da Praia do Mucuripe, buscando minimizar os impactos 

existentes e evitar novos impactos negativos resultantes das diversas atividades que ocorrem 

no local. 

Neste sentido, é possível observar que a gestão costeira de Fortaleza sofre com a 

ausência de um planejamento de continuidade administrativa por parte da Prefeitura 

Municipal no que se refere a troca de mandato de gestão que ocorre a cada quatro anos. 

Compreende-se que esse é o maior problema enfrentado pela maioria das gestões municipais 

na busca para a devida implantação de políticas públicas no município. Desta forma, observa-

se a necessidade da elaboração, por parte dos gestores públicos, de um planejamento 

administrativo de continuidade, que busque auxiliar as próximas gestões municipais na 

implementação e efetivação das políticas públicas estabelecidas em gestões anteriores, ou seja, 

é importante que haja uma integração entre as ações de cada gestão municipal. 

Portanto, a proposta de atualização do PGI de Fortaleza apresenta a oportunidade 

de se elaborar um plano que apresente uma maior compatibilidade com as problemáticas 

encontradas atualmente na orla da capital. É também importante, nesse momento, a Prefeitura 

promover, por meio das oficinas de fundamentação do Orla, uma maior participação da 

população local, buscando informá-la quanto a realização das oficinas e mostrá-las a sua 

importância na elaboração de um PGI. É fundamental que a Prefeitura se atente a elaborar 

documentos de fácil compreensão, para que a população local possa participar de forma mais 

ativa na elaboração do documento final, resultando em um produto mais adequado para o 

ambiente. 

Por fim, é também competência do Cientista Ambiental, compreender as 

complexidades da análise integrada da zona costeira e buscar medidas que possibilitem uma 

maior facilidade para a implementação dessas políticas públicas nos diversos ambientes 

costeiros no qual estamos inseridos. 
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