
O parque age sobre a cidade:
criação de zona de amortecimento ambiental

Regime de águas guia o projetoA cidade age sobre o parque:
novos endereços programáticos e infraestrutura urbana

Definição de núcleos do Parque do Cocó

Solicitado através de um concurso de ideias promovido pela Secretaria 
do Meio Ambiente do estado do Ceará, com organização do IAB-CE, o 
objeto de dedicação do projeto era o recém demarcado Parque Esta-
dual do Cocó. Uma extensa área às margens do Rio Cocó, no interior 
da zona urbana de Fortaleza, que permanece passível de recuperação 
ambiental e integração às dinâmicas da comunidade fortalecense e flu-
xos turísticos. Nas margens do parque, 17 áreas de intervenção eram 
apresentadas como balizadores do acesso e/ou restrição de acesso da 
população ao parque.

O projeto do Parque do Cocó é uma resposta na chave da integra-
ção entre os sistemas urbanos e os ciclos e recursos da natureza. En-
tende-se que é preciso tratar o parque e sua preservação dentro de um 
raciocínio em que a sociedade faça parte dos processos de desenvol-
vimento, preservação e ocupação do parque. Esta proposta fortalece o 
reconhecimento do valor deste patrimônio na vida cotidiana do cidadão, 
agente e espectador.

No reconhecimento destes valores, criam-se novas possibilidades 
de relacionamento da sociedade com o parque, as pessoas passariam 
a aprender com os processos naturais do parque e assim contribuir 
ativamente para sua manutenção e desenvolvimento. Ao estabelecer 
esta integração é possível desenhar novas estratégias de ocupação e 
programas de desenvolvimento econômico sustentável aliado à biodi-
versidade do parque. Entendemos que gerando novos modos de ocu-

par, novos modos de preservar, e novos modos de desenvolver, es-
taremos estabelecendo parâmetros alternativos capazes de viabilizar o 
uso do parque preservando sua relevância ecológica. 

O parque, então, apresenta-se à cidade e à população como espaço 
possível de sincronização dos processos urbanos e ambientais. Ele é 
explicativo e educativo deste arranjo sustentável.

O projeto aqui apresentado atua simultaneamente em três ações 
primordiais:

A primeira ação consiste na identificação, na escala urbana, das 
problemáticas e virtudes da costura entre o parque e a cidade, reco-
nhecendo as fronteiras do parque e identificando suas áreas de fragili-
dade e ruptura. Esta ação ao longo do perímetro do parque visa propor-
cionar a inclusão do universo natural no cotidiano da cidade, tratando as 
bordas do parque, e tecidos imediatos, de modo a reintroduzir os es-
paços públicos num sistema reconhecível da vida urbana. Assim surge 
uma nova frente de preservação e contato, que permite que a cidade e o 
parque estabeleçam uma relação de crescimento saudável e equilibrada.

Em seguida mapeamos, na escala ecológica, fragilidades e o po-
tenciais dos processos ambientais, identificando pontos de degrada-
ção e a resiliência dos ecossistemas envolvidos e considerando sua 
relação com a água, com a fauna e com a flora, nos ecossistemas de 
mata, mangue e duna. 

A partir deste reconhecimento elaborou-se, na escala do constru-

ído, uma série de programas de uso e desenvolvimento econômico 
que permitem ao parque tornar-se uma fonte de geração de riqueza e 

renda capazes de financiar sua própria preservação.
Dada a extensão do parque, e sua importância como infraestrutura 

de drenagem da cidade de Fortaleza, decidimos finalmente nomear um 
elemento capaz de fazer a costura territorial do parque em termos de 
uso, e que, ao mesmo tempo, ofereça uma resposta à precariedade 
da infraestrutura urbana de mobilidade, drenagem e esgoto do meio 
urbano.

A ÁGUA é, assim, este elemento, com seu regime e seus ciclos.
Pela água criamos novos caminhos de lazer e transporte no par-

que. As águas residuais das áreas de intervenção serão tratadas em 
estações descentralizadas, com sistemas compactos anaeróbios com 
pós tratamento e polimento em sistema de alagados construídos para 
fitorestoração. No que se refere a drenagem urbana são considerados 
sistemas integrados ao paisagismo que tratam a água escoada ao lon-
go dos sistemas de transporte e coleta, antes do lançamento no rio.

O resultado da articulação destas três ações define uma divisão do 
Parque em quatro núcleos. A intervenção nos permite criar desenhos 
aderentes à realidade ambiental e a especificidade do entorno de cada 
núcleo. A particularidade destes quatro endereços programáticos, iden-
tificados  com um sistema de comunicação visual preciso, facilita a en-
trada do usuário no parque, que passa a se relacionar com as diferentes 
vivências propostas. 

ESPORTE - áreas 13, 14, 15, 16 e 17.
Criação de atividades de lazer e esporte no entorno da grande lagoa 
conectando suas margens. Instalação de escola de esportes náuticos, 
quadras poliesportivas e pistas de skate; ruas abertas para esporte e 
caminhadas.

MEMÓRIA - áreas 3,4,5,6,7.
Valorização institucional do histórico de criação do parque estadual, da 
memória das culturas locais, e das ações pela preservação da natureza 
no entorno do Rio Cocó. Readequação dos equipamentos existentes e 
localização de uma dos marcos do Monumento à Preservação Ambien-
tal.

LABORATÓRIO DA NATUREZA - áreas 8,9,12.
Promoção da investigação e desvelamento dos ecossistemas do Par-
que; áreas de pesquisa e observação com formação de profissionais 
capacitados para documentação e difusão da natureza; núcleo de ges-
tão das ações de recuperação ambiental.

BEIRA-MAR - áreas 10 e 11.
Redesenho do encontro rio e mar, estabelecendo uma relação de mi-
rante com este lugar ao fortalecer um turismo ecológico não predatório. 
É o lugar do Museu do Mangue e de uma infraestrutura turística sus-
tentável.

PARQUE DO COCÓ

A. ESCALA URBANA: proposta de integração territorial B. ESCALA ECOLÓGICA: proposta de integração paisagística C. ESCALA DO CONSTRUÍDO: proposta de distribuição programática nos quatro núcleos do parque
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Proposta de distribuição programática
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limite do Parque do Cocó
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área de contribuição das ETE´s

áreas verdes públicas

Proposta de integração territorial
escala 1:20.000
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1. Aerolândia
2. Padre Cícero

3. Fábrica de Óleo
4. Adahil Barreto

5. Acesso Engenheiro Santana
6. Parque do Cocó

7. Acesso Sebastião de Abreu
8. Barreiros

9. Caça e Pesca
10. Boca da Barra da Sabiaguaba

11. Sapiranga
12. Dendê

13. Lagoa do Tijolo
14. Taso Jereissati

15. Lagoa de Estabilização 
Cagece

16. Lagoa Cabo Velho
17.  Polo de Lazer Tancredo Neves

Planta Geral
escala 1:20000

2. NÚCLEO MEMORIA

1. NÚCLEO ESPORTIVO

3. NÚCLEO LABORATÓRIO DA NATUREZA

4. NÚCLEO BEIRA MAR

Planta da área 17
escala 1:2000

Passeio em deck ao longo da lagoa

Caminho que leva ao monumento no parque Adahil Barreto

Planta da área 4 - Adahil Barreto
escala 1:2000

Trilha em área de reflorestamento com sinalizações educativas

Planta da área 12 - Dendê
escala 1:2000

Planta das áreas 9 e 10
escala 1:2000

Vista do Museu do Mangue

A proposta de sustentabilidade ambiental e econômica estará expressa também na 
arquitetura do parque. Ao elegermos materiais locais e uma arquitetura que se organi-
za como uma família de edifícios desenhada para aproveitar o clima quente, os ventos 
e ao mesmo tempo proteger o usuário de intempéries, caracteriza-se uma linguagem 
arquitetônica. Pensada também a partir de modos locais de construção, associamos 
madeira e tijolo cerâmico às técnicas inteligentes de captação de água, energia solar 
em edifícios modulares e flexíveis.

CARAMACHÃO QUIOSQUE PAVILHÃO MÉDIO

SISTEMA CONSTRUTIVO

familia de edifícios

Placas Fotovoltaicas

Jardim de Chuva

ARGILA EXPANDIDA

Energia
Sanitários

Irrigação

Cisterna

CONFORTO AMBIENTAL

CAMINHOS INTERNOS TÍPICOS

Há uma estratégia de desenho dos caminhos do parque que considera a leitura da 
topografia e o regime hídrico: para áreas não alagáveis os passeios se acomodam ao 
perfil natural em delicados platôs drenantes; para áreas alagáveis toda circulação ocor-
re somente por passarelas suspensas, pontes e piers. Considerou-se apoios pontuais 
de baixo impacto geológico.

pier

trilha elevada

ESTAÇÃO COMPACTA DE TRATAMENTO DE ESGOTO 
COM ALAGADOS CONSTRUÍDOS (WETLANDS)

A proposta para a infraestrutura de água segue dois focos principais, drenagem urba-
na e tratamento de esgoto, buscando preservação dos meios naturais e qualidade de 
vida na região. No que se refere a drenagem são considerados sistemas sustentáveis 
que tratam a água escoada ao longo dos sistemas de coleta e transporte de água, 
de forma integrada ao paisagismo. Com relação a gestão do esgoto municipal são 

propostas estações decentralizadas de tratamento, buscando mais flexibilidade para 
implementação, e operação; integrando áreas de parque e promovendo educação 
ambiental. Os sistemas propostos contam com aspectos multifuncionais, proporcio-
nando recuperação de recursos a partir do esgoto, criação de mais áreas verdes e 
sistemas de drenagem e tratamentos sustentáveis economicamente.
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