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“Onde o rio chegar, todos os animais que ali se 

movem poderão viver. Haverá peixes em 

quantidade, pois ali desembocam as águas que 

trazem saúde; e haverá vida onde chegar o rio. 

Nas margens junto ao rio, de ambos os lados, 

crescerá toda espécie de árvores frutíferas; 

suas folhas não murcharão e seus frutos jamais 

se acabarão: cada mês darão novos frutos, pois 

as águas que banham as árvores saem do 

santuário. Seus frutos servirão de alimento e 

suas folhas serão remédio". 

Ezequiel 47,9-12. 

 



RESUMO 

 

O presente trabalho teve como objetivo restaurar ecologicamente a lagoa da Itaoca, a qual 

possui 9.827,13 m², e seu sangradouro, com aproximadamente 1 km de extensão. Localizada 

na área patrimonial do Aeroporto Internacional Pinto Martins, a lagoa da Itaoca recebe 

efluentes lançados irregularmente na malha pluvial do bairro de mesmo nome, o qual não 

possui sistema de esgotamento sanitário, além de muito lixo. Todo esse cenário ocasiona 

sazonalmente infestação de mosquitos do gênero Culex, que incomoda tanto a população que 

passa pelo aeroporto, quanto os moradores dos bairros no entorno. Adicionalmente, seu 

sangradouro foi canalizado e a mata ciliar removida há alguns anos, o que intensificou a 

infestação dos mosquitos e agravou a poluição desse corpo d’água. Assim, este trabalho 

propõe: 1) a realização de saneamento básico no bairro Itaoca; 2) a limpeza da lagoa da 

Itaoca; 3) a remoção das casas das margens do canal da Itaoca; 4) a construção de um 

conjunto habitacional em área próxima ao local para alocar a população removida; 5) a 

restauração do riacho Itaoca, com a renaturalização do rio e a recuperação de sua vegetação 

ciliar; e 6) a implantação de um parque ecológico em terreno adjacente ao córrego, com 

infraestrutura de lazer para a população. O total estimado para a realização do projeto foi de 

R$ 32.675.176,33. Espera-se que, com essas intervenções, as águas da lagoa tornem-se 

límpidas novamente, a população possa desfrutar do recurso hídrico para outras finalidades 

que não o lançamento de esgotos e os mosquitos do aeroporto e entorno cessem, trazendo paz 

e conforto para a população. 

 

Palavras-chave: Parque linear. Restauração ecológica. Rios urbanos. Lagoas urbanas.  

 

  



ABSTRACT 

 

The present work aimed to ecologically restore the lagoon of Itaoca, which has 9,827.13 m², 

and its water bath, approximately 1 km long. Located in the patrimonial area of Pinto Martins 

International Airport, the lagoon of Itaoca receives effluents thrown irregularly in the 

rainforest of the neighborhood of the same name, which does not have sewage system, besides 

much garbage. All this scenario causes seasonal infestation of mosquitoes of the genus Culex, 

which both the population that passes through the airport and the residents of the surrounding 

neighborhoods are uncomfortable. In addition, its watering hole was channeled and the 

riparian forest removed a few years ago, which intensified the infestation of mosquitoes and 

aggravated the pollution of this body of water. Thus, this work proposes: 1) the realization of 

basic sanitation in the Itaoca neighborhood; 2) cleaning the lagoon of Itaoca; 3) the removal of 

houses from the banks of the Itaoca canal; 4) the construction of a housing complex in an area 

close to the site to allocate the population removed; 5) the restoration of the Itaoca stream, 

with the renaturalization of the river and the recovery of its ciliary vegetation; 6) and the 

implementation of an ecological park on land adjacent to the stream, with leisure 

infrastructure for the population. The estimated total for the realization of the project was R$ 

32,675,176.33. It is hoped that, with these interventions, the lagoon water will become clear 

again, the population can enjoy the water resource for purposes other than the release of 

sewage and mosquitoes from the airport and surroundings cease, bringing peace and comfort 

to the population. 

Keywords: Linear Park. Ecological Rehabilitation. Urban Rivers. Urban ponds. 



LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1. Fluxograma das etapas do projeto de intervenção na Lagoa da Itaoca e Riacho da 

Itaoca. ....................................................................................................................................... 19 

Figura 2. Mapa da cidade de Fortaleza, exibindo a localização das regionais. ........................ 32 

Figura 3. Delimitação do bairro Itaoca, Fortaleza/CE. ............................................................. 33 

Figura 4. Bairro Serrinha, em Fortaleza/CE, onde se localiza o riacho Itaoca. ........................ 33 

Figura 5. Bacia Metropolitana e sub-bacias do município de Fortaleza. ................................. 34 

Figura 6. Localização dos corpos hídricos objetos da intervenção deste trabalho, com as setas 

indicando a direção do fluxo da água. ...................................................................................... 35 

Figura 7. Malha de drenagem circundado em azul, que conduz as águas pluviais para a lagoa e 

riacho da Itaoca. ........................................................................................................................ 35 

Figura 8. Área onde será realizada a obra de coleta de efluentes domésticos, circulada em 

azul. .......................................................................................................................................... 41 

Figura 9. Local, delimitado em vermelho, onde serão construídas as novas casas em 

substituição ás que serão removidas da borda do córrego. ....................................................... 42 

Figura 10. Área onde deverá ser implantado o parque ecológico, delimitada em amarelo. ..... 44 

Figura 11. Área onde se localiza os corpos hídricos objetos da intervenção deste trabalho. ... 53 

Figura 12.Delimitação do bairro Itaoca em Fortaleza/CE. ....................................................... 54 

Figura 13.Área onde será realizada a obra de coleta de efluentes domésticos, circulada em 

azul. .......................................................................................................................................... 56 

Figura 14.Lagoa da Itaoca delimitada pela linha laranja, localizada no interior da área 

patrimonial do Aeroporto Internacional de Fortaleza............................................................... 56 

Figura 15. Terreno onde deverão ser construídas as casas para realocar as famílias, delimitado 

em vermelho. ............................................................................................................................ 57 

Figura 16.Riacho da Rosinha, cuja delimitação em vermelho denota a área que será demolida 

para a recomposição da mata ciliar, incluindo casas e asfalto. ................................................. 58 

Figura 17. Área onde deverá ser implantado o parque linear, delimitada em amarelo. ........... 59 

 

  



LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Porcentagem da população atendida por sistema de esgotamento sanitário em cada 

bairro estudado, nas suas respectivas sub-bacias...................................................................... 39 

Tabela 2. Orçamento estimado para a execução do projeto. .................................................... 46 

Tabela 3. Lista de ruas com o respectivo comprimento para cálculo das tubulações do sistema 

de esgotamento sanitário proposto para ser implantado no bairro Itaoca, Fortaleza/CE. ........ 54 

Tabela 4. Orçamento estimado para a execução de cada etapa do projeto. .............................. 60 

Tabela 5. Critérios para julgamento das propostas com sua respectiva pontuação. ................. 63 

Tabela 6. Percentual do valor total do contrato para cada etapa do serviço. ............................ 66 

 

  



SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO ................................................................................................................ 12 

1.1. IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA ........................................................................... 14 

1.2. JUSTIFICATIVA .......................................................................................................... 15 

1.3. OBJETIVOS .................................................................................................................. 16 

1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................................ 16 

1.5. METODOLOGIA .......................................................................................................... 17 

2. REFERENCIAL TEÓRICO ............................................................................................. 19 

2.1. Escassez de água ............................................................................................................ 19 

2.2. Causas da poluição da água nas cidades ........................................................................ 20 

2.3. Mata ciliar ...................................................................................................................... 21 

2.4. Canalização dos rios ...................................................................................................... 23 

2.5. Histórico de Fortaleza .................................................................................................... 24 

2.6. Ocupação irregular de APPs .......................................................................................... 24 

2.7. Culex .............................................................................................................................. 25 

2.8. Cidades que recuperaram seus rios ................................................................................ 26 

2.9. Recuperação de matas ciliares ....................................................................................... 27 

2.10. Parques lineares ......................................................................................................... 29 

3. DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO .......................................................................... 31 

4. PROPOSTA DEINTERVENÇÃO .................................................................................... 37 

4.1. Identificação do problema ............................................................................................. 37 

4.2. Justificativa .................................................................................................................... 38 

4.3. Objetivo ......................................................................................................................... 39 

4.4. Resultados e Impactos esperados .................................................................................. 39 

4.5. Ações de intervenção ..................................................................................................... 39 

4.6. Atores envolvidos .......................................................................................................... 44 

4.7. Recursos necessários ..................................................................................................... 44 

4.8. Orçamento ..................................................................................................................... 46 

4.9. Viabilidade .................................................................................................................... 49 

4.10. Riscos e Dificuldades ................................................................................................. 49 

4.11. Cronograma ............................................................................................................... 50 

4.12. Gestão, acompanhamento e avaliação ....................................................................... 51 

5. TERMO DE REFERÊNCIA ............................................................................................. 51 



5.1. Introdução ...................................................................................................................... 51 

5.2. Objeto ............................................................................................................................ 51 

5.3. Justificativa .................................................................................................................... 52 

5.4. Descrição do objeto ....................................................................................................... 52 

5.5. Fundamentação legal ..................................................................................................... 59 

5.6. Estimativa de custos ...................................................................................................... 60 

5.7. Critérios de julgamento ................................................................................................. 62 

5.8. Prazo, local e condições de entrega ............................................................................... 64 

5.9. Obrigação das partes ...................................................................................................... 64 

5.10. Acompanhamento e fiscalização................................................................................ 65 

5.11. Pagamento .................................................................................................................. 65 

5.12. Subcontratação ........................................................................................................... 66 

5.13. Sanções ...................................................................................................................... 67 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................ 68 

7. REFERÊNCIAS ................................................................................................................ 68 

 

  



12 

 

1. INTRODUÇÃO 

O mundo passa por uma crise de água. Segundo a Organização Mundial da Saúde 

em 2014, mais de 750 milhões de pessoas sofriam com a falta de acesso a fontes adequadas 

para consumo de água e mais de 2,5 bilhões de pessoas não tinham condições adequadas de 

saneamento (Jacobi, et al., 2016). Segundo Jacobi et al. (2016), vive-se um quadro de 

crescente insustentabilidade em relação à água, a qual é perpassada por dois aspectos: de um 

lado, o aumento dos desastres climáticos (secas, enchentes) e, do outro, a contaminação dos 

cursos d´água que tornam cada vez mais caro o abastecimento de água potável para a 

população planetária. Esta poluição é consequência da expansão da economia e práticas 

produtivas que impulsionam o desenvolvimento dos países, além da extração de recursos 

naturais e da persistência pela exploração e expansão da energia fóssil (Jacobi, et al., 2016). 

O Brasil é o país com maior volume de água potável, dispondo de 

aproximadamente 12% das águas doces de todo o planeta Terra (Tundisi, 2014). Esses 

recursos estão distribuídos de forma irregular no território brasileiro. Os principais riscos 

dessa distribuição irregular da água no Brasil são:  

• Saúde da população – disseminação de doenças de veiculação hídrica como 

dengue, diarreia, hepatite, cólera e leptospirose; contaminação das fontes de 

abastecimento e dos mananciais. 

• Inundações – em muitas áreas de risco aumenta a vulnerabilidade da 

população urbana às inundações com problemas econômicos e sociais. 

• Custo do tratamento – em regiões urbanas deterioradas o custo do tratamento 

da água dos mananciais pode ser até 20 vezes maior do que em áreas 

protegidas (Tundisi, et al., 2010). 

• Deterioração da cobertura vegetal e deterioração ambiental - A remoção da 

vegetação em áreas urbanas e a ausência de vegetação aumentam a erosão, o 

transporte de sedimentos e de metais tóxicos; a deterioração de águas 

superficiais e subterrâneas, devido a despejos de resíduos sólidos sem 

tratamento, aumenta a vulnerabilidade das fontes de recursos hídricos para a 

área urbana (Tundisi, 2014). 

Um dos fatores mais importantes do problema e da interferência da urbanização 

nos recursos hídricos com reflexos sociais é a perda do ciclo hidrossocial, ou seja, a 
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incapacidade da população urbana de utilizar como referência rios urbanos, águas superficiais 

(lagos e represas) para recreação, lazer ou até mesmo abastecimento público (Tucci., 2007). 

Segundo Tucci (2008), as deficiências na gestão de recursos hídricos nas áreas 

urbanas do Brasil estão relacionadas com a gestão setorial e não integrada com planos de 

bacia e sub-bacias, e com uma concepção inadequada para o planejamento e controle dos 

sistemas. A falta de visão integrada por parte dos gestores apoia-se somente em soluções 

estruturais que alteram o ambiente e introduzem outros impactos e a visão setorial limitada 

impede uma ação mais efetiva e criativa (Tundisi, 2014). Por exemplo, a construção de 

parques lineares, a proteção de áreas alagadas em regiões urbanas e a vegetação extensa 

podem ser fatores efetivos de controle da qualidade e da quantidade de água em regiões 

urbanas (Tundisi, 2014). 

O Nordeste e outras regiões enfrentam perigos de seca. A insuficiência e 

irregularidade na distribuição de chuvas, com médias anuais entre 268 e 800 mm, a 

temperatura elevada e a forte taxa de evaporação são características que se refletem no 

modelamento da paisagem predominante (Silva, 2003). O longo período seco, com alta 

evaporação, leva a uma desperenização generalizada dos rios, riachos e córregos endógenos 

(Silva, 2003). O estado do Ceará se encontra numa região semiárida e onde tem as maiores 

secas do Brasil. O litoral do Ceará não sofre tanto com a falta de água, entretanto a capital 

recebe água de bacias do interior do estado, agravando a situação de seca no interior e gerando 

conflitos pela água (Cuellar, 2015).  

Desde 2010, diferentes áreas do Semiárido nordestino vêm sendo afetadas por 

uma estiagem que acabou por se caracterizar como uma das piores já registradas (Gondim, et 

al., 2017). O quadro de seca provoca a redução da disponibilidade hídrica e afeta a 

manutenção dos usos da água, em especial, para o abastecimento público, a irrigação e a 

geração hidrelétrica (Gondim, et al., 2017). Uma prática corrente para garantir a oferta de 

água na região é a construção de reservatórios ou açudes (como são denominados no Nordeste 

do Brasil), que possuem relevante papel na gestão de recursos hídricos em função da 

capacidade de estocar e atender aos diversos usos da água (Gondim, et al., 2017). Além de 

armazenar água nos períodos úmidos, possibilitam liberar parte do volume armazenado nos 

períodos de estiagem, contribuindo, desse modo, para a garantia da oferta de água destinada a 

usos múltiplos (abastecimento humano, dessedentação animal, irrigação e indústria, entre 

outros) (Gondim, et al., 2017). O acompanhamento da situação dos reservatórios do Nordeste 

é realizado pela Agência Nacional de Águas (ANA), em articulação com os órgãos estaduais e 

as instituições responsáveis por sua operação (Gondim, et al., 2017). 
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Apesar de toda essa falta de água, os recursos hídricos das cidades, em geral, são 

alvo de descarte de esgotos. Rios são canalizados, tornando-se esgotos a céu aberto e, muitas 

vezes são, posteriormente, cobertos por concreto, de uma forma que acabam ficando invisíveis 

para a população (Borsagli, 2016). Cidades do mundo inteiro sofreram esse processo e hoje 

fazem o caminho contrário: tentam despoluir os rios para utilizá-lo de outras formas que não o 

receptáculo de esgotos (Haydée, 2014). Como exemplos, temos a cidade de Paris, com o rio 

Sena; o rio Tâmisa, em Londres; rio Tejo em Lisboa (Portugal); e o caso mais emblemático, o 

Rio Cheonggyecheon, Seul (Coreia do Sul), dentre outros (Haydée, 2014).  

O Brasil ainda está no processo de desmatar as matas ciliares e canalizar os rios. 

Mesmo cidades que sofrem de seca no Ceará realizam esse processo. Apesar de as leis 

ambientais atuais punirem a degradação ambiental, as leis mais antigas puniam mais 

severamente a poluição de rios, pois as águas eram diretamente utilizadas para consumo 

humano. Nos dias de hoje, como muitas vezes a água para o abastecimento humano é captada 

de localidades distantes do seu destino, passando por todo um tratamento, aqueles rios e 

lagoas dentro da cidade perdem a sua função original, tornando-se meros receptáculos de 

esgotos. 

 

1.1. IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA 

Em Fortaleza, ainda hoje, áreas ainda com mata virgem e pequenos córregos são 

desmatadas para a construção de condomínios e bairros, e os rios são canalizados, deixando 

todo um ecossistema perdido. Assim, a ocupação urbana sem planejamento adequado nas 

cidades tem causado impactos significativos sobre o meio ambiente, o que afeta diretamente a 

população que sofre com a queda do nível das condições de qualidade da água nos recursos 

hídricos em áreas urbanas (Silva, 2013). Esses impactos no ambiente são facilmente 

identificados como impermeabilização do solo, aumento do escoamento das águas residuárias 

e disposição inadequada do lixo (Silva, 2013). 

A área localizada em frente ao Aeroporto Internacional de Fortaleza fora ocupada 

recentemente por posseiros. O riacho que ali passava fora canalizado e se tornou um canal de 

esgoto a céu aberto. Esse córrego é proveniente da lagoa da Itaoca, a qual se localiza no 

interior do sítio aeroportuário e recebe as águas pluviais dos bairros próximos ao aeroporto. 

Entretanto, o que se observa é que juntamente com essas águas, são lançados também esgoto e 
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bastante resíduo sólido, depositado nas ruas pela população e carregado pelas chuvas, 

terminando por cair na malha pluvial.  

O nível de vida da população que mora na região é de classe média a classe média 

baixa, havendo moradores também de classe baixa. Além de todo o problema de poluição de 

recursos hídricos, anualmente, o bairro e o aeroporto sofrem de uma grande infestação de 

mosquitos do gênero Culex, a qual já foi manchete em jornais internacionais. Muito esforço se 

tem feito para combater esses insetos, como a limpeza do córrego, retirada de plantas 

aquáticas, dragagem e também aplicação de larvicidas e pulverização de inseticidas para 

adultos. Essas ações resolvem o problema parcialmente. Enquanto medidas mais drásticas não 

forem tomadas, o problema se perpetuará.  

Como solução, o presente trabalho apresenta um projeto de intervenção, o qual 

consiste em atacar a raiz do problema, visto que, as soluções que têm sido encontradas vêm 

servindo apenas como um paliativo. Esse projeto consistirá, primeiramente, na implantação do 

serviço de coleta de esgoto na área, visto que, de acordo com o diagnóstico do sistema de 

esgotamento sanitário de Fortaleza, a situação do sistema de esgotamento sanitário na área 

está ‘em andamento’ (Fortaleza, 2014). Essa medida prevenirá o lançamento indevido de 

efluentes na rede de drenagem que leva à lagoa. Também prevê uma coleta de resíduos mais 

efetiva na região, assim como educação ambiental e implantação de coleta seletiva. O 

próximo passo será a limpeza da lagoa, com aplicação de larvicida e, por fim, vem a etapa do 

riacho da Rosinha. Nessa etapa, as casas que ocupam a APP do riacho serão removidas e a 

população indenizada e realocada para o condomínio que será construído a alguns metros do 

local. As bordas serão revegetadas e a calha do canal será removida. Será implantado, ainda, 

um parque ecológico, utilizando uma área adjacente ao riacho, na qual haverá horta 

comunitária, espaço para atividade física, caminhada, piquenique e outros equipamentos de 

lazer para a população. Nessa área também será feito o saneamento, pois também se encontra 

com o status ‘em andamento’ (Fortaleza, 2014). 

1.2. JUSTIFICATIVA 

O projeto de restauração ecológica da lagoa da Itaoca e riacho da Rosinha é muito 

importante em vários aspectos. Do ponto de vista ambiental, o projeto trará de volta os 

ecossistemas de lagoa e de rio que haviam se perdido, com a restauração das funções 

ecológicas que esses ambientes trazem, retorno da fauna, da água de qualidade, da vegetação 

ciliar que protege o rio e melhora o clima da região, previne inundações e contribui para o 
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ciclo hidrológico. Do ponto de vista de saúde, a purificação natural da água prevenirá um 

sem-número de doenças transmissíveis pela água para a população ribeirinha, além de 

prevenir a proliferação de vetores de doenças, como o mosquito Culex e o Aedes aegypti. Do 

ponto de visa urbanístico, modificará a paisagem do local, se tornando um ambiente 

agradável, valorizando o espaço, melhorando drenagem e trazendo uma nova vocação para 

aquela região. Do ponto de vista da qualidade de vida para a população, esta terá novas 

opções de lazer e será um local de convivência entre a população do bairro. Do ponto de vista 

social, haverá espaço para hortas urbanas, oficinas com os jovens, esportes, dentre outras 

atividades que poderão se desenvolver no local, na tentativa de diminuir o envolvimento de 

jovens com as drogas de forma a tirar os jovens do mundo das drogas. 

Estudos mostram que quando a paisagem de um lugar é modificada, o modo de 

vida da população é também alterado (Menegaes, et al., 2016; Pimenta, et al., 2013). Assim, 

ao proporcionar um ambiente natural, saudável e bonito, com atividades lúdicas, prática de 

esportes e outros usos para o rio, acredita-se que a qualidade de vida daquela população se 

modifica, trazendo mais paz, saúde e tranquilidade para uma região e cidade, criando assim 

mais locais de lazer e geração de empregos e renda para a população e diminuindo a 

criminalidade. O saneamento básico da região e a restauração dos mananciais contribuirão 

assim para que muitas doenças sejam evitadas e o meio ambiente seja preservado, além de 

proporcionar economia anual com o combate ao mosquito e a prevenção do desgaste da 

imagem da cidade e do aeroporto por causa dessa problemática. 

 

1.3. OBJETIVOS 

O objetivo principal deste trabalho é propor a recuperação da Lagoa da Itaoca e 

Riacho da Rosinha, proporcionando qualidade ambiental à região.  

1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Realizar levantamento dos bairros que não possuem saneamento básico na região 

para a sua realização nessas áreas; 

b. Propor a realização de projeto de saneamento básico no bairro Itaoca e Serrinha, 

localizados próximo ao riacho da Rosinha. 

c. Propor desapropriação e demolição das casas localizadas na margem do canal do 

riacho da Rosinha para ampliação e plantio de mata ciliar; 
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d. Elaborar projeto de demolição do concreto presente nas bordas do canal e no fundo 

do canal do riacho da Rosinha, substituindo as bordas por vegetação ciliar nativa; 

e. Projetar a implantação de um parque horizontal no Riacho da Rosinha, com pontos 

de lazer, ginástica, caminhada quiosques e infraestrutura ao longo do riacho. 

 

1.5. METODOLOGIA  

 

a. Projeto de sistema de saneamento básico e limpeza da Lagoa da Itaoca 

Será realizada uma pesquisa junto ao plano municipal de saneamento básico e 

CAGECE, e consultada bibliografia para averiguar os locais dos bairros do entorno do 

aeroporto que não possuem rede coletora de esgotos. Será estudada também a malha de 

drenagem no bairro Itaoca que leva a água para a lagoa. As casas em torno do riacho também 

serão mapeadas e averiguadas quanto à rede de esgotos e lançamento. 

Feito o levantamento será elaborado o projeto para a implantação do sistema de 

esgotamento sanitário nas áreas que não o possuem e que contribuem para lançarem esgotos 

na rede de drenagem que leva água para a lagoa e para o riacho. O orçamento será feito de 

acordo com a área e o número de residências atendidas. 

Também será incluído atividades de varrição e coleta de lixo nas ruas do bairro 

Itaoca, com ações de educação ambiental, a fim de prevenir que o lixo seja lançado nas ruas 

ou em terrenos baldios e arrastados pela chuva para a malha de drenagem, poluindo a lagoa. 

Será elaborado um projeto para a limpeza da lagoa da Itaoca, com aplicação de larvicidas para 

eliminação do mosquito Culex e A. aegypti, dragagem do fundo e retirada da vegetação 

aquática que impede a oxigenação do rio. 

b. Projeto de desapropriação e demolição das casas localizadas na borda do riacho, 

descanalização do riacho e construção de conjunto habitacional 

No projeto de desapropriação das casas, serão contabilizadas as casas que serão 

removidas e feita uma estimativa do valor de cada uma para o cálculo da indenização. Será 

construído um condomínio habitacional em terreno bem próximo ao local, para realocar a 

população, de forma a haver menor impacto de mudança. 

Desapropriadas as casas, essas serão demolidas, e em seguida, serão conduzidos 

os seguintes passos: limpeza do terreno após a demolição das casas; remoção do asfalto 
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presente na outra borda com auxílio de maquinários apropriados; remoção do fundo do canal 

também com o auxílio de máquinas. Todo o material de demolição será reaproveitado o 

máximo possível e doado para cooperativas de reciclagem. O material não reaproveitado será 

destinado para centros de reaproveitamento de resíduos de construção ou a um aterro 

apropriado.  

c. Projeto de recuperação da mata ciliar do riacho da Rosinha 

A recuperação da mata ciliar do riacho da Rosinha será realizada na área de 30 m 

de cada lado da borda do riacho, de acordo com o código florestal. Será confeccionado um 

projeto para a recuperação da vegetação ciliar seguindo as seguintes etapas: recuperação do 

solo das bordas do riacho, seguido de revegetação, com o auxílio de técnicas de recuperação 

de áreas degradadas, como a Implantação da Comunidade Florestal. Essa técnica é utilizada 

em áreas altamente degradadas, onde a vegetação não tem condições de se recompor 

naturalmente.  

A introdução da vegetação pode ser através de semeadura ou pelo plantio de 

mudas, que garante maior rapidez e maior nível de estabelecimento das plantas. Deve-se ter 

em mente que este é um processo caro e que o nível de sucesso depende da qualidade das 

mudas utilizadas e das condições climáticas da região. Ao fazer a seleção das mudas, deve-se 

contemplar as diferentes espécies vegetais da região, colocando a sequência cronológica de 

sucessão: espécies pioneiras, espécies secundárias iniciais, espécies secundárias tardias e/ou 

clímax (Palácio, 2015).  

Nesse sistema, deve ser observada a introdução de espécies dos diferentes grupos 

ecológicos, a fim de se reconstituir um ecossistema semelhante ao da região. As diferentes 

espécies possuem estrutura, desenvolvimento, maturidade, dispersão e tempo de vida 

diferenciados (Palácio, 2015). As etapas que compõem o processo de recuperação consistem 

em preparar o solo fazendo uma limpeza na área, controlar as formigas cortadeiras, abrir as 

covas, adubar o solo e plantar as mudas (Palácio, 2015).  

d. Projeto de implantação de um parque ecológico em área adjacente ao Riacho da 

Rosinha 

O parque ecológico será projetado em uma área desocupada, adjacente ao riacho. 

Nele haverá a implantação das estruturas de lazer do parque, que consiste em trilhas para 

caminhadas, parques infantis, academias ao ar livre e um espaço para aulas de ginástica em 
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grupo, além da instalação de bebedouros e faixas para bicicletas e ainda uma pista de skate. 

Um pequeno anfiteatro também será instalado a fim de haver apresentações artísticas e outros 

usos pela comunidade. O local será também frequentado pelos passageiros do aeroporto. 

Espaço para foodtrukcs também será reservado nessa área, além de uma arborização com 

espécies nativas da região. 

A figura 1 ilustra o fluxo de atividades a serem executadas no presente trabalho. 

Figura 1. Fluxograma das etapas do projeto de intervenção na Lagoa da Itaoca e Riacho da 

Itaoca. 

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. Escassez de água 

A água é recurso renovável essencial à vida no planeta Terra. Seu ciclo tem 

continuado por séculos e milênios, sustentando a biodiversidade e mantendo em 

funcionamento ciclos nos ecossistemas, comunidades e populações (Tundisi, 2014). 

Verifica-se que 97,5% do volume total de água na Terra estão nos oceanos (água 

salgada), sendo apenas 2,5% do total constituído por água doce. Por sua vez, a água doce é 

encontrada principalmente sob a forma de geleiras, que representam 68,7% do total de água 

doce. Considerando que as águas doces contidas em rios e lagos constituem as formas mais 

acessíveis ao uso humano e de ecossistemas, tem-se um percentual muito pequeno de água 

disponível – em torno de 0,27% da água doce o que corresponde a 0,007% do volume total de 

água (Paz, 2004). 

De acordo com Paz (2004), há algum tempo predominava a ideia da abundância 

da água na natureza, o que não gerava preocupação quanto à quantidade de água consumida 

ou desperdiçada por determinado uso. Porém, atualmente tem-se tentado tornar cada vez mais 

consensual a noção de escassez de água, pelo menos em termos relativos, em virtude da 
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crescente demanda por esse valioso recurso. O mesmo autor cita dois tipos de escassez: a 

quantitativa e a qualitativa. A primeira decorre da falta de água em quantidade suficiente para 

atender àqueles usos pretendidos, sendo comum a ocorrência no Nordeste brasileiro (região 

semiárida, principalmente) e, a segunda, é resultante da falta de qualidade suficiente da água 

para atender os usos pretendidos, ocasionada principalmente pelo lançamento de esgotos das 

várias origens (Paz, 2004). 

2.2. Causas da poluição da água nas cidades 

Além da escassez quantitativa de água, observa-se atualmente no Nordeste, devido 

ao processo de urbanização dos municípios, antes predominantemente rurais, a escassez 

qualitativa, causada pelo mesmo processo de desmatamento, poluição e canalização dos rios e 

córregos que ocorre nas grandes cidades.  

• Esgoto 

Segundo Guimaraes (2003 apud Filho, 2006), apenas 37,7% dos domicílios do 

mundo estão ligados a redes de coleta de esgotos, sendo que o restante é lançado nos rios e 

nos mares. Em decorrência disto e somando-se à poluição por dejetos industriais, o autor 

afirma que foi estimado que, atualmente, há 12 mil km³ de água contaminada no mundo. 

Segundo a ONU, um litro de água poluída contamina oito litros de água pura, o que nos 

permite inferir o impacto sobre os mananciais de abastecimento de agua destas descargas 

poluidoras (Guimaraes, A. L., 2003 apud Filho, 2006). O Diagnóstico do Sistema de 

Esgotamento Sanitário da cidade de Fortaleza (2014) conclui que a cidade apresentava um 

índice de cobertura de aproximadamente 61%, considerado compatível com o contexto das 

capitais do Norte e Nordeste. No entanto, o resultado disso é a poluição das águas superficiais 

e subterrâneas do munícipio. 

• Desmatamento 

Além da poluição, outra modificação do meio que interfere no ciclo hidrológico 

segundo Paz (2004) é o desmatamento, na medida em que diminui a interceptação, deixando 

os solos expostos à ação das gotas de chuva e do escoamento superficial, que erodem o solo e 

carreiam nutrientes e sedimentos para rios e lagos (Paz, 2004). O crescimento desordenado e 

acelerado das cidades, principalmente dos grandes centros urbanos, causa pressão para 

ocupação das áreas ribeirinhas, na busca de áreas para expansão da cidade, seja irregularmente 

ou não. A urbanização da bacia contribuinte ao rio proporciona um aumento no escoamento 

superficial, fazendo com que, para um mesmo volume precipitado durante o mesmo tempo, 



21 

 

passe a ocorrer um aporte maior de água ao rio e que chega mais rápido – devido à redução da 

infiltração, armazenamento nas depressões, interceptação. Esse aporte maior e mais 

concentrado no tempo faz com que as inundações sejam mais intensas (impactando áreas 

maiores) e mais frequentes (Paz, 2004). 

2.3. Mata ciliar 

Assim, para se preservar um rio com suas funções e qualidades, é primordial a 

preservação de sua mata ciliar, um tipo de cobertura vegetal nativa que fica às margens de 

rios, igarapés, lagos, nascentes e represas. O nome “mata ciliar” vem do fato de serem muito 

importantes para a proteção de rios e lagos tal como são os cílios para nossos olhos. As matas 

ciliares também são conhecidas como mata de galeria, vegetação ribeirinha ou vegetação 

ripária (Augustus, 2012). Elas protegem as calhas dos rios e servem como filtro da água que 

entrará no manancial, exercendo, assim, um papel muito importante na conservação da 

qualidade das águas (Palácio, 2015). Com a preservação da vegetação, ocorre o aumento da 

infiltração e consequentemente a recarga do lençol freático e dos lençóis subterrâneos 

(Palácio, 2015). 

As matas ciliares são fundamentais para o equilíbrio ecológico, pois, além da 

água, protegem também o solo, reduzem o assoreamento e a força das águas que chegam aos 

rios, lagos e represas e impedem a entrada de poluentes para o meio aquático (Augustus, 

2012). Formam, ainda, corredores que contribuem para a conservação da biodiversidade, 

fornecem alimento e abrigo para a fauna e constituem barreiras naturais contra a disseminação 

de pragas e doenças da agricultura (Augustus, 2012), permitindo ainda o fluxo de espécies em 

longas distâncias, pois ultrapassam municípios e até estados (Palácio, 2015). Os corredores 

são porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando áreas remanescentes de 

vegetação nativa entre si ou com unidades de conservação, que possibilitam entre elas o fluxo 

de genes e o movimento da biota, facilitando a dispersão de espécies e a recolonização de 

áreas degradadas, bem como a manutenção de populações que demandam para sua 

sobrevivência áreas com extensão maior do que aquela das unidades individuais (Brasil, 2000 

apud Palácio, 2015).  

• APP 

Matas ciliares são consideradas áreas de proteção permanente (APPs), as quais são 

espaços territoriais especialmente protegidos, de acordo com o disposto no inciso III, § 1º, do 

artigo 225 da Constituição Federal e nos artigos 3º e 4º do Código Florestal, tendo como 
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conceito legal: área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental 

de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o 

fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas 

(Brasil, 2012). 

A Seção I do Capítulo II do Código Florestal trata da Delimitação das Áreas de 

Preservação Permanente e em seu artigo 4º considera-se como Área de Preservação 

Permanente, em zonas rurais ou urbanas, dentre outras áreas, as seguintes: 

I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, 

excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de: a) 30 

(trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura; b) 50 

(cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de 

largura; c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 

(duzentos) metros de largura; d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 

200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura; e) 500 (quinhentos) metros, para os 

cursos d’água que tenham largura superior a 600 (seiscentos) metros; 

II - As áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima 

de: a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com até 20 (vinte) 

hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) metros; b) 30 (trinta) metros, 

em zonas urbanas; 

III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de 

barramento ou represamento de cursos d’água naturais, na faixa definida na licença ambiental 

do empreendimento; 

IV - As áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer que 

seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros (Brasil, 2012). 

As APPs possuem papeis importantes nas diferentes funções que desempenham, 

pois ajudam a preservar os recursos hídricos exercendo um efeito tampão, uma vez que 

reduzem a drenagem e o carreamento de substâncias e elementos para os corpos d’água 

(Tundisi et al, 2008 apud Palácio, 2015). Além disso, as florestas ripárias são importantes para 

fornecer abrigo e alimento para as populações silvestres da região e controle da temperatura 

da água através do sombreamento, melhorando o habitat para as comunidades aquáticas 

(Palácio, 2015). Nas áreas urbanas, garantem a manutenção de áreas verdes, requisito 

essencial para proporcionar uma maior qualidade de vida e conforto ambiental à população, 

amenizando a temperatura e mantendo a umidade do ar (Palácio, 2015). 
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Nas cidades, a impermeabilização do solo, provocada pelo asfalto, telhados, 

calçamento das residências e comércio, geram uma condição trágica para a manutenção das 

matas ciliares. O governo municipal na tentativa de resolver o problema de inundações 

constrói as bocas de lobo que direcionam o fluxo das águas pluviais para galerias que 

desembocam nos córregos e rios urbanos (Augustus, 2012). O efeito disso é um fluxo intenso 

de água com muita energia para o manancial durante uma tempestade, seu leito não suporta e 

tende a solapar as margens, provocando a queda das árvores que se encontram próximas. A 

solução é a canalização do córrego, ou seja, é a substituição de uma mata de galeria por 

concreto ou por pedras amarradas que além de ser esteticamente feio, provocam a “morte” do 

córrego ou rio (Augustus, 2012). 

2.4. Canalização dos rios 

Nos últimos dois séculos, muitos dos cursos d’água que cortam grandes centros 

urbanos tiveram seus leitos transformados em grandes canais revestidos por materiais 

resistentes, como pedra e concreto. A canalização foi feita em nome da adequação dos cursos 

d’água ao crescimento dos municípios. Ao canalizá-los, era possível aumentar as vias de 

transporte e os loteamentos, além de se eliminar, supostamente, o problema das enchentes, do 

esgoto e do excesso de lixo (Polignano, 2018). A canalização é, na verdade, uma máscara para 

os problemas urbanos. Afinal, é o esgoto que deve ser canalizado, e não os córregos e rios 

(Polignano, 2018). 

Sem obstáculos naturais, as águas dos cursos d’água correm mais rapidamente, em 

retos canais. Evitam-se inundações em um trecho, mas elas passam a ser mais destruidoras em 

trechos mais a frente, uma vez que a água chega com uma velocidade bem maior. Além disso, 

a aceleração das águas contribui para a eliminação das comunidades aquáticas. Morrem 

peixes, pássaros e vegetação dos cursos d’água e de suas margens (Polignano, 2018). 

O ciclo hidrológico é também prejudicado pela canalização. Com o leito de rios e 

córregos revestido por materiais impermeáveis, a água não infiltra no solo e, 

consequentemente, não chega aos lençóis freáticos. A infiltração é importante para regularizar 

a quantidade de água dos rios e córregos e proporcionar seu escoamento subterrâneo até os 

mares e oceanos. Sem infiltrar, mais água é retida na superfície, provocando inundações nas 

áreas mais baixas (Polignano, 2018). 

Cobertos por grandes avenidas, muitos cursos d’água são lembrados somente ao 

transbordarem, quando o volume de água e lixo ultrapassa a capacidade de suas galerias. 
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Limpar e manter esses canais são procedimentos difíceis e perigosos, principalmente nos 

fechados, pois o acesso é complicado (Polignano, 2018). A mais grave consequência da 

canalização é o fato de ela comprometer a relação entre homem e natureza. As áreas verdes 

das margens são substituídas por concreto e asfalto; nadar, pescar e navegar passam a ser 

atividades quase impraticáveis (Polignano, 2018). 

2.5. Histórico de Fortaleza 

De acordo com Vasconcelos et al. (2011), analisando historicamente, há pouco 

mais de cinquenta anos, Fortaleza possuía um número considerável de lagoas costeiras 

perenes e intermitentes que se espalhava por todo o espaço urbano da cidade. Dessas lagoas, 

nasciam com frequência inúmeros córregos e riachos de portes diversos. A população 

utilizava esses recursos hídricos para a pesca, a agricultura de vazante, o consumo doméstico 

de água para fins de alimentação, higiene e lazer (Vasconcelos, et al., 2011). 

Com o problema do abastecimento d'água bem equacionado, os mananciais que 

existiam, como as lagoas, foram aos poucos sendo esquecidos pela população e pelos órgãos 

públicos competentes. As pessoas transformaram os antigos poços de captação de água em 

esgotos ou depósitos de lixo. O fluxo migratório e o crescimento desordenado da cidade de 

Fortaleza, juntamente com a falta de estrutura da cidade para receber esta população oriunda 

do interior do estado, fez com que essa população, que não tendo onde residir, ocupasse 

ilegalmente as áreas marginais dos mananciais. Invadiram áreas de risco, construindo casas 

precárias, sem acesso a água tratada nem esgotos domésticos, contribuindo para o 

aceleramento do processo de degradação ambiental dos recursos hídricos urbanos 

(Vasconcelos, et al., 2011). 

2.6. Ocupação irregular de APPs 

Dessa forma, de acordo com Sperling & Moller (1996 apud Filho 2006), não é 

possível, atualmente, separar-se a questão da habitação de interesse social da questão da 

proteção do meio ambiente, pois as ações de construção dessas novas habitações e de espaços 

urbanos devem ser realizadas de modo a permitir que se exerça controle sobre a poluição 

ambiental, e de modo a garantir um ambiente favorável a existência dos seres vivos, entre eles 

a espécie humana. 

Apesar de historicamente essas áreas tenham sido ocupadas por populações 

carentes, o que se verifica hoje é que logo são vendidas pela especulação imobiliária e o que 
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se vê são casas de classe média e até classe média alta ocupando posteriormente esses locais, 

pois rapidamente o governo vem com toda a infraestrutura necessária de água e luz, 

legalizando assim algo que deveria ser proibido, muitas vezes por interesses políticos. 

Em Belo Horizonte, uma pesquisa realizada por Guimaraes (2000), sobre aspectos 

socioeconômicos das populações residentes em favelas, demonstrou que a equação “busca por 

melhores condições de vida→migração→formação de favelas” já não mais se aplica. O que a 

autora constatou é que famílias que já se encontram na cidade, mudam para as favelas como 

parte de uma estratégia de acesso a moradia, seja motivada pelos baixos custos, seja pelas 

facilidades de se morar em áreas mais centrais, economizando tempo e dinheiro com 

transporte público e aluguel (Filho, 2006). A ocupação das áreas de preservação, no entanto, 

não é exclusividade das classes pobres, visto que a prática da edificação e parcelamento do 

solo em áreas de interesse ambiental por parte das classes de alta e média renda acontece por 

todo o país (Ribas, 2004 apud Holz, 2011). 

2.7. Culex 

Uma das consequências da poluição dos corpos hídricos urbanos é a proliferação 

de mosquitos. As cidades se expandem carentes de saneamento, de saúde e de educação e 

contribuem, dessa forma, com o estabelecimento de condições favoráveis ao desenvolvimento 

de algumas espécies de mosquitos com importância em Saúde Pública (Laporta et al., 2006). 

Os Culicidae (Diptera) de interesse epidemiológico podem ser vetores de agentes infecciosos 

(Laporta, et al., 2006). De acordo com Forattini (2002 apud Laporta, et al., 2006), a presença 

dessa espécie, no ambiente urbano, é indesejável e constitui diminuição da qualidade de vida. 

Culex é um gênero de mosquito descrito por Linnaeus em 1758, vulgarmente 

conhecido por pernilongo ou pernilongo comum, que apresenta a maior variedade de espécies 

entre os culicídeos, abrangendo uma grande variedade de nichos, dos criadouros naturais, 

como bromélias, ou artificiais, como pneus e vasos de plantas. É muito comum encontrar 

espécies de Culex em cidades, sendo vetor de algumas doenças, entre elas a filariose 

(Wikipedia, 2017). 

O ciclo do seu desenvolvimento compreende-se em duas semanas e implica uma 

metamorfose completa (o que significa que durante vários estágios de seu desenvolvimento, 

as mudanças também ocorrem no campo da sua morfologia e não somente no tamanho). Os 

ovos podem ser colocados individualmente ou em grupos, de acordo com a espécie. Eclodem 

na presença da água dando origem a uma larva do primeiro estágio. Todos os estágios das 
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larvas ocorrem dentro da água e essas larvas alimentam-se de matéria orgânica e plantas que 

conduzem ao aumento do tamanho dos estágios sucessivos. As larvas do sexto estágio 

evoluem para pupa, no formulário de uma vírgula. A pupa cessa da alimentação via nutrição e 

termina sua metamorfose como um adulto após um dia ou dois (Wikipedia, 2017). 

Estudos realizados na área periférica da grande São Paulo, no Parque Ecológico 

do Tietê (PET), mostram que, devido à disponibilidade de alimento, essa espécie é muito 

abundante (Laporta, et al., 2006). Nesse ambiente, há intensa proliferação dos imaturos em 

água estagnada com alta concentração de matéria orgânica (Taipelagos & Natal 2003; 

Urbinatti et al. 2001 apud Laporta, et al., 2006). Em Fortaleza mosquitos do gênero Culex 

costumam invadir a área do aeroporto e vizinhança, especialmente em decorrência da poluição 

da lagoa da Itaoca. Essa infestação foi agravada após a ocupação da APP do riacho da 

Rosinha, localizado em frente ao Aeroporto. 

2.8. Cidades que recuperaram seus rios 

Cidades do Brasil e do mundo já conseguiram grandes avanços na despoluição e 

recuperação de rios. Um exemplo é o rio Sena, em Paris. Em 1960 os franceses passaram a 

investir na revitalização do local, construindo estações de tratamento de esgoto. Hoje já 

existem 30 espécies de peixes no rio, mas o processo para que isso acontecesse foi lento. 

Como parte do processo de tratamento de esgoto, o governo criou leis que multam fábricas e 

empresas que despejarem substâncias nas águas. Além disso, há um incentivo entre 100 e 150 

euros por hectare para que agricultores que vivem às margens do rio não o poluam (Haydée, 

2014). 

Sem dúvida o exemplo mais emblemático de recuperação de rio urbano é o do rio 

Cheonggycheon, na Coréia do Sul. De acordo com Petrescu (2007 apud Holz, 2011), há 50 

anos o Rio Cheonggycheon era um canal de caráter rural onde as pessoas lavavam roupas, 

porém, com o crescimento da cidade, o antigo canal se transformou praticamente em um 

esgoto a céu aberto, que logo foi edificado em sua totalidade, dando lugar a uma importante 

artéria urbana, que logo recebeu uma segunda via de alta velocidade elevada de seis pistas. 

Em 1999, a prefeitura iniciou o projeto para demolir a autopista, recuperar o rio e criar um 

parque de margem com 400 hectares, de 8 km de comprimento e 80 metros de largura, dando 

passagem novamente ao leito natural do rio com suas águas devidamente tratadas e 

purificadas. Em novembro de 2006, foi inaugurada a primeira parte das obras e parte dos 
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resultados são águas limpas e purificadas, novas áreas verdes e um espaço público importante 

para a cidade, com diversas instalações (Petrescu, 2007 apud Holz, 2011). 

Dentro das discussões sobre planejamento urbano sabe-se que para a preservação 

de qualquer espaço público, seja ele dotado de recursos naturais ou não, a apropriação por 

parte da população é de vital importância. Segundo Costa (2006 apud Holz, 2011), um dos 

maiores fatores de preservação é a visibilidade: quanto mais se esconde a água, mais fácil 

aterrar e poluir. Assim, a conscientização da população para os valores sociais e ambientais 

dos recursos hídricos é fator primordial para que se recupere a qualidade das águas, através do 

resgate da identidade do lugar, o que pode ser efetivado se esses recursos forem acessíveis a 

sociedade (Holz, 2011). 

2.9. Recuperação de matas ciliares 

Quando se pensa em recuperação de matas ciliares, é necessário saber como elas 

eram antes de serem destruídas. Claro que não será possível refazer a floresta exatamente 

como ela era, mas sim garantir a volta do processo e das intenções que fazem as florestas se 

formarem, se autoperpetuarem e cumprirem sua função. A melhor solução para isso é copiar a 

natureza. A natureza seleciona as árvores que são capazes de viver em cada lugar, assim em 

uma terra brejosa crescem alguns tipos de árvores, em terras pedregosas, outras (Ricardo, 

2008). 

Portanto não pode realizar um plantio sem conhecer se as espécies são adaptadas 

às condições de clima, solo e umidade do local, pois elas podem não sobreviver. Para 

conhecer quais são as espécies nativas da região, devem-se observar os fragmentos de mata 

que ainda não foram destruídas ou basear-se em depoimentos dos moradores mais antigos da 

microbacia (Ricardo, 2008). A escolha das espécies representa umas das principais garantias 

de sucesso na restauração, porque durante o surgimento e a evolução de uma floresta, as 

espécies demonstram exigências ambientais e biológicas muito específicas. Dessa forma, a 

sucessão florestal, deve ser entendida não como uma simples substituição de espécies no 

tempo, mas sim como a alternância de grupos ecológicos ou categorias sucessionais (Ricardo, 

2008). 

A indução e a condução de propágulos autóctones para clareiras de degradação 

dentro de uma matriz florestal, os bancos de sementes na área ou ainda os propágulos 

oriundos das áreas de entorno, são alternativas viáveis para a recuperação da vegetação 

(Ricardo, 2008). A implantação de espécies pioneiras facilita a sucessão, porque mantém 
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grande interação com a fauna que visita as copas à procura de abrigo e alimentação, atuando 

como polinizadores ou dispersores. Esses animais transportam grande diversidade de 

propágulos, auxiliando na recuperação. Assim, as árvores pioneiras vão se tornando pequenas 

ilhas de restauração (Ricardo, 2008). Quando a área foi intensamente explorada no passado, 

como é o caso do presente trabalho, é necessária a técnica da implantação total, em que é 

preciso plantar toda a mata ciliar com a maioria das espécies de árvores que existam no local. 

Para facilitar o recobrimento da área, reduzir o tempo de manutenção das mudas e 

recuperar as condições naturais da floresta é recomendado a separação das mudas das espécies 

nativas a sem plantadas em dois blocos. Esses blocos formarão as linhas de preenchimento, 

que têm por principal função o rápido recobrimento da área e são compostas por algumas 

espécies pioneiras e secundarias iniciais que crescem rápido e promovem grande cobertura na 

área, por possuírem copas grandes, e as linhas de diversidade, que formarão a floresta madura 

e são compostas por espécies pioneiras secundárias iniciais e clímax, que não apresentam 

crescimento tão rápido nem copa tão ampla, e que podem atrair a fauna pelos alimentos que 

fornecem ou, ainda, plantas clímax, vivem dezenas de anos, mantendo a floresta, quando as 

árvores da linha de preenchimento, que tem vida mais curta (Ricardo, 2008). 

Nos plantios as linhas de preenchimento e as linhas de diversidades devem ser 

distribuídas de maneira alternada no campo. Sempre que possível é conveniente deixar duas 

de preenchimento do lado externo próximo ao entorno, para proteger o plantio da mata ciliar 

de fatores externos como o fogo, por exemplo (Ricardo, 2008). O espaçamento de plantio é 

variável e pode ser de espaçamento 2 x 3 entre outros conforme a situação (Ricardo, 2008). 

O preparo do solo deve ser feito de acordo com as condições locais, mas é sempre 

melhor evitar o revolvimento intensivo, realizando apenas uma roçada para não deixar o solo 

descoberto. Em seguida, fazer os sulcos, que não devem ser muitos profundos, para impedir o 

desbarrancamento das laterais durante as chuvas fortes, e covear, ou simplesmente, covear e 

plantar (Ricardo, 2008). Alguns cuidados devem ser tomados durante o plantio: 

• A retirada das mudas dos saquinhos ou tubetes deve ser realizada com cuidado para evitar 

a quebra do torrão. 

• No plantio, o colo da muda (zona entre o caule e a raiz) deve ficar no mesmo nível da 

superfície do terreno. 

• Estaquear após o plantio.  

• Adubar para que as mudas cresçam mais rapidamente e resistam melhor à adversidade. 

• Controlar as formigas. 
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• Realizar o controle periódico das ervas invasoras. 

Com todos esses cuidados, as matas ciliares serão realmente restauradas e se 

perpetuarão, cumprindo suas principais funções, tais como promover a recuperação da vida 

dos rios, produzir alimentos e abrigo para os animais e melhorando a qualidade de vida das 

pessoas (Ricardo, 2008).  

Os corpos hídricos no Ceará sofrem ameaças pela poluição derivada da indústria e 

da falta de saneamento básico; pelo assoreamento generalizado, resultante do desmatamento 

das vegetações ripárias que protegem os rios; pela construção excessiva de açudes e 

barragens, os quais alteram a ecologia dos rios; e pelo aterramento para expansão urbana 

(Moro, et al., 2015). 

Embora seja óbvia a necessidade de cuidar da qualidade dos recursos hídricos em 

uma região semiárida, rios e lagoas tiveram e ainda têm sua vegetação ripária erradicada por 

particulares e pelo poder público. Dentre os mais ameaçados estão os corpos hídricos 

localizados em áreas urbanas. Mesmo protegidos por lei, eles são rotineiramente utilizados 

para depósito de lixo, aterrados ou canalizados por particulares e pelo poder público. A 

incapacidade (ou falta de desejo) humana para perceber e se inserir de modo adequado em 

processos ecológicos, como nos ritmos de cheia e seca dos corpos hídricos, resultou em obras 

indiscriminadas de canalização e aterramento de rios e lagoas (Maia Neto 2013).  

Mesmo hoje, com uma compreensão dos processos ecológicos e da importância 

social da água, e apesar da proteção jurídica, os corpos hídricos são comumente canalizados e 

aterrados, atendendo a interesses privados e quase sempre com suporte do poder público, 

mesmo que contra a lei. Como destaca Maia Neto (2013), as ações humanas em relação aos 

ecossistemas aquáticos do Ceará tem sido historicamente a de “controlar o caminho das 

águas”, mas nunca a de respeitar esse caminho (Moro, et al., 2015). 

2.10. Parques lineares 

Uma forma de harmonizar a conservação de áreas verdes com o espaço urbano é a 

implantação dos Parques Lineares, que são obras estruturadoras de programas ambientais em 

áreas urbanas, sendo muito utilizados como instrumento de planejamento e gestão de áreas 

degradadas, buscando conciliar tanto os aspectos urbanos e ambientais como as exigências da 

legislação e a realidade existente (Mota, 2013). Eles se constituem de áreas lineares destinadas 

tanto à conservação como à preservação dos recursos naturais, tendo como principal 

característica a capacidade de interligar fragmentos de vegetação e outros elementos 
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encontrados em uma paisagem, assim como os corredores ecológicos. Porém, neste tipo de 

parque têm-se a agregação de funções de uso humano, expressas principalmente por 

atividades de lazer, cultura e rotas de locomoção não motorizada, como ciclovias e caminhos 

de pedestres (Mota, 2013). 

No que se refere ao manejo de águas pluviais, o parque linear tem como um de 

seus princípios fundamentais aumentar a área de várzea dos rios, permitindo assim, o aumento 

das zonas de inundação e a vazão mais lenta da água durante as cheias dos rios. Além disso, 

ajudam a evitar a ocupação humana irregular em áreas de proteção ambiental (Mota, 2013). 

De acordo com Mota (2013), além de usos em manejo de águas pluviais, os 

parques lineares podem atender a outros interesses, sendo por isso, classificados em cinco 

categorias gerais: 

1. Como parte de programas de recuperação ambiental, geralmente ao longo de rios e lagos; 

2. Como espaços recreacionais, geralmente ao longo de trilhas ou estradas abandonadas; 

3. Como corredores naturais, ao longo de rios ou divisores de águas, que podem possibilitar a 

migração de espécies, estudo da natureza e caminhadas a pé; 

4. Como rotas cênicas ou históricas, ao longo de estradas, rodovias, rios e lagos; 

5. Como redes de parques, baseada em formas naturais como vales ou pela união de parques 

lineares com outros espaços abertos, criando infraestruturas verdes alternativas. 

As vantagens dos parques lineares são a melhoria do microclima urbano, da 

circulação do ar, do balanço da umidade e da captura de poeiras e gases. Possuem a 

potencialidade de constituir zonas de tampão que melhorem o ambiente urbano em áreas 

industriais ou densamente urbanas; são vetores recreativos para as populações urbanas; palco 

natural em meio urbano, propício a manifestações culturais de conservação da natureza, 

educação ambiental e investigação científica; lugares repousantes, com contribuição para o 

escape de tensões psíquicas, muito frequentes em meios urbanos; e podem ser implementados 

em etapas. 

Entretanto, algumas precauções devem ser tomadas, tais como:  

• Necessita que se façam desapropriações e relocações das ocupações irregulares, quando 

presentes; 

• Possui um alto custo de implantação quando são necessárias desapropriações; 

• Devem ser previstos serviços de manutenção periódicos, como qualquer outro 

equipamento público de lazer; 

• Se não houver envolvimento da população, o parque pode sofrer com depredações; 
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• A acessibilidade ao parque deve ser garantida, de modo que consolide sua utilização pela 

população; 

• Devem ser instalados equipamentos de sinalização e iluminação. 

Os parques lineares podem ser aplicados ao longo de rios e córregos que tenham 

suas margens ocupadas irregularmente; em áreas com risco de inundação; e em áreas livres, 

onde se procura preservar a vegetação existente e impedir a ocupação irregular. 

3. DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

A capital cearense, pertencente à região Metropolitana de Fortaleza, desenvolveu-

se às margens do riacho Pajeú, no nordeste do país, a 2.285 quilômetros de Brasília. Está 

localizada no litoral Atlântico, com 34 km de praias, a uma altitude média de 21 metros, 

possui 313,8 km² de área e 2.500.194 habitantes, sendo a capital de maior densidade 

demográfica do país, com 7.815,7 hab/km², é a cidade mais populosa do Ceará, a quinta maior 

capital do Brasil e a 91ª mais populosa do mundo (Fortaleza, 2015). 

Fortaleza, tendo o 9º maior PIB municipal da nação e o maior do Nordeste, com 

37,1 bilhões de reais (segundos os dados mais recentes de 2010), é um importante centro 

industrial e comercial do Brasil, com o sétimo maior poder de compra do país. No turismo, a 

cidade alcançou a marca de destino mais procurado no Brasil em 2004, com atrações como a 

micareta Fortal e o festival Hallelyua no período de julho, e o maior parque aquático da 

América Latina, Beach Park (Fortaleza, 2015). 

O governo municipal de Fortaleza exercido pelo prefeito Roberto Cláudio é 

auxiliado por meio de ação regionalizada executada em conjunto pelas sete Secretarias 

Regionais (SR), como pode ser visto no mapa da Figura 2 (Fortaleza, 2015). 

A área de estudo se localiza na Regional IV, a qual foi inaugurada em 25 de abril 

de 1997 e possui uma área territorial de 34.272 km². A SER IV abrange 19 bairros e seu perfil 

socioeconômico é caracterizado por serviços, com uma das maiores e mais antigas feiras 

livres da cidade, a da Parangaba, além de vários corredores comerciais, entre eles, o da 

Avenida Gomes de Matos, no Montese. São bairros desta área: São José Bonifácio, Benfica, 

Fátima, Jardim América, Damas, Parreão, Bom Futuro, Vila União, Montese, Couto 

Fernandes, Pan Americano, Demócrito Rocha, Itaoca, Parangaba, Serrinha, Aeroporto, Itaperi, 

Dendê e Vila Pery (Fortaleza, 2015).  

Sua população é de cerca de 305 mil habitantes, segundo o censo do IBGE 2010. 

O bairro mais populoso é o da Parangaba, com cerca de 32.840 mil habitantes; e o menos 
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populoso é o Dendê, com apenas 2.480. A SR IV concentra 15 creches e 28 escolas de ensino 

infantil e fundamental. Já a rede de saúde é formada por 12 unidades de atendimento básico, 

além de três Centros de Atenção Psicossocial (Caps) e um Centro de Atendimento à Criança 

(Croa). A Regional possui ainda a segunda maior emergência do Estado do Ceará, o Frotinha 

da Parangaba, que realiza em média 16 mil atendimentos por mês (Fortaleza, 2015).  

Figura 2. Mapa da cidade de Fortaleza, exibindo a localização das regionais. 

 
 Fonte: Fortaleza (2015) 

O bairro Itaoca possui área de 745.460 m², em torno de 15 mil habitantes e IDH de 

0,373. Conta com reduzida infraestrutura para a população e é cortado pela via férrea que 

também corta o terreno do Aeroporto (Lima, 2011) (Figura 3).  

Já o bairro Serrinha possui 1.713 km², com população de 28,770 mil habitantes, 

IDH de 0,282. Neste bairro está localizado o Aeroporto Internacional Pinto Martins, na 

Avenida Senador Carlos Jereissati e uma das maiores lojas de atacado da cidade, o Atacadão. 

A Secretaria Executiva Regional (SER IV) também se encontra no bairro e algumas das 

avenidas mais movimentadas da cidade, como a Bernardo Manuel e a Dr. Silas Munguba 

(Antiga Dedé Brasil), onde se concentra o comércio e a universidade (UECE - Universidade 

Estadual do Ceara) (Wikipedia, 2017). Embora seja precário em infraestrutura e equipamentos 

urbanos, a Serrinha possui uma grande quantidade de instituições como o Centro de 

Referência de Assistência Social (CRAS Serrinha), onde era o antigo Centro de Referência do 

Idoso, as escolas de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação especial, 

postos de saúde, templos religiosos e outros (Wikipedia, 2017) (Figura 4). 
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Figura 3. Delimitação do bairro Itaoca, Fortaleza/CE. 

 
Fonte: Google Maps. 

Figura 4. Bairro Serrinha, em Fortaleza/CE, onde se localiza o riacho Itaoca. 

 
      Fonte: Google Maps. 

O município de Fortaleza está inserido na bacia denominada Metropolitana 

(Fortaleza, 2015). A hidrografia principal do município compreende as bacias da Vertente 

Marítima, do rio Cocó, do rio Maranguapinho e do rio Pacoti (Fortaleza, 2015), subdivisões 

da bacia metropolitana (Figura 5). A Bacia do Rio Cocó, que inclui a maior parte da área do 

município de Fortaleza, possui os seguintes mananciais principais: Rio Cocó, lagoas da 

Messejana, da Parangaba, do Opaia e do Porangabussu e Riacho do Tauape (Fortaleza, 2015). 
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Figura 5. Bacia Metropolitana e sub-bacias do município de Fortaleza. 

 
Fonte: Fortaleza (2015). 

A área objeto do presente trabalho está situada na bacia do Cocó e abrange todo o 

bairro Itaoca, a Lagoa da Itaoca, localizada no interior do Aeroporto Internacional de 

Fortaleza, e seu sangradouro, denominado Riacho da Itaoca ou da Rosinha, localizado no 

bairro Serrinha (Figura 6).  

A lagoa da Itaoca recebe a drenagem do bairro Itaoca e o riacho recebe a 

drenagem do seu entorno, conforme mapa do Diagnóstico de Drenagem de Fortaleza (Figura 

7). Essas áreas serão objetos da obra de intervenção de implantação de sistema de 

esgotamento sanitário, pois como o bairro não é coberto por coleta de esgotos, os imóveis 

acabam lançando irregularmente seus efluentes na drenagem pluvial. 

De acordo com a Funceme (1992), a precipitação média anual do município é de 

1378,30 mm (Fortaleza, 2015). A característica climática da Região Metropolitana de 

Fortaleza (RMF) é representada pela sazonalidade da precipitação e por elevadas temperaturas 

o ano todo (Magalhães, et al., 2011). A localização geográfica da RMF permite que esta seja 

influenciada pelas massas de ar equatoriais e tropicais, que associado à configuração 

geográfica, altitude e forma de relevo, maritimidade / continentalidade e extensão territorial, 

definem o clima da região como tropical equatorial com até 6 meses secos, de acordo com 

Mendonça e Danni-Oliveira (2007 apud Magalhães & Zanella, 2011). 
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Figura 6. Localização dos corpos hídricos objetos da intervenção deste trabalho, com as setas 

indicando a direção do fluxo da água. 

 

Fonte: Adaptação própria do Google Maps. 

Figura 7. Malha de drenagem circundado em azul, que conduz as águas pluviais para a lagoa e 

riacho da Itaoca. 

 
Fonte: Fortaleza (2015). 

Zanella (2005) afirma que as chuvas se concentram principalmente nos meses de 

fevereiro/março/abril/maio, denominado quadra chuvosa, quando o Estado fica sob a 
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influência da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principal sistema atmosférico 

causador de precipitação (Magalhães, et al., 2011). 

A cidade de Fortaleza possui aproximadamente vinte (20) pontos de alagamentos, 

seja pela ausência de rede de drenagem de águas pluviais ou pela deficiência na rede, dentre 

as quais uma se encontra no bairro Itaoca, na Rua Julio Verne entre as Ruas Peru e Equador 

(Fortaleza, 2015), denotando que o bairro também possui uma carência no sistema de 

drenagem. É necessário prover, além da rede de drenagem urbana, um sistema de coleta de 

lixo mais eficiente e efetivo, pois os resíduos sólidos que não são coletados pelo serviço de 

limpeza escorrem para galerias, obstruindo-as e interferindo na drenagem (Fortaleza, 2015) 

Já as águas das chuvas funcionam como veículos que direcionam o lixo para os 

sistemas de drenagem, intensificando as inundações em áreas totalmente impermeáveis, 

através do escoamento por galerias de drenagem em direção ao oceano e galerias subterrâneas 

que deságuam nas praias da vertente marítima. Outro problema encontrado em Fortaleza é a 

presença das ligações clandestinas de esgoto que sobrecarregam as galerias e canais 

transportando para os corpos receptores os efluentes domésticos, onde deveriam receber 

apenas aporte rede de drenagem. Estes resíduos por sua vez, contribuem ainda para a poluição 

dos mananciais e comprometimento da balneabilidade das praias (Fortaleza, 2015). 

A região costeira do Ceará tem uma origem geológica recente (Terciário-

Quaternário) e sua flora é constituída tipicamente por espécies dos domínios fitogeográficos 

circundantes (Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica), somadas a espécies típicas de vegetação 

praiana (restingas) (Moro, et al., 2015). 

Sobre a Formação Barreiras podemos encontrar duas vegetações principais: a 

mata de tabuleiro e os cerrados costeiros. A mata de tabuleiro é uma floresta estacional 

semidecídua de médio porte (Castro et al. 2012) e é a vegetação mais amplamente dispersa 

sobre a Formação Barreiras. Os cerrados costeiros são áreas savânicas que ocorrem sobre a 

Formação Barreiras como manchas disjuntas de vegetação e onde há uma predominância de 

espécies do Cerrado na comunidade lenhosa (Moro et al. 2011, Fig. 3 apud Moro, et al., 

2015). 

Sobre os tabuleiros, em áreas não atingidas por incêndios frequentes, podemos 

encontrar uma floresta semidecídua de médio porte chamada de mata ou floresta de tabuleiro 

(Moro, et al., 2015). Dentre as formações costeiras é a mais rica em espécies lenhosas, com 

uma flora que mistura elementos do Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica e até mesmo 

Amazônia (e.g. Coccolobalatifolia) (Castro et al. 2012 apud Moro, et al., 2015) 
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Aqui predominam espécies capazes de resistir a uma sazonalidade mais 

prolongada que na Mata Atlântica e menos prolongada que na Caatinga, o que pode explicar a 

miscelânea de espécies de outros domínios fitogeográficos que ocuparam esse ambiente 

(Moro, et al., 2015). 

Espécies características: Acrostichumaureum, Alternanthera brasiliana, 

Alternantheratenella, Echinodorussubalatus, Eichhorniaazurea, Eichhorniacrassipes, 

Eleocharisinterstincta, Eleocharismutata, Hydrocleysnymphoides, Hydrocotyleleucocephala, 

Ipomoeacarnea, subsp. fistulosa, Justicialaevilinguis, Ludwigiaoctovalvis, 

Montrichardialinifera, Neptuniaoleracea, Nymphaealasiophylla, Nymphoides indica, 

Pistiastratiotes, Salviniaauriculata. Tais espécies poderão ser utilizadas para a recuperação da 

mata ciliar do riacho da rosinha. 

4. PROPOSTA DEINTERVENÇÃO 

4.1. Identificação do problema 

A poluição dos mananciais urbanos é um problema bastante generalizado nas 

cidades atualmente. Em Fortaleza, no interior do sítio aeroportuário, existia originalmente 

uma lagoa, que com a construção do terminal internacional do Aeroporto Pinto Martins, se 

tornou receptáculo de lançamentos irregulares de esgotos por meio da malha pluvial do bairro 

Itaoca. Seu sangradouro foi canalizado, e em poucos anos, grileiros invadiram suas margens, 

construindo casas sem autorização dos órgãos governamentais, agravando ainda mais a 

problemática ambiental desta região. 

O resultado foi a poluição desses mananciais, causando mau cheiro no local, baixa 

qualidade ambiental, além do aumento da probabilidade da transmissão de doenças por meio 

da água. Além dos problemas ambientais, a descarga de efluentes irregulares recebida pela 

lagoa da Itaoca causa anualmente outros transtornos para o Aeroporto e para a população que 

habita os bairros ao redor. O enriquecimento da lagoa com matéria orgânica favorece uma 

infestação sem precedentes de mosquitos do gênero Culex (Morais, et al., 2006). Essa 

infestação foi agravada, com a ocupação das margens do canal da Rosinha, o que incrementou 

a descarga de efluentes no canal, transformando-o num canal de esgoto a céu aberto, podendo 

atrair doenças para a comunidade.  

Além do Culex, outro mosquito que também pode ser encontrado, mas em menor 

escala, é o Aedes aegypti, cujas doenças transmitidas são alvo de ações permanentes do 
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governo. Tal espécie também se reproduz em água suja (Paraná, 2018), sendo já encontrada 

no local, embora em quantidade bastante reduzida. Essas doenças poderiam ser evitadas, 

assim como o mal-estar e receio da população que não sabem diferenciar as duas espécies de 

mosquito, gerando uma grande visão negativa da cidade de Fortaleza por parte de turistas e 

receio de visitá-la por causa desse problema enfrentado pelo Aeroporto e bairros adjacentes. 

Com o projeto de intervenção, essas problemáticas seriam amenizadas e muito 

poderia ser ainda economizado nas ações que são realizadas anualmente, como a limpeza do 

riacho, a aplicação de larvicida e pulverização de inseticida para insetos adultos, o que 

também acaba dizimando populações de outras espécies que não são danosas ao meio 

ambiente. Além disso, haveria também aumento da qualidade de vida para a população local e 

qualidade ambiental da região. 

4.2. Justificativa 

Estudos mostram que quando modificamos a paisagem de um lugar, acabamos 

modificando também o modo de vida de uma população. Ao proporcionar um ambiente 

natural saudável e bonito, com atividades lúdicas, prática de esportes e outros usos para o rio, 

acredita-se que a qualidade de vida e saúde daquela população se modifica, trazendo mais paz, 

saúde e tranquilidade para uma região e cidade, proporcionando assim mais locais de lazer e 

geração de empregos e renda para a população e diminuindo a criminalidade. Além disso, 

recuperando a qualidade ambiental do lugar, diminui-se a infestação por muriçocas (Culex 

sp.) e também outros mosquitos que trazem doenças como o Aedes aegypti, proporcionando 

mais saúde e bem-estar para a população que viaja e também para os moradores. O 

saneamento básico da região contribuirá assim para que muitas doenças sejam evitadas e o 

meio ambiente seja preservado. 

A implantação dos serviços de saneamento básico, em função de sua importância, 

tem de ser tratada como prioridade sob quaisquer aspectos na infraestrutura pública das 

comunidades, considerando-se que o bom funcionamento desses serviços implica em uma 

existência com mais dignidade para a população usuária, pois melhora as condições de 

higiene, segurança e conforto dos usuários (Costa, 2010). 

Dessa forma, o conjunto das ações a serem implantadas, tais como saneamento da 

região, limpeza do riacho e recuperação do riacho e sua mata ciliar, com a construção de um 

parque linear, será de grande valia para toda a população, servindo ainda como novo cartão de 

visita da cidade de Fortaleza para o turista de chega.  
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4.3. Objetivo 

O objetivo deste trabalho é a recuperação da Lagoa da Itaoca e Riacho da Rosinha, 

proporcionando mais saúde para as pessoas e qualidade ambiental na região, com a 

implantação de um parque linear e saneamento básico no entorno.  

4.4. Resultados e Impactos esperados 

 

Espera-se com esse projeto de intervenção melhorar a saúde ambiental do bairro 

Itaoca, diminuir o perigo de fauna para o aeroporto, reduzindo assim o número de colisões de 

aeronaves com as aves do entorno, minimizar a infestação de muriçocas que ocorrem 

sazonalmente na região e proporcionar lazer para a população que habita no bairro. 

4.5. Ações de intervenção 

a. Realização de limpeza da área próxima à rede de captação de drenagem, com ação 

de educação ambiental da população do bairro Itaoca. 

A limpeza deverá ocorrer em todo o bairro Itaoca, 729,288 m³. Paralelo a isso, 

deverão ser realizadas campanhas de educação ambiental nas residências e pontos comerciais, 

e também para implantar a coleta seletiva no bairro. Isso evitará que o lixo escorra para a rede 

de drenagem pluvial e caia na lagoa da Itaoca. A limpeza deverá ser realizada semanalmente 

pela prefeitura de Fortaleza, assim como as ações de educação ambiental. No segundo mês, 

haverá fiscalização para punir as pessoas que colocam lixo inadequadamente, em forma de 

multas. A partir do segundo mês, as ações de limpeza e educação ambiental serão mensais, 

tendo a duração de um ano. Já as ações de fiscalização serão permanentes. 

b. Realização de saneamento básico no bairro Itaoca e Serrinha. 

De acordo com o Diagnóstico do Sistema de Esgotamento Sanitário de Fortaleza, 

as áreas onde ocorrerá o projeto de intervenção contam com um sistema de esgotamento 

sanitário ainda em andamento, conforme Tabela 1, com apenas uma pequena porcentagem da 

população do bairro Itaoca dotado de sistema existente (Fortaleza, 2014). 

Tabela 1 - Porcentagem da população atendida por sistema de esgotamento sanitário em cada 

bairro estudado, nas suas respectivas sub-bacias.  

Bairro População Bacia  Status  

Aeroporto 81,62% Ce-3 Existente 
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Aeroporto 15,2% CE-4 Em Andamento 

Aeroporto 3,13% CE-6 Em Andamento 

Itaoca 90,29% CE-4 Em Andamento 

Itaoca 7,21 % G-6 Existente 

Itaoca 2,53% SD-8 Existente 

Serrinha 95,86% CE-4 Em Andamento 

Fonte: (Fortaleza, 2014). 

Com isso, tudo leva a crer que o esgoto gerado nessa região está sendo lançado 

clandestinamente na rede de água pluvial. No diagnóstico de Drenagem do Município de 

Fortaleza, encontramos a malha de drenagem dos bairros Itaoca e Serrinha (Figura 8). Assim, 

o sistema de esgotamento deverá ser feito nas ruas onde a malha de drenagem passa, quais 

sejam:  

1. Rua Livino de Carvalho (entre Rua Cabral de Alencar e Rua Colombo) 

2. Rua Colombo (entre Rua Livino de carvalho e Rua Mundica de Paula) 

3. Rua Mundica de Paula (entre Rua Colombo e Rua Júlio Verne) 

4. Rua Júlio Verne (entre Mundica de Paula e Rua Bogari) 

5. Rua Bogari 

6. Rua peru (entre Rua Bogari e Rua Galileu) 

7. Rua Galileu (entre Rua Peru e Rua Júlio Verne)  

8. Rua dr. Justa Araújo (entre rua galileu e rua cônego lima sucupira) 

9. Rua equador (entre Rua Bogari e Rua Júlio Verne) 

10. Rua dona Diana (entre rua equador até Pedro coelho) 

11. Rua Flor de Liz (entre a rua cônego lima sucupira e Rua Pedro Coelho) 

12. Rua Pedro Coelho (entre a Rua Flor de Liz e rua D) 

13. Rua D, Alameda Oxossi e Rua sem nome (até Av. dr. Silas Munguba) 

14. Rua Cônego Lima Sucupira (entre av. Bernardo Manuel e Rua Duarte Pimentel) 

15. Rua Padre Acenço Gago (entre Rua Mauritânia e rua Duarte Pimentel) 

16. Rua Inácio Parente (entre rua Bernardo Manuel e rua Duarte Pimentel) 
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Figura 8. Área onde será realizada a obra de coleta de efluentes domésticos, circulada em 

azul. 

 
Fonte: Fortaleza (2015). 

c. Realizar limpeza da lagoa da rosinha e aplicação de larvicida 

A lagoa deverá ser limpa, com a remoção da vegetação aquática e gramíneas 

crescendo no seu interior, impedindo o fluxo para o córrego da rosinha. O lixo encontrado 

também deverá ser removido. Em seguida deverá ser aplicado larvicida, para evitar a 

proliferação dos mosquitos nos mananciais. 

d. Desapropriar e demolir as casas na borda do canal do riacho da Rosinha e 

construção do conjunto habitacional 

O riacho da Rosinha possui aproximadamente 01 km de extensão. O seu lado 

esquerdo é ocupado pelas casas. As casas deverão ser contadas, estimadas o valor e calculado 

o valor da indenização a cada morador. Será feito um conjunto habitacional na área da Figura 

9 para abrigar os moradores que serão removidos. O conjunto habitacional será feito 

consultando a opinião dos moradores. 

Desapropriadas as casas, essas serão demolidas e o material de demolição será 

reaproveitado o máximo possível e doado para cooperativas de reciclagem. O material não 

reaproveitado será destinado para reaproveitamento em centros de reaproveitamento de 

resíduos de construção ou destinados a um aterro apropriado.  
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Figura 9. Local, delimitado em vermelho, onde serão construídas as novas casas em 

substituição ás que serão removidas da borda do córrego. 

 
 Fonte: Adaptado do Google Maps pelo autor. 

 

e. Realizar demolição do concreto presente nas bordas do canal e no fundo do canal 

do riacho da Rosinha 

O revestimento asfáltico e pavimento presentes na borda do canal também deverão 

ser demolidos, assim como a canalização, deixando o leito do rio o mais próximo do que era 

originalmente.  

f. Plantio de vegetação ciliar nativa nas bordas do riacho e implantação do parque 

linear 

Após a remoção de todo o concreto do fundo do riacho e do asfalto da borda, as 

bordas passarão por um processo de recuperação do solo, e em seguida, será revegetada, com 

o auxílio de técnicas de recuperação de áreas degradadas, como a Implantação da 

Comunidade Florestal. Essa técnica é utilizada em áreas altamente degradadas, onde a 

vegetação não tem condições de se recompor naturalmente. Deverão ser escolhidas espécies 

nativas da região e que sejam adaptadas às margens de rios. A metodologia poderá ser a de 

ilhas de enriquecimento ou a de plantação em linhas, sempre combinando espécies pioneiras, 

com secundárias e tardias.  
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A introdução da vegetação pode ser através de semeadura ou pelo plantio de 

mudas, que garante maior rapidez e maior nível de estabelecimento das plantas. Deve-se ter 

em mente que este é um processo caro e que o nível de sucesso depende da qualidade das 

mudas utilizadas e das condições climáticas da região. Nesse sistema, deve ser observada a 

introdução de espécies dos diferentes grupos ecológicos, a fim de se reconstituir um 

ecossistema semelhante ao da região (Palácio, 2015).  

As etapas que compõem o processo de recuperação consistem em preparar o solo 

fazendo uma limpeza na área, controlar as formigas cortadeiras, abrir as covas, adubar o solo 

e plantar as mudas (Palácio, 2015). A extensão da recuperação obedecerá ao código florestal 

de 30 m para cada borda. O total da área revegetada será, portanto, de 60.000 m². 

Para a implantação do parque linear, será obedecida a área de 30 m de vegetação 

na borda e somente após esses 30 m é que haverá a implantação das estruturas de lazer do 

parque, que consiste em trilhas para caminhadas, parques infantis, academias ao ar livre e um 

espaço para aulas de ginástica em grupo, além da instalação de bebedouros e faixas para 

bicicletas e ainda uma pista de skate. Um pequeno anfiteatro também será instalado a fim de 

haver apresentações artísticas e outros usos pela comunidade. O local será também 

frequentado pelos passageiros do aeroporto. Espaço para foodtrukcs também será reservado 

nessa área.  

g. Implantação de um parque ecológico no Riacho da Rosinha, com pontos de lazer, 

ginástica, caminhada quiosques e infraestrutura ao longo do riacho 

O parque ecológico será construído numa área de aproximadamente 59.000 m², 

adjacente ao riacho da Rosinha, conforme Figura 10. Deverá conter área de trilhas, 

caminhadas, banheiros, anfiteatro, playground, equipamentos de ginástica e pista de skate, 

além de uma horta comunitária, além de um centro de permacultura, com cursos para a 

comunidade sobre técnicas sustentáveis. 
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Figura 10. Área onde deverá ser implantado o parque ecológico, delimitada em amarelo. 

 

Fonte: Adaptado do Google Maps pelo autor. 

4.6. Atores envolvidos 

Os atores envolvidos na obra serão a Prefeitura Municipal de Fortaleza, Governo 

do Estado do Ceará, Secretaria de Saúde do Município e Estado, Defesa Civil, Governo 

Federal, Fraport Fortaleza, Associação de Moradores do Itaoca e Serrinha. 

4.7. Recursos necessários 

ESTUDO DE VIABILIDADE; 

PROJETO TÉCNICO (URBANÍSTICO, ESTRUTURAL E PAISAGÍSTICO) 

LICENÇA AMBIENTAL 

EXECUÇÃO 

Etapa 01: Limpeza das ruas, coleta e destinação de resíduos 

Mão de obra qualificada 

Mao de obra para limpeza 

Caminhões de lixo 

Instrumentos para limpeza 

Etapa 02: Implantação de sistema de esgotamento sanitário nos bairros serrinha e itaoca 

Mão de obra qualificada 

Mão de obra comum 

Estudo para implantação de coleta de esgoto 
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Escavação 

Obras de captação de esgoto; 

Tubulações para realização de saneamento básico 

Equipamentos para demolição do asfalto  

Material para reparo do asfalto 

Etapa 03: Limpeza da lagoa e do riacho 

Mão de obra qualificada 

Mão de obra para a limpeza 

Equipamentos para limpeza 

Larvicidas 

Etapa 04: Demolição das casas e realocação de moradores 

Mão de obra qualificada 

Mão de obra comum 

Desapropriações e relocações 

Equipamentos para demolição e remoção das casas 

Caminhão para remoção dos resíduos 

Etapa 05: Demolição do canal e pavimentos das bordas 

Mão de obra qualificada 

Mão de obra comum 

Equipamentos para demolição das bordas e fundo do rio 

Etapa 06: Revegetação da mata ciliar e implantação do parque ecológico 

Mão de obra qualificada 

Mão de obra comum 

Projeto do parque 

Mudas para revegetação 

Obras de macro e micro drenagem 

Obras no parque: 

Equipamentos de lazer 

Melhoramentos de via e infraestrutura: 

Sanitários 

Iluminação 

Equipamentos de ginástica 

Quadra poliesportiva 

Pistas de skate 

Horta comunitária 
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Anfiteatro  

Equipamentos: 

Escavadeira de concha ou retroescavadeira 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) 

Caminhões de concreto 

Compactadores 

Transporte de material 

Material: 

Tubulação para redes de esgoto e drenagem 

Peças de concreto pré-moldado (equipamentos de lazer) 

4.8. Orçamento 

O orçamento estimado do projeto se encontra na tabela a seguir. 

Tabela 2. Orçamento estimado para a execução do projeto. 

Objeto Valor 

unitário 

(R$) 

Un Qtde Valor total Fonte 

Estudo de Viabilidade 31,15 UT 900,00 28.035,00 Seinfra 

Projeto Técnico      

Cálculo Estrutural 31,15 UT 900,00 28.035,00 Seinfra 

Projeto Urbanístico 31,15 UT 900,00 28.035,00 Seinfra 

Projeto Paisagístico 31,15 UT 900,00 28.035,00 Seinfra 

Licença Ambiental 31,15 UT 900,00 28.035,00 Seinfra 

Execução      

Etapa 01: Limpeza das ruas, 

coleta e destinação de resíduos. 

     

Raspagem e limpeza do terreno 2,64 m² 729,29 1.925,32 Seinfra 

Carga manual de entulho 14,21 m² 729,29 10.363,18 Seinfra 

Etapa 02: Implantação de sistema 

de esgotamento sanitário nos 

bairros serrinha e itaoca 

     

Cadastro de rede 1,41 m 3522,08 4.966,13 Seinfra 
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Locação e nivelamento de rede de 

esgoto 

2,55 m 3522,08 8.981,30 Seinfra 

Escavação 2,33 m³ 3522,08 8.206,45 Seinfra 

Aquisição, Assent. e Rejunt. De 

Tubo De Concreto Armado 

D=150cm 

659,57 m 3522,08 2.323.058,31 Seinfra 

Demolição de pavimento asfáltico 15,56 m² 3522,08 54.803,56 Seinfra 

Transporte de material 36,34 m³ 3522,08 127.992,39 Seinfra 

Recomposição de capa em 

concreto asfáltico 

35,23 m² 3522,08 124.082,88 Seinfra 

Etapa 03: Limpeza da lagoa e do 

riacho 

     

Limpeza Mecanizada de Aguapés 

em Lagoas 

2,07 m² 9.827,13 20.342,16 Seinfra 

Limpeza Manual de Aguapés em 

Lagoas 

2,11 m² 9.827,13 20.735,24 Seinfra 

Larvicida Biológico - 

FORMULAÇÃO: grânulos 

dispersíveis em água, com 

componentes ativo 

Bacillus sphaericus, potência 

aproximada de 650 BS UTI/mg. 

2.241,88 kg 100,00 224.188,00 Prefeitura 

de 

Fortaleza 

Larvicida biológico – 

Formulação: com componente 

ativo de Bacillus thruringiensis 

israelensis, sorotipo H-14, 

concentrado seco, na formulação 

“WDG” a base de grânulos 

dispersíveis em água e potência de 

3.000 Bt UTI/mg.  

1.398,30 kg 300,00 419.490,00 Prefeitura 

de 

Fortaleza 

Etapa 04: Demolição das casas e 

realocação de moradores e 

construções de novas casas 

     

Valor estimado do terreno para 

construção de conjunto 

habitacional 

746,58 m² 12.843,00 9.588.434,73 Média de 

imobiliarias 

Valor estimado da construção das 

casas 

1.454,26 m² 12.843,00 18.677.061,18 Sinduscom/

Ce 

Demolição de alvenaria 36,34 m³ 1.000,00 36.340,00 Seinfra 
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Transporte de material 36,34 m³ 1.000,00 36.340,00 Seinfra 

Etapa 05: Demolição do canal e 

pavimentos das bordas 

     

Demolição de concreto armado 385,99 m³ 1.000,00 385.990,00 Seinfra 

Transporte de material 36,34 m³ 1.000,00 36.340,00 Seinfra 

Etapa 06: Revegetação da mata 

ciliar e implantação do parque 

ecológico 

     

Arbustos ornamentais 20,45 uni 1.400,00 28.630,00 Seinfra 

Árvore c/ tutor e adubo 32,47 uni 1.000,00 32.470,00 Seinfra 

Grama em áreas externas, 

inclusive material 

8,37 m² 10.000,00 83.700,00 Seinfra 

Irrigação diária de área plantada 0,19 m² 60.000,00 11.400,00 Seinfra 

Transporte de terra 

fértil.p/plantio de 

herbáceas/árvores ornamentais 

4,03 m² 60.000,00 241.800,00 Seinfra 

Obras no parque:      

Banco de madeira c/estrutura de 

ferro - l= 3.00m 

840,00 unid 20,00 16.800,00 Seinfra 

Carrossel de roda 821,00 unit 2 1.642,00 Seinfra 

Conjunto de tabelas p/ basquete 406,97 cj 2 813,94 Seinfra 

Escorregador grande, confecção 

em tubo vapor e pintura esmalte 

sintético 

686,11 unit 3 2.058,33 Seinfra 

Gangorra c/ 03 pranchas, 

confecção em tubo vapor e 

pintura esmalte sintético 

859,36 unit 4 3.437,44 Seinfra 

Gaiola labirinto, confecção em 

tubo vapor e pintura esmalte 

sintético 

689,95 unit 1 689,95 Seinfra 

Balanço andorinha c/03 cadeiras, 

confecção em tubo vapor e 

pintura esmalte sintético 

639,61 unit 3 1.918,83 Seinfra 

TOTAL DA OBRA   32.675.176,33 

 

http://sites.seinfra.ce.gov.br/siproce/onerada/html/C0926.html?a=1493216265031
http://sites.seinfra.ce.gov.br/siproce/onerada/html/C0865.html?a=1493216265031
http://sites.seinfra.ce.gov.br/siproce/onerada/html/C2997.html?a=1493216265031
http://sites.seinfra.ce.gov.br/siproce/onerada/html/C2997.html?a=1493216265031
http://sites.seinfra.ce.gov.br/siproce/onerada/html/C2997.html?a=1493216265031
http://sites.seinfra.ce.gov.br/siproce/onerada/html/C3000.html?a=1493216265031
http://sites.seinfra.ce.gov.br/siproce/onerada/html/C3000.html?a=1493216265031
http://sites.seinfra.ce.gov.br/siproce/onerada/html/C3000.html?a=1493216265031
http://sites.seinfra.ce.gov.br/siproce/onerada/html/C3646.html?a=1493216265031
http://sites.seinfra.ce.gov.br/siproce/onerada/html/C3646.html?a=1493216265031
http://sites.seinfra.ce.gov.br/siproce/onerada/html/C3646.html?a=1493216265031
http://sites.seinfra.ce.gov.br/siproce/onerada/html/C0352.html?a=1493216265031
http://sites.seinfra.ce.gov.br/siproce/onerada/html/C0352.html?a=1493216265031
http://sites.seinfra.ce.gov.br/siproce/onerada/html/C0352.html?a=1493216265031
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4.9. Viabilidade 

O projeto de intervenção é viável, pois na primeira etapa, a de esgotamento 

sanitário, já existe previsão de realização dessa obra de esgotamento. Na segunda etapa, a 

limpeza da lagoa já é feita anualmente. Quanto ao projeto do parque, seria a parte mais 

dispendiosa por envolver desocupação e demolição de casas. Entretanto a solução apontada da 

construção de um conjunto habitacional em um terreno próximo é bastante viável, pois será 

feito sob consulta da população, a apenas alguns metros, diminuindo assim o impacto da 

mudança. As casas deverão ser construídas e estarem prontas antes da demolição. Com 

relação à implantação do parque, também é algo viável, pois já que será desocupada toda a 

app, não haverá necessidade da calha de concreto do canal, sendo assim restaurado o 

ecossistema com suas funções, e aumentando a qualidade de vida das pessoas do local. Os 

resultados da obra de diminuir a infestação de mosquitos e ainda eliminar o mau cheiro de 

esgoto que emana da lagoa quando se passa no viaduto do Aeroporto é de natural interesse 

tanto do governo do Estado, como da própria administradora do Aeroporto. 

4.10. Riscos e Dificuldades 

A maior dificuldade talvez será a captação de recursos e apoio para a realização da 

obra, por envolver a remoção da população. Em relação ao terreno apontado como sugestão 

de destinação, seria preciso ainda verificar o valor e negociar sua compra. Entretanto há 

muitas fundações e bancos internacionais que financiam esse tipo de obra para países de 

terceiro mundo. Com isso acredita-se que a captação de recursos não seja algo assim tão 

difícil. Um desafio será ainda a adesão da população ao parque, pois a mesma deverá mantê-lo 

em boas condições. A questão da segurança também precisa ser vista, para que o local não se 

torne um reduto de usuários de drogas. Por isso é necessário ter atividades lúdicas com os 

jovens, para que ocupem seu tempo de forma saudável, evitando assim a marginalidade. 
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4.11. Cronograma 

 Ano 1 Ano 2 Ano 3 

ATIVIDADE 
Meses   Meses Meses  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

1.1 Preparação do termo de referência e 

solicitação de propostas 

x x                             

1.2 Elaboração de propostas   x                            

1.3 Análise das propostas e julgamento    x                           

1.4 Contratação     x                          

1.5 Execução da obra                               

1.5.1 Etapa 1      x x x                       

1.5.2 Etapa 2         x x                     

1.5.3 Etapa 3           x x x                  

1.5.4 Etapa 4              x x x x x x            

1.5.5 Etapa 5                    x x x x x x x x x   

1.6 Entrega da obra                              x x 
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4.12. Gestão, acompanhamento e avaliação 

A execução dos serviços será supervisionada e acompanhada pela Contratante 

diretamente ou através de representante designado para esse fim, com acesso a dados e 

informações necessários ao cumprimento das obrigações estipuladas neste Termo de 

Referência. 

A Contratada deverá manter esse representante informado de seus procedimentos 

e atividades durante todo o período de execução dos trabalhos, ficando obrigado a fornecer 

todos os elementos de seu conhecimento e competência que sejam necessários ao processo de 

acompanhamento e monitoria. 

5. TERMO DE REFERÊNCIA 

5.1. Introdução 

A lagoa da Itaoca, com 9.827,13 m² de área, é um corpo d’água que se localiza no 

interior do sítio patrimonial do Aeroporto Internacional de Fortaleza, sangrando para fora do 

sítio através do canal da Rosinha, antigo Riacho da Rosinha, localizado no bairro Serrinha e 

com uma extensão de aproximadamente 01 km. O acesso à lagoa se dá pelo Terminal de 

Cargas Doméstico do Aeroporto, devendo ser solicitado acesso à administração do Aeroporto, 

enquanto que, para o canal, o acesso se dá pela av. Senador Carlos Jereissati. A lagoa se 

encontra eutrofizada, pois recebe juntamente com a drenagem do bairro, emissões de esgotos 

clandestinos do barro e bastante lixo, depositados indevidamente nas ruas do bairro. Toda essa 

poluição causa anualmente uma multiplicação de mosquitos do gênero Culex, o qual causa 

mal-estar, tanto à população da região, quanto à comunidade aeroportuária e usuários do 

aeroporto, com repercussão até mesmo internacional. 

5.2. Objeto 

O objeto do trabalho é contratação de empresa através da modalidade 

concorrência para a execução da Restauração Ecológica da lagoa da Itaoca e Riacho da 

Rosinha. Para tanto deverão ser realizados os seguintes serviços: saneamento básico nos 

bairros Serrinha e Itaoca, na região próxima aos corpos hídricos; remoção das casas, 

construção de conjunto habitacional e realocação dos moradores habitantes das margens do 
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riacho da Rosinha para esse conjunto; e, por fim, a recuperação do riacho e de sua mata ciliar, 

com a construção de um parque ecológico. 

5.3. Justificativa 

A infestação de mosquitos no Aeroporto de Fortaleza ocorre anualmente. Para 

resolver o problema, soluções paliativas são tomadas, tais como limpeza da lagoa, aplicação 

de larvicidas e termo nebulização, para o controle dos mosquitos adultos, com o apoio da 

Prefeitura de Fortaleza. Quando a ação é feita com alguns meses de antecedência, obtém-se 

um controle maior dessa infestação e resultados melhores. Ano a ano discutem-se as causas 

dessa problemática, sendo tratadas em reuniões com o Estado e Município. Recentemente a 

infestação foi tamanha que atingiu os meios de comunicação internacionais. Dessas reuniões 

infelizmente acabam saindo apenas soluções paliativas, pois as efetivas demandam 

investimentos que ainda não são prioridades para o governo, visto que também seria a médio e 

longo prazo, e logo que os mosquitos são controlados, as reuniões cessam, retornando apenas 

na infestação seguinte.  

A solução efetiva apontada para o problema é o saneamento básico do bairro 

Itaoca, o qual ‘abastece’ a lagoa com seus excrementos. Adicionalmente a esta solução, está a 

recuperação do riacho da Rosinha, que foi perdido desde a construção do Terminal de 

passageiros atual, com a canalização do córrego, se agravando com as ocupações irregulares 

da sua borda, que intensificaram a emissão de efluentes no córrego, causando mais infestação 

de muriçocas e doenças. Paralelo ao córrego será implantado um parque linear, beneficiando 

todo o bairro, no qual inexistem parques ecológicos, com praças insuficientes para atender a 

demanda da população por lazer e qualidade de vida. Essa intervenção dessa forma visa 

amenizar essa situação, além de trazer melhoria na qualidade de vida e saúde da população e 

proporcionar uma melhor visão do turista que chega à cidade de Fortaleza, economizando 

ainda gastos anuais com soluções paliativas para o problema. 

5.4. Descrição do objeto 

i. Área da intervenção 

A Figura 10 mostra um esquema da área de estudo, mostrando a Lagoa da Itaoca, 

e o fluxo de água até o riacho da Rosinha. 
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Figura 11. Área onde se localiza os corpos hídricos objetos da intervenção deste trabalho. 

 
Fonte: Adaptado do Google Maps pelo autor. 

ii. As ações de intervenção 

As ações de intervenção do projeto serão divididas nas seguintes partes: 

a. Realização de limpeza da área próxima à rede de captação de drenagem, com ação de 

educação ambiental da população do bairro Itaoca. 

A limpeza deverá ocorrer em todo o bairro Itaoca, 729,288 m³ (Figura 11). 

Paralelo a isso, deverão ser realizadas campanhas de educação ambiental nas residências e 

pontos comerciais, e também para implantar a coleta seletiva no bairro. Isso evitará que o lixo 

escorra para a rede de drenagem pluvial e caia na lagoa da Itaoca. A limpeza deverá ser 

realizada diariamente e as ações de educação ambiental semanalmente. 
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Figura 12. Delimitação do bairro Itaoca em Fortaleza/CE. 

 
Fonte: Google Maps. 

b. Regularização do saneamento básico das casas próximas à drenagem que leva à lagoa 

da Itaoca e riacho da Rosinha 

Deverá ser realizada obra de instalação de sistema de esgotamento sanitário na 

região delimitada em azul na Figura 13. Essa área fica próxima à malha de drenagem que leva 

a água da chuva para a lagoa. O objetivo do saneamento nesse contorno é prevenir o 

lançamento de esgotos na malha pluvial, evitando assim a poluição da lagoa e do riacho da 

Rosinha. Abaixo estão listadas as ruas, bem como a sua extensão, para o cálculo das 

tubulações para o sistema de esgotamento sanitário: 

Tabela 3. Lista de ruas com o respectivo comprimento para cálculo das tubulações do sistema 

de esgotamento sanitário proposto para ser implantado no bairro Itaoca, Fortaleza/CE. 

Rua Comprimento 

(m) 

1. Rua Livino de Carvalho (entre Rua Cabral de Alencar e Rua Colombo)  285,78 

2. Rua Colombo (entre Rua Livino de carvalho e Rua Mundica de Paula) 139,43 

3. Rua Mundica de Paula (entre Rua Colombo e Rua Júlio Verne) 96,3 

4. Via férrea (entre Mundica de Paula e Rua Bogari) 62,47 

5. Rua Bogari 230,8 
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6. Rua Peru (entre Rua Bogari e Rua Galileu) 216,25 

7. Rua Galileu (entre Rua Peru e Rua Júlio Verne) 27,69 

8. Rua dr. Justa Araújo (entre rua galileu e rua cônego lima sucupira) 123,78 

9. Rua Equador (entre Rua Bogari e Rua Galileu) 131,61 

10. Rua dona Diana (entre rua equador até Pedro coelho)  282,15 

11. Rua Galileu (entre Rua D. Diana e Rua Equador) 132,14 

11. Rua Flor de Liz (entre a rua cônego lima sucupira e Rua Pedro 

Coelho)  
141,73 

12. Rua Pedro Coelho (entre a Rua Flor de Liz e rua D) 227,07 

13. Rua D, Alameda Oxossi e Rua eng José Henrique Frota 354,82 

14. Rua Cônego Lima Sucupira (entre av. Bernardo Manuel e Rua Duarte 

Pimentel) 
312,36 

15. Rua Padre Acenço Gago (entre Rua Mauritânia e rua Duarte 

Pimentel) 
312,46 

16. Rua Inácio Parente (entre rua bernardo manuel e rua Duarte 

Pimentel) 
445,24 

TOTAL 3522,08 
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Figura 13.Área onde será realizada a obra de coleta de efluentes domésticos, circulada em 

azul. 

 
Fonte: Fortaleza (2015) 

c. Limpeza da lagoa da Itaoca 

A lagoa, a qual possui área de 9.827,13m², deverá ser despoluída, com a retirada 

dos resíduos porventura presentes e retirada do excesso de plantas aquáticas que impedem o 

fluxo do riacho (Figura 14). 

Figura 14.Lagoa da Itaoca delimitada pela linha laranja, localizada no interior da área 

patrimonial do Aeroporto Internacional de Fortaleza. 

 
Fonte: Google Maps, adaptado pelo autor. 

d. Construção de conjunto habitacional, desocupação e demolição das casas e do asfalto 

das margens e descanalização do riacho da Rosinha  
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Para a realocação da população deverá ser construído um conjunto habitacional, 

localizado no terreno a poucos metros do local, de 12.843 m³ (Figura 15), com consulta à 

população.  

Figura 15. Terreno onde deverão ser construídas as casas para realocar as famílias, delimitado 

em vermelho. 

 
Fonte: Google Maps, adaptado pelo autor. 

A margem na qual a população habita possui aproximadamente 01 km de extensão 

Figura 16). As famílias deverão ser identificadas, assim como deve ser estimado o valor de 

cada casa, para fins de indenização/alocação no conjunto habitacional. Após a remoção e 

realocação das famílias, as casas deverão ser demolidas, assim como o asfalto presente na 

outra margem. O concreto do fundo do canal deverá ser removido, devolvendo assim, o status 

de riacho para o canal. A figura 15 mostra a área do riacho, com as linhas vermelhas 

delimitando a extensão das margens do canal que deverão ser desocupadas. 
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Figura 16. Riacho da Rosinha, cuja delimitação em vermelho denota a área que será demolida 

para a recomposição da mata ciliar, incluindo casas e asfalto. 

 
Fonte: Google Maps, adaptado pelo autor. 

e. Recuperação da vegetação ciliar na borda do riacho da Rosinha e execução do projeto 

de infraestrutura de lazer em alguns pontos do riacho da Rosinha. 

As bordas do riacho, após serem desocupadas, deverão receber plantio de espécies 

arbóreas nativas de mata ciliar, de forma que a vegetação original da borda do riacho seja 

recuperada. 

A área mais distante do rio, respeitada a faixa mínima de mata ciliar, deverá ser 

ocupada por um parque ecológico, com equipamentos para atividade física, banheiros, 

quiosques, trilhas, espaço para piquenique, etc. A contratada deverá apresentar um projeto de 

parque contendo as estruturas citadas, o qual se localizará de acordo com a Figura 17 (área 

59.171m²). 
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Figura 17. Área onde deverá ser implantado o parque linear, delimitada em amarelo. 

 
Fonte: Google Maps, adaptado pelo autor. 

 

5.5. Fundamentação legal 

a. Modalidade concorrência 

É a modalidade de licitação própria para atender os contratos de maiores valores, 

em que se admite a participação de quaisquer interessados que preencham as condições 

estabelecidas no edital (BRASIL, 1993). A concorrência deve ser usada para obras e serviços 

de engenharia acima de R$ 1.500.000,00 e para compras e serviços acima de R$ 650.000,00. 

No caso, o presente projeto foi orçado em cerca de R$ 33.000.000,00, se encaixando, 

portanto, nessa modalidade. 

b. Código florestal 

As Áreas de Preservação Permanente (APPs) são espaços territoriais 

especialmente protegidos de acordo com o disposto no inciso III, § 1º, do artigo 225 da 

Constituição Federal e nos artigos 3º e 4º do Código Florestal. Tendo como conceito legal de 

APP: área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de 

preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo 

gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas 

(Palácio, 2015). 

Para as APPs dos rios, deve ser preservada uma faixa marginal que varia de 30 a 

500 metros, dependendo da largura do rio, medida a partir do nível mais alto, em projeção 
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horizontal. Já para os lagos, há uma diferenciação entre naturais e artificiais, além de 

considerar tamanho e localização (Palácio, 2015). 

5.6. Estimativa de custos 

A tabela a seguir mostra o orçamento para a execução do projeto. 

Tabela 4. Orçamento estimado para a execução de cada etapa do projeto. 

Objeto Valor 

unitário 

(R$) 

Un Quantidade Valor total Fonte 

Estudo de Viabilidade 31,15 UT 900,00 28.035,00 Seinfra 

Projeto Técnico      

Cálculo Estrutural 31,15 UT 900,00 28.035,00 Seinfra 

Projeto Urbanístico 31,15 UT 900,00 28.035,00 Seinfra 

Projeto Paisagístico 31,15 UT 900,00 28.035,00 Seinfra 

Licença Ambiental 31,15 UT 900,00 28.035,00 Seinfra 

Execução      

Etapa 01: Limpeza das ruas, 

coleta e destinação de resíduos. 

     

Raspagem e limpeza do terreno 2,64 m² 729,29 1.925,32 Seinfra 

Carga manual de entulho 14,21 m² 729,29 10.363,18 Seinfra 

Etapa 02: Implantação de sistema 

de esgotamento sanitário nos 

bairros serrinha e itaoca 

     

Cadastro de rede 1,41 m 3522,08 4.966,13 Seinfra 

Locação e nivelamento de rede de 

esgoto 

2,55 m 3522,08 8.981,30 Seinfra 

Escavação 2,33 m³ 3522,08 8.206,45 Seinfra 

Aquisição, Assent. e Rejunt. De 

Tubo De Concreto Armado 

D=150cm 

659,57 m 3522,08 2.323.058,31 Seinfra 

Demolição de pavimento asfáltico 15,56 m² 3522,08 54.803,56 Seinfra 

Transporte de material 36,34 m³ 3522,08 127.992,39 Seinfra 
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Recomposição de capa em 

concreto asfáltico 

35,23 m² 3522,08 124.082,88 Seinfra 

Etapa 03: Limpeza da lagoa e do 

riacho 

     

Limpeza Mecanizada de Aguapés 

em Lagoas 

 2,07  m² 9.827,13  20.342,16  Seinfra 

Limpeza Manual de Aguapés em 

Lagoas 

 2,11  m² 9.827,13  20.735,24  Seinfra 

Larvicida Biológico - 

FORMULAÇÃO: grânulos 

dispersíveis em água, com 

componentes ativo 

Bacillus sphaericus, potência 

aproximada de 650 BS UTI/mg. 

2.241,88 kg 100,00  224.188,00  Prefeitura 

de Fortaleza  

Larvicida biológico – Formulação: 

com componente ativo de Bacillus 

thruringiensis israelensis, sorotipo 

H-14, concentrado seco, na 

formulação “WDG” a base de 

grânulos dispersíveis em água e 

potência de 3.000 Bt UTI/mg.  

1.398,30 kg 300,00  419.490,00  Prefeitura 

de Fortaleza 

Etapa 04: Demolição das casas e 

realocação de moradores e 

construções de novas casas 

     

Valor estimado do terreno para 

construção de conjunto 

habitacional 

746,58 m² 12.843,00  9.588.434,73  Média de 

imobiliarias 

Valor estimado da construção das 

casas 

1.454,26 m² 12.843,00  18.677.061,1

8  

Sinduscom/

Ce 

Demolição de alvenaria 36,34  m³ 1.000,00  36.340,00  Seinfra 

Transporte de material 36,34  m³ 1.000,00  36.340,00  Seinfra 

Etapa 05: Demolição do canal e 

pavimentos das bordas 

     

Demolição de concreto armado 385,99  m³ 1.000,00  385.990,00  Seinfra 

Transporte de material 36,34  m³ 1.000,00  36.340,00  Seinfra 

Etapa 06: Revegetação da mata 

ciliar e implantação do parque 

ecológico 

     

Arbustos ornamentais 20,45 uni  1.400,00  28.630,00  Seinfra 
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Árvore c/ tutor e adubo 32,47  uni  1.000,00  32.470,00  Seinfra 

Grama em áreas externas, 

inclusive material 

 8,37  m²  10.000,00  83.700,00  Seinfra 

Irrigação diária de área plantada  0,19  m²  60.000,00  11.400,00  Seinfra 

Transporte de terra fértil 

p/plantio de herbáceas/árvores 

ornamentais 

 4,03  m²  60.000,00  241.800,00  Seinfra 

Obras no parque:      

Banco de madeira c/estrutura de 

ferro – l = 3.00m 

 840,00  unid  20,00  16.800,00  Seinfra 

Carrossel de roda                 

821,00  

unit 2 1.642,00  Seinfra 

Conjunto de tabelas p/ basquete                 

406,97  

cj 2 813,94  Seinfra 

Escorregador grande, confecção 

em tubo vapor e pintura esmalte 

sintético 

                

686,11  

unit 3 2.058,33  Seinfra 

Gangorra c/ 03 pranchas, 

confecção em tubo vapor e pintura 

esmalte sintético 

                

859,36  

unit 4 3.437,44  Seinfra 

Gaiola labirinto, confecção em 

tubo vapor e pintura esmalte 

sintético 

                

689,95  

unit 1 689,95  Seinfra 

Balanço andorinha c/03 cadeiras, 

confecção em tubo vapor e pintura 

esmalte sintético 

                

639,61  

unit 3  1.918,83  Seinfra 

TOTAL DA OBRA    32.675.176,33  

 

5.7. Critérios de julgamento 

O julgamento da proposta levará em consideração tanto a proposta técnica quanto 

a proposta de preço, cada uma com seu respectivo peso (T) e (P). Para tanto, serão atribuídas 

notas para cada proposta. 

a. Proposta Técnica 

No julgamento da proposta técnica, serão contemplados os seguintes critérios e 

aspectos: 

http://sites.seinfra.ce.gov.br/siproce/onerada/html/C0926.html?a=1493216265031
http://sites.seinfra.ce.gov.br/siproce/onerada/html/C0865.html?a=1493216265031
http://sites.seinfra.ce.gov.br/siproce/onerada/html/C2997.html?a=1493216265031
http://sites.seinfra.ce.gov.br/siproce/onerada/html/C2997.html?a=1493216265031
http://sites.seinfra.ce.gov.br/siproce/onerada/html/C2997.html?a=1493216265031
http://sites.seinfra.ce.gov.br/siproce/onerada/html/C3000.html?a=1493216265031
http://sites.seinfra.ce.gov.br/siproce/onerada/html/C3000.html?a=1493216265031
http://sites.seinfra.ce.gov.br/siproce/onerada/html/C3000.html?a=1493216265031
http://sites.seinfra.ce.gov.br/siproce/onerada/html/C3646.html?a=1493216265031
http://sites.seinfra.ce.gov.br/siproce/onerada/html/C3646.html?a=1493216265031
http://sites.seinfra.ce.gov.br/siproce/onerada/html/C3646.html?a=1493216265031
http://sites.seinfra.ce.gov.br/siproce/onerada/html/C0352.html?a=1493216265031
http://sites.seinfra.ce.gov.br/siproce/onerada/html/C0352.html?a=1493216265031
http://sites.seinfra.ce.gov.br/siproce/onerada/html/C0352.html?a=1493216265031
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Tabela 5. Critérios para julgamento das propostas com sua respectiva pontuação. 

Critério Descrição Pontos 

Experiência da empresa ou 

equipe técnica 

Experiência geral em estudos e projetos de restauração 

de mata ciliar, parques urbanos e saneamento básico. 

10 

 

Conhecimento do problema Conhecimento do problema e conhecimento geral do 

escopo dos serviços e atividades a serem desenvolvidos. 

30 

 

Estrutura organizacional da 

empresa ou da equipe técnica 

Organograma, dimensionamento da equipe, atribuições 

e responsabilidades dos técnicos e cronograma de 

atividades para execução dos serviços. 

10 

Currículo da equipe técnica Currículo e experiência da equipe-chave e apresentação 

da equipe de apoio. 

50 

Total   100 

A proposta técnica tem nota (Nt) máxima de 100 pontos. A nota mínima para 

considerar a proposta técnica elegível é de 70 pontos. 

b. Proposta de Preço 

Para avaliação das propostas de preço, serão atribuídas notas financeiras (Nf), por 

proposta, conforme descrição que se segue. 

A nota financeira (Nf) será calculada multiplicando por 100 a divisão do valor da 

proposta financeira mais baixa (Fmin) pelo valor da proposta financeira em avaliação (F), 

mediante a fórmula a seguir, utilizando duas casas decimais e desprezando a fração 

remanescente: 

Nf = 100 x Fmin/F 

Em que: 

Nf = Nota financeira; 

Fmin = valor da proposta financeira mais baixa; 

F = valor da proposta em avaliação. 

Proposta Vencedora 

Com base nas notas técnicas (Nt) e financeiras (Nf) apuradas, será atribuída a nota 

final (N) de cada licitante, com base na fórmula a seguir: 

N = (Nt x T) + (Nf x P) 

Em que: 

N = nota final; 

Nt = nota técnica; 

T = peso atribuído à proposta técnica; 

P = peso atribuído à proposta de preço. 
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Sendo: T = 0,8 e P = 0,2. 

Será considerado vencedor o proponente que obtiver a maior nota final. 

5.8. Prazo, local e condições de entrega 

O prazo para a execução total obra é de 02 (dois) anos. O local é Aeroporto, e 

bairro Serrinha e Itaoca. 

5.9. Obrigação das partes 

São obrigações do empreendedor: 

• Colocar à disposição do contratado os elementos e informações necessários à execução 

deste termo de referência; 

• Aprovar as etapas de execução dos serviços pertinentes, desde o planejamento até sua 

efetiva concretização; 

• Acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços, promovendo o acompanhamento e a 

fiscalização sob os aspectos quantitativo e qualitativo; 

• Impedir que terceiros executem os serviços objeto deste termo de referência; 

• Rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as 

especificações constantes deste termo de referência; 

• Atestar à execução dos serviços e receber a nota fiscal/fatura correspondente, na forma 

estabelecida neste termo de referência; 

• Efetuar os pagamentos devidos ao contratado, nos termos definidos neste termo de 

referência; 

• Deduzir e recolher os tributos na fonte sobre os pagamentos efetuados ao contratado; 

• Aplicar ao contratado as penalidades regulamentares, caso sejam explicitadas em contrato. 

 

São obrigações do contratado: 

• Executar os serviços descritos em sua proposta, em conformidade com as especificações e 

nas condições exigidas neste termo de referência; 

• Discutir previamente com o empreendedor a sequência dos trabalhos a ser desenvolvidos, 

bem como qualquer alteração que se torne necessária; 

• Comunicar ao empreendedor qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os 

esclarecimentos solicitados; 
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• Assumir inteira responsabilidade pela execução, bem como por quaisquer eventuais danos 

ou prejuízos causados ao empreendedor ou a terceiros, no cumprimento deste termo de 

referência; 

• Apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) obtida junto ao respectivo 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou correspondente, referente a 

execução dos serviços objeto desta contratação; 

• Mandar desfazer ou refazer qualquer serviço que, a juízo do empreendedor, não esteja de 

acordo com o ajustado neste termo de referência; 

• Responder pelas obrigações de natureza tributária, trabalhista, previdenciária ou resultante 

de acidente no trabalho, bem como pelas relacionadas a alimentação, saúde, transporte, 

uniformes ou outros benefícios, de qualquer natureza, decorrentes da relação de emprego 

no âmbito da contratação; 

• Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, a execução dos 

serviços objeto deste termo de referência; 

• Manter, durante a execução dos serviços, as condições de habilitação e qualificação 

exigidas neste termo de referência; 

• Não divulgar informações a terceiros ou realizar publicidade acerca dos serviços, salvo 

expressa autorização do empreendedor; 

• Atuar dentro dos prazos estabelecidos. 

5.10. Acompanhamento e fiscalização 

As obras a serem executadas pela empresa contratada serão acompanhadas e 

fiscalizadas por especialistas contratados pelo empreendedor, para assegurar a necessária 

qualidade dos serviços prestados. 

5.11. Pagamento 

O pagamento será efetuado pelo empreendedor no fim da execução de cada etapa 

do contrato, conforme tabela a seguir, em parcelas calculadas a partir do valor do contrato (ou 

estipulado neste termo de referência), mediante apresentação de nota fiscal/fatura, no prazo de 

até 10 (prazo a ser estipulado pelo empreendedor) dias úteis, contados a partir da data do 

atesto dos serviços efetivamente prestados. 
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Tabela 6. Percentual do valor total do contrato para cada etapa do serviço. 

Etapa Descrição da etapa Percentual do valor total do contrato 

00 Projetos, licenças, estudo de viabilidade 0,4% 

01 Limpeza das ruas, coleta e destinação de 

resíduos. 

0,04% 

02 Implantação de sistema de esgotamento 

sanitário nos bairros serrinha e itaoca 

8% 

03 Limpeza da lagoa e do riacho 2% 

04  Demolição das casas e realocação de 

moradores e construções de novas casas 

87% 

05 Demolição do asfalto e do concreto do fundo 

do canal 

1% 

06 Revegetação da mata ciliar e construção do 

parque ecológico 

1% 

 

O pagamento deverá ser efetuado por transferência bancaria para o banco a ser 

indicado pelo contratado. O empreendedor disporá do prazo de cinco dias uteis para proceder 

ao atesto da nota fiscal/fatura apresentada. 

5.12. Subcontratação 

A Contratada, na execução dos trabalhos, sem prejuízo das responsabilidades 

contratuais e legais, poderá subcontratar até 30% (trinta por cento) dos serviços, objeto deste 

Termo de Referência, observadas a necessidade de previa anuência do gestor do contrato, 

associada à apresentação da documentação necessária à comprovação da regularidade fiscal e 

qualificação técnica da subcontratada. 

É vedada a subcontratação de empresa declarada inidônea ou suspensa de licitar 

com órgão da Administração Pública. 

Em qualquer hipótese permanece a responsabilidade integral da Contratada pela 

perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão das atividades desempenhadas 

pela subcontratada, bem como responder perante a contratante pelo rigoroso cumprimento das 

obrigações contratuais. 
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5.13. Sanções 

No caso de inadimplemento de suas obrigações, a contratada estará sujeita, sem 

prejuízo das sanções legais nas esferas civis e criminais, às seguintes penalidades: 

• Advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de 

descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste contrato ou, ainda, 

no caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à contratante, desde que não 

caiba a aplicação de sanção mais grave;  

• Multas, cumulativa ou não com as demais sanções, nas seguintes formas:  

a) 0,03% (três centésimos por cento) do valor total da nota de empenho, para cada 

dia de atraso na entrega do produto, decorridos 30 (trinta) dias em atraso o contratante poderá 

decidir pela continuidade da multa ou pela rescisão, em razão da inexecução total;  

b) 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor do fato ocorrido, para 

ocorrências de atrasos em qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não abrangido 

pelas demais alíneas;  

c) 5% (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do registro de preços, pela 

não manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento 

convocatório;  

d) 20% (vinte por cento) sobre o valor global do registro de preços, nas hipóteses 

de recusa na assinatura da ata de registro de preços, rescisão por inexecução da ata – 

caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de obrigações assumidas – 

entrega inferior a 50% (cinquenta por cento) do quantitativo registrado, atraso superior ao 

prazo limite de trinta dias, estabelecido na alínea “a”, ou os serviços forem prestados fora das 

especificações constantes do termo de referência e da proposta da contratada. 

O licitante recolherá a multa por meio de Documento de Arrecadação Municipal 

(DAM), podendo ser substituído por outro instrumento legal, em nome do órgão contratante. 

Se não o fizer, será cobrada em processo de execução.  

O procedimento para a aplicação da multa está disciplinado no art. 51 do Decreto 

Municipal nº 13.735, de 18 de janeiro de 2016.  

Nenhuma sanção será aplicada sem garantia da ampla defesa e do contraditório, na 

forma da lei. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho caso executado, prestará um grande serviço ao meio ambiente 

e a população não só da região envolvida, mas de toda a cidade de Fortaleza. Ele poderá servir 

de base para o desenvolvimento de projetos em áreas que enfrentam problemas parecidos, 

melhorando assim a qualidade ambiental e de vida das cidades no brasil e no mundo. 
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