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RESUMO - O Ceará desenvolve desde 1992 com a Lei N° 11.996 da Política Estadual de Recursos 
Hídricos, um modelo de gestão onde um dos princípios é fazer uma gestão integrada e participativa. 
Nesta busca, a Companhia de Gestão de Recursos Hídricos e a Universidade de Fortaleza se uniram 
no estudo de revitalização do Rio Maranguapinho, localizado na zona oeste de Fortaleza. A bacia 
em estudo é sujeita a cheias devido à impermeabilização do solo, resultando em perdas materiais e 
de vidas humanas. Outro problema é a questão do despejo de afluentes domésticos e industriais, 
tornando a qualidade da água para o consumo humano inapropriada. O trabalho é parte dos 
resultados do Projeto de Saneamento deste rio, em destaque o Plano de Gestão para este sistema 
hídrico. No Plano de Gestão, o seu uso racional e sustentável é o objetivo maior a ser alcançado. O 
Plano ora elaborado contêm o diagnóstico ambiental; identificação de áreas frágeis; disciplinamento 
do uso e ocupação do solo; recuperação de áreas críticas; ações legais e avaliação permanente. A 
pesquisa está sendo divulgada aos órgãos competentes para as devidas providências. 
 

ABSTRACT - Since 1992 the State of Ceará, with the State Law 11.996, which introduces the 
Water Resources State Policy, has been developing a new water management model based on the 
principles of integration and participation. In this aspect, the Company of Management of 
Resources about Water and University of Fortaleza joined forces to study and proposal to revitalize 
the River Maranguapinho, located in the west zone of the City of Fortaleza. The basin under study 
is subjected to floods due to the soil impermeabilization caused by urban occupation, resulting in 
economic and life losses. Other issue comes from the discharge of industrial and domestic 
wastewater and turns the water improper for the human consumption. This paper shows part of the 
results of the Sanitation Project of the Maranguapinho River with the main focus on the 
Management Plan for this Water System where the main goal is to achieve rational water use and 
sustainability of the water resources. The plan now accomplished features the environmental 
diagnostic; identification of vulnerable areas; soil use and occupation discipline; restoration of 
affected areas; legal actions and permanent evaluation. The research has been reported to the related 
institutions for the proper proceedings.  
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1 INTRODUÇÃO 

Um Plano de Gestão de Recursos Hídricos deve abordar os diversos aspectos a serem 

considerados na gestão de bacias hidrográficas, no sentido de se alcançar o desenvolvimento 

sustentável. 

 

 A Política Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Ceara, adota a bacia hidrográfica 

como unidade de gerenciamento dos recursos hídricos, entendendo-se a mesma como um todo 

indivisível, nas quais todos os recursos naturais (solo, cobertura vegetal, organismos vivos, água e 

ar) e as atividades econômicas devem ser vistas como participantes de um sistema, interagindo em 

conjunto. 

 

 No Plano de Gestão de Recursos Hídricos, a conservação de uma bacia hidrográfica, isto é, 

seu uso racional e sustentável, é o objetivo maior a ser alcançado. Segundo Lanna (1995), o 

gerenciamento de bacias hidrográficas é o resultado da adoção de bacia como unidade de 

planejamento e intervenção da gestão ambiental, sistêmica e globalizada. 

 

 As etapas do Plano de Gestão dos Recursos Hídricos de uma bacia hidrográfica, de acordo 

com Aquino & Mota (2001), deve conter os seguintes conteúdos: diagnóstico ambiental; 

identificação de áreas frágeis e críticas; disciplinamento do uso e ocupação do solo; recuperação e 

controle de áreas críticas; ações legais e institucionais e avaliação permanente.  

 

Portanto, para a elaboração dos subsídios para um Plano de Gestão do Rio Maranguapinho 

será adotada a metodologia descrita por Aquino & Mota (2001). 

 

2 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 
 

A bacia hidrográfica do Rio Maranguapinho, abrange os municípios de Caucaia, Fortaleza, 

Maracanaú e Maranguape. Vale ressaltar que o município de Maranguape contribui com uma 

representativa parcela de zonas permeáveis (mata nativa, pastos e etc). Em contrapartida, o 

município de Fortaleza contribui com a maior parcela de áreas impermeáveis (residências, 

comércios, vias pavimentadas, etc), enquanto que no município de Maracanaú, fica localizado o 

Distrito Industrial. 

 



____________________________________________________________________________________________ 
XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 

3

O rio Maranguapinho é o último tributário de nível significante da sub-bacia do rio Ceará, 

não exercendo muita influência sobre a fluviometria da bacia. A sua bacia de contribuição ocupa 

uma área de 223,8 km². Seus cursos d’água são de caráter intermitente. O sistema Ceará- 

Maranguapinho apresenta fluviometria semi-perene apenas no trecho do rio Ceará que sofre 

penetração das marés, formando estuário de 640 hectares de manguezais. Na região de baixo curso, 

há inúmeras lagoas com destaque para lagoas de Parangaba e Porangabussu. COGERH (2000a). 

 

As nascentes dos riachos formadores do sistema hídrico Ceará/Maranguape ainda estão 

preservadas. Contudo, nas cabeceiras dos rios Ceará e Maranguapinho há extensas áreas 

degradadas. A vegetação foi substituída por cultivos agrícolas ou áreas antropizadas (destaque para 

o entorno dos açudes Ipueiras e Bom Princípio, na Bacia do Rio Ceará, município de Caucaia). No 

restante do traçado do rio, mata ciliar de porte arbustivo relativamente preservada COGERH, 

(2000a). 

 

O clima de modo geral se apresenta bastante homogêneo. Quando há variações climáticas, 

elas estão diretamente ligadas ao regime pluviométrico e decorrem, fundamentalmente, das 

seguintes condições: proximidade do litoral, onde os índices pluviométricos são mais elevados e as 

temperaturas mais estáveis; relevo acidentado, onde ocorrem precipitações orográficas que se 

somam a temperaturas mais baixas em virtude da altitude. O clima predominante é quente e estável, 

de elevadas temperaturas e reduzidas amplitudes, com acentuada taxa de insolação, forte poder 

evaporante e um regime pluviométrico irregular. 
 

Segundo a classificação de Köppen, o rio Maranguapinho está dentro da zona climática Aw’, 

que tem um clima tropical chuvoso, quente e úmido, com estação chuvosa concentrada no outono. 

Apresenta-se predominantemente nas áreas com precipitações que variam de 1000 a mais de 1500 

mm anuais. COGERH (2000a). 

 

Quanto à temperatura, a média oscila entre 26°C a 27°C. As médias de temperaturas máximas 

e mínimas refletem a estabilidade do regime térmico: em geral nas regiões mais quentes elas ficam 

em torno de 33°C a 34°C e 22°C e 23°C para as regiões serranas. Quanto à precipitação, há uma 

concentração expressiva no 1º semestre do ano. A estação chuvosa geralmente tem início em janeiro 

e se prolonga até junho. O trimestre mais chuvoso fevereiro/abril ou março/maio corresponde por 

65-70% da precipitação anual.  
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O grande problema nas Bacias Hidrográficas Metropolitanas é que os anos com pluviometria 

elevada não são raros, ocasionando enchentes, gerando problemas, principalmente em áreas 

urbanizadas das bacias dos sistemas Ceará / Maranguapinho e Cocó / Coaçu. É comum ter estações 

chuvosas com mais de 1000 mm no litoral de Fortaleza, serra de Maranguape, Aratanha e Baturité. 

 

A umidade relativa do ar e outros parâmetros climáticos estão diretamente ligados com a 

pluviosidade. No período de chuvas, ela alcança valores próximos a 90%; o trimestre março/maio é 

o período mais úmido. Na estiagem, a umidade reduz-se principalmente nas regiões mediterrâneas, 

mais áridas, e atinge faixa de 50% no litoral. O período crítico abrange os meses de setembro a 

novembro. Na média a umidade relativa do ar nas regiões mais secas  é de 60% a 65% e nas úmidas 

ultrapassa 70%. Quando da ocorrência de anos secos, os valores da umidade variam muito menos e 

se mantêm em níveis reduzidos. COGERH (2000a). 

 

Quanto ao uso do solo, percebe-se através da Figura 1 que há poucas áreas propícias para uso 

agrícola. Destacando que para os solos do tipo podzólico vermelho amarelo e Eluvial o método de 

irrigação recomendado deve ser o localizado, já que o mesmo apresenta solo superficial raso e de 

fácil arraste. Tal manejo reduzirá significantemente o processo erosivo da prática da irrigação.   

Os solos podzólicos, conforme Figura 2, são solos geralmente rasos, no entanto podendo 

alcançar profundidades de até 2,0 m. Sua textura varia de arenosa para argilosa na parte superficial 

e de média a muito argilosa no horizonte subsuperficial. Podem apresentar afloramento rochoso, 

constituindo uma forte limitação para seu uso agrícola. 

 

Quanto às áreas com solo aluvional, são característicos de áreas de várzeas, relacionados com 

sedimentos recentes, de origem fluvial, sendo formado por camadas estratificadas, conforme figura 

3, geralmente apresentam boa fertilidade e boas produtividades à maioria das culturas. Sua principal 

limitação é o risco de salinização ou sodicidade. 

 

As suas matas ciliares estão degradadas, o extrativismo da lenha e do carvão vegetal 

contribuem para o desmatamento acelerado e o crescimento urbano desordenado contribui para a 

degradação do meio ambiente.  Na Bacia do Maranguapinho são observados carnaubais explorados 

economicamente. Contudo há restrições para a agricultura, pois os solos tem elevado teor de sódio 

nos horizontes superficiais.  Nas áreas de manguezais dos rios Ceará/Maranguapinho e Cocó/Coaçu 

há muitas intervenções antrópicas pelo elevado processo de urbanização e a atividade salineira 

também contribui para degradação dos manguezais. COGERH (2000a). 
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Fonte: PARH – RMF 1983 

Solo Aluvional 
 
PE – Podzólico Eluivial 
 
PVA + PE - Podzólico 
Vermelho Amarelo 

Figura 01 – Estudo dos Solos na Bacia do Maranguapinho 

 
 

Figura 02 – Solo Podzólico Vermelho-Amarelo 



 
 

Figura  03 – Solo Aluvional 

 

De acordo com o Plano Estadual dos Recursos Hídricos, CEARÁ (2004) e o Plano de 

Desenvolvimento Urbano, os municípios que permeiam a constituição da bacia hidrográfica do rio 

Maranguapinho, estão localizados na zona litorânea do Estado do Ceará, tendo por conseguinte, 

parte de sua formação geológica no Período Quaternário, o qual condiciona a existência de unidades 

geomorfológicas diversas. Destacam-se as planícies aluviais localizadas nos baixos cursos dos rios, 

planícies fluvio-marinhas, as quais interrompem os campos dunares, mais apresentam muita 

expressividade pelos baixos gradientes energéticos dos rios, pequenas amplitudes de marés devido 

aos movimentos epirogenéticos e eustáticos.  

 

No caso do Rio Maranguapinho, esta Planície encontra-se bastante descaracterizada pela ação 

do homem. Da fase intermediária, entre o Período Terciário e Quaternário, sob a forma de 

dissecação, encontra-se o Grupo Barreiras, o qual compreende uma superfície de aspecto 

tabuliforme, pouco dissecada pela drenagem, dando à paisagem uma feição subhorizontal de 

“Glacis-Pré-Litorâneos”.  Como unidades mais antigas do Período Pré-Cambriano e Terciário, tem-

se as Superfícies Pediplanas compostas por rochas do complexo gnáissico-migmatítico, chamadas 

Complexo Cristalino, as quais ficam localizadas mais ao interior do Estado. 
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O solo mais expressivo na Bacia Hidrográfica do Maranguapinho é o Podzólico Vermelho- 

Amarelo, que é um solo com horizonte B textural, não hidromórfico, bem desenvolvido, profundo a 

medianamente profundo, poroso, bem arenado e está correlacionado com a presença do Grupo 

Barreiras. A vegetação original desta classe de solo encontra-se totalmente degradada devido à 

expansão urbana.  

 

Outro solo também expressivo nessa região é o Planossolo Solódico. Este, é um solo com 

horizonte de acumulação de argila B textural, que é uma argila de alta atividade. Contudo, são solos 

pouco profundos, com cerca de 80 centímetros, pouca permeabilidade, sendo altamente suscetível à 

erosão. A drenagem deste tipo de solo é imperfeita, chegando ao encharcamento durante o período 

chuvoso, ou ao ressecamento e fendilhamento durante o período seco. A vegetação é floresta 

ribeirinha, com incidência de carnaúba. A expansão urbana nesta área encontra-se acelerada, 

modificando suas características naturais. 

 

A vegetação ribeirinha, que acompanha as margens dos rios, tem solos halomórficos, de 

drenagem imperfeita. O substrato arbóreo mais comum é a Carnaúba, Mulungú, Juazeiro, Oiticica e 

Ingá-bravo, além de outras espécies arbustivas e trepadeiras. Entretanto, desmatamentos e aterros 

são realizados freqüentemente em áreas marginais ao rio Maranguapinho, para fins de parcelamento 

do solo e implantação de conjuntos habitacionais. O resultado é o assoreamento cada vez mais 

acentuado do rio Maranguapinho. COGERH (2000a). Quando o rio Maranguapinho adentra a 

cidade de Fortaleza, a mata ciliar está praticamente erradicada, substituída por áreas urbanizadas. 

 

Nas Baixadas litorâneas atingidas pela influência das marés, encontram-se os manguezais, 

sendo que os mais expressivos estão na foz dos rios Ceará/Maranguapinho e Cocó/Coaçu, os quais 

exibem alterações de profundidade variável em seu aspecto original decorrentes, principalmente, de 

intervenções antrópicas provocadas pelo acelerado processo de urbanização (desmatamentos, 

aterramentos, lançamentos de resíduos sólidos etc). A atividade salineira, também, tem contribuído 

para a degradação dos manguezais, sendo constatada a presença de salinas nas regiões próximas às 

desembocaduras dos rios Ceará/Maranguapinho e Cocó/Coaçu, na sua maioria desativadas. 

 

O Rio Maranguapinho apresenta suas nascentes em região serrana (Serra de Maranguape), o 

que implica em declividades acentuadas, ocasionando altas velocidades do rio e seus afluentes, nos 

altos cursos. Estas características do rio acentuam-se na estação chuvosa, época em que ocorrem 

deslizamentos da serra, os quais provocam assoreamento do seu leito natural e, consequentemente, 

transbordamentos e alagamentos de grandes proporções. 
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Dentro do município de Fortaleza, área fundamental deste estudo, segundo o Plano Diretor de 

Drenagem, a área do município foi dividida em três bacias de drenagem, a saber: Bacia da Vertente 

Marítima, Bacia do Rio Cocó e Bacia do Rio Maranguapinho. No Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano de Fortaleza, está descrito detalhadamente a caracterização do rio 

Maranguapinho.  

 

Segundo esse plano, o rio Maranguapinho possui uma extensão total de 42 km, dentre os 

quais, 15km dentro de Fortaleza. Ele corresponde a uma faixa Norte-Sul que vem das proximidades 

da foz do rio Ceará até o bairro Siqueira e possui 96 km² de área. Abrange a maioria dos bairros 

situados no extremo Oeste de Fortaleza, cuja população apresenta uma renda de baixa a média, 

conforme constatou-se mais detalhadamente na pesquisa de campo, descrita adiante.. Dentro do 

município de Fortaleza, o Plano Diretor dividiu a bacia do rio Maranguapinho em oito sub-bacias, a 

saber: 

 

• Sub-bacia 1 – localizada a direita do Rio Maranguapinho, abrange os bairros Floresta, 

Jardim Iracema e partes da Barra do Ceará e Álvaro Weyne. Algumas obras públicas de 

saneamento básico minoraram os problemas da favela Língua de Cobra, que tem maior parte 

de sua área situada nesta sub-bacia. 

• Sub-bacia 2 – localizada também a direita do rio Maranguapinho, divide-se em seis 

microbacias e abrange os bairros de Vila Velha, Quintino Cunha, partes do Jardim Guanabara 

e Antônio Bezerra. Seu elemento macrodrenante é constituído por uma antiga lagoa e seu 

riacho sangradouro, hoje invadida pela favela Malvinas. Há problemas de alagamento em 

diversos pontos, devido a carência de infra-estrutura e pela invasão das faixas de proteção dos 

recursos hídricos. 

• Sub-bacia 3 – compreende os bairros de Parangaba, Demócrito Rocha, Couto Fernandes, 

Pan-Americano, Pici, Bela Vista, Parquelândia, Parque Araxá, Alagadiço/São Gerardo, Monte 

Castelo, Vila Ellery, Presidente Kennedy, Autran Nunes, Dom Lustosa, trechos do Jóquei 

Clube, Henrique Jorge e Amadeu Furtado. Esta é uma área densamente povoada. Seu sistema 

de macrodrenagem é constituído pelas lagoas de Parangaba e Genibaú, pelos açudes João 

Lopes e da Agronomia, assim como pelos cursos d’água que drenam e interligam tais 

reservatórios naturais. Nesta área, o poder público atuou sistematicamente na pavimentação de 

suas vias e construção de galerias de microdrenagem, beneficiando uma área problema que era 

a favela Buraco da Jia. Quanto a macrodrenagem, foi realizada a dragagem da Lagoa do 
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Genibaú. Tais intervenções contribuíram para a resolução de problemas de drenagem, sendo 

que os problemas ainda existentes são encontrados de forma pontual. 

• Sub-bacia 4 – engloba parte dos bairros de Bom Sucesso e João XXIII, que drena para dois 

riachos, afluentes do Rio Maranguapinho. Nestes bairros é intenso o processo de urbanização, 

gerando problemas de drenagem pela falta de obras de infra-estrutura e pelo elevado nível do 

lençol freático. Seu principal manancial é o riacho que nasce a montante da Rua Anselmo 

Nogueira, o qual está assoreado e obstruído por construções e aterros. 

• Sub-bacia 5 – abrange trechos do bairro Parque São José, Bom Sucesso, Vila Peri e 

Canindezinho. Sua macrodrenagem divide-se em dois eixos drenantes independentes. O 

principal deles está situado entre a rua A. C. Mendes e o Rio Maranguapinho, o qual teve seu 

leito alagado, embora permaneçam as passagens subdimensionadas nas avenidas José Bastos e 

Perimetral. 

• Sub-bacia 6 – drena a lagoa do Mondubim e para o riacho que interliga ao rio 

Maranguapinho. Abrange parte dos bairros Parque São José, Canindezinho, Vila Manoel 

Sátiro, Maraponga e Mondubim. Foram constatados problemas de microdrenagem em vários 

pontos da área, com destaque para o conjunto Novo Mondubim. 

• Sub-bacia 7 – compreende o bairro Conjunto Esperança e o riacho que a liga ao rio 

Maranguapinho. A rede de microdrenagem não funciona a contento, causando danos a 

pavimentação das ruas. 

• Sub-bacia 8 – engloba os bairros de Fortaleza situados à esquerda do rio Maranguapinho, 

como também parte da margem direita, ao sul da sub-bacia 7. Abrange os bairros Parque 

Presidente Vargas, Parque Santa Rosa, Conjunto Esperança, Canindezinho, Siqueira, Bom 

Jardim, Granja Lisboa, Granja Portugal, Conjunto Ceará I e II e Genibaú. Possui sistema de 

drenagem bem definido, formado pelo Rio Maranguapinho e seus riachos afluentes. É uma 

área de ocupação predominantemente residencial. Sua ocupação ocorreu a partir da 

implantação de conjuntos habitacionais, loteamento populares, como também através do 

surgimento de favelas ao longo das margens do rio Maranguapinho. Em geral, a urbanização 

não aconteceu paralelamente a implantação da infra-estrutura necessária em saneamento 

básico, fato que aliado ao elevado nível do lençol freático e a baixa permeabilidade do solo, 

resultou numa imensa área problema, com constantes alagamentos, doenças e desabrigo das 

populações à época das chuvas. 

 

As margens do rio Maranguapinho encontram-se descaracterizadas pela exploração 

econômica da argila para a fabricação de tijolos e telhas. Há uma superposição de crateras passíveis 

de erosão. As fábricas de beneficiamento de cal lançam material poluente no rio, bem como as 
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edificações situadas na rodovia BR-222, próximas ao cruzamento desta com o rio. A recuperação 

dessas áreas degradadas hão de ser onerosas e de alto custo, mas são imprescindíveis. 

   

3 IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS FRÁGEIS E CRÍTICAS 

Em uma bacia hidrográfica, as áreas frágeis são aquelas que merecem controle especial 

quanto ao seu uso e ocupação. Algumas devem ser preservadas totalmente, quando é o caso de áreas 

de preservação permanente, enquanto outras podem ser controladas, com baixas taxas de ocupação. 

Em geral, as áreas que são consideradas frágeis são nascentes dos rios; áreas marginais aos recursos 

hídricos, incluindo a mata ciliar; áreas com relevo acidentado; áreas com solo ou cobertura vegetal 

que recomendem práticas de conservação; unidades de conservação; áreas de recarga de aqüíferos; 

zona costeira e áreas de restinga. 

No caso do Rio Maranguapinho, objeto deste estudo, a sua área frágil é a sua área marginal, a 

qual apresenta sérios problemas de enchentes as margens do seu rio e na área urbanizada. A 

ocorrência de enchentes encontra-se associada, primariamente, a duas causas básicas, os fatores 

climáticos, ou seja, intensidade e duração das precipitações que ocorrem na área das bacias, e os 

fatores fisiográficos (área, formato, declividades, tipo do solo, cobertura vegetal, etc), que 

determinam o maior ou menor grau com que são sentidos os efeitos de uma precipitação nas bacias 

hidrográficas.  

 

Outro fator determinante para a manifestação de enchentes é o desmatamento e a ocupação 

desordenada das áreas de várzeas, com conseqüente assoreamento do leito dos cursos d’água. Esse 

tipo de degradação é relativamente comum no território das bacias metropolitanas, contribuindo 

para agravar a incidência de enchentes. A fim de embasar a pesquisa com dados empíricos, foi feito 

um Perfil Sócio-Ambiental da Bacia do Rio Maranguapinho, através de pesquisa de campo 

(UNIFOR/COGERH, 2005). 
 

Entre os dias 03 e 09 de Setembro de 2004, foi entrevistada em Fortaleza, uma população 

amostral dos domicílios de nove bairros localizados nas proximidades do Rio Maranguapinho. Pelo 

Censo do IBGE de 2000, há um total de 56.492 domicílios. Destes, foi dimensionada uma amostra 

estratificada proporcional, em que foram entrevistados 384 domicílios, divididos proporcionalmente 

por bairro. Os bairros incluídos na pesquisa foram: Quintino Cunha, Genibaú, Bom Jardim, 

Canindezinho, Antônio Bezerra, Autran Nunes, João XXIII, Bela Vista e Parque São José. 
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Os principais resultados da pesquisa mostram que há um alto índice de indivíduos que 

possuem apenas o Ensino Fundamental Incompleto (54,2%). A maioria dos entrevistados, 70,5%, 

tem renda mensal entre 2 e 3 salários mínimos ou de um salário mínimo. A população é fixada já há 

um bastante tempo nos bairros pesquisados, uma vez que 75,5% dos indivíduos moram no mesmo 

local há mais de 5 anos, 86,2% possuindo residência própria. 

 

Em contrapartida, percebeu-se também que 92,4% dos entrevistados não participam de 

nenhum movimento social, o que demonstra uma população desorganizada socialmente, apesar de 

não ser uma população recente no local residente. 

 

Analisando-se especificamente os problemas relacionados ao rio Maranguapinho, a falta de 

saneamento básico é visível pelo percentual de domicílios que utilizam o rio/canal como 

escoadouro das instalações sanitárias (67,4%). A maioria dos residentes (98,7%) da área, afirmam 

que o rio está sujo, o que se comprova pelo alto índice de dejetos que são jogados nele (67,4% dos 

esgotos residenciais e 10,9% do lixo domiciliar).  

 

Diretamente relacionado ao problema da poluição do rio, está a ocorrência de doenças mais 

comuns encontradas nas famílias pesquisadas. 27,6% declararam ter doenças respiratórias e 17,4% 

problemas de pele. Quando perguntados quais os maiores problemas da comunidade, os que foram 

mais apontados tratam-se daqueles ligados à poluição do rio/canais, como mau cheiro e ocrrência de 

vetores de doenças (ratos e insetos). 

 

Outra constatação da pesquisa é que a maioria dos entrevistados (43,2%) acredita que acionar 

o poder político seja a principal ação para a melhoria da comunidade, mas somente 23,4% acham 

que era preciso acionar lideranças comunitárias, o que demonstra a desmobilização social da 

comunidade. 

Segundo a Defesa Civil do Estado do Ceará, das 87 áreas de risco em Fortaleza, 28 delas 

estão localizadas nos Bairros sob jurisdição da Administração Municipal Regional III e V, as quais 

incluem o objeto de estudo deste trabalho. Nestas Administrações Regionais,  a causa maior desse 

risco, é o alto índice de famílias ocupando as margens do rio Maranguapinho. 

 

Portanto, é de fundamental importância a definição de um plano de gestão do rio 

Maranguapinho, para que os problemas ambientais ora em curso sejam minimizados com ações 

efetivas do Poder Público, Sociedade Civil e comunidade ribeirinha organizada, tendo o subsídio 

técnico dos órgãos gestores para a tomada de decisão. 
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4 RECUPERAÇÃO E CONTROLE DE ÁREAS CRÍTICAS 

 

As ações que podem ser adotadas para controle e amenização dos efeitos das inundações, 

podem ser divididas em medidas estruturais e não-estruturais. 

 

As medidas estruturais são aquelas que envolvem planejamentos de longo prazo, as quais 

modificam o sistema fluvial, entretanto, necessitam da devida aprovação por parte dos órgãos 

governamentais, o que por sua vez depende da contratação de empresas de projeto e construção, 

requerendo grandes volumes de recursos  financeiros, além da formalização de procedimentos de 

operação e manutenção.  

 

Dentre algumas medidas de caráter estrutural, pode-se citar a construção de açudes com a 

finalidade para amortecimento de cheias, diques de proteção, construção de bacias do tipo 

sedimentação, que têm por finalidade evitar o rápido assoreamento do córrego e canais a jusante, e 

que requer constante manutenção.  

 

As medidas não-estruturais, ao contrário das estruturais, não envolvem grandes recursos 

financeiros, podendo ser implementadas por associações, indivíduos ou empresas privadas. As 

medidas não-estruturais tendem a ser mais adequadas a áreas rurais e de caráter preventivo, 

enquanto as estruturais tendem a ser mais adequadas a áreas urbanas e mitigatórias.  

 

Dentre as medidas de caráter não-estruturais, pode-se citar: evacuação temporária da região 

afetada, zoneamento da área da várzea, aumento da capacidade de escoamento do canal (dragagem), 

controle do uso do solo, controle de erosão e reflorestamento. 

 

Na área de inundação, não deve ser permitida qualquer ocupação. Entre essa área e os limites 

da planície de inundação, podem ser permitidos usos que resultem em baixas taxas de ocupação, 

tais como: parques, áreas de esportes, áreas de preservação, vias de transporte que possam ser 

fechadas temporariamente, construções com estruturas abertas para suportar as inundações; culturas 

agrícolas, etc.  

 

Uma questão fundamental para que estas medidas não-estruturais tenham sua eficácia é a 

educação ambiental, pois a participação da comunidade como um todo poderá mudar os hábitos da 

população permanentemente. Se a população for orientada para lidar corretamente com a disposição 
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do lixo urbano, então haverá uma mudança real no quadro de degradação em que se encontram as 

margens do rio Maranguapinho. 

 

É preciso ressaltar que o lixo jogado nas ruas, diante de eventos pluviométricos intensos, são 

os primeiros a serem carreados e obstruírem bueiros, galerias e canais, dificultando e até impedindo 

o escoamento das águas, agravando os efeitos da cheia nas populações que ocupam as áreas de 

risco.  

 

Segundo a SEINFRA (2001), algumas alternativas para a comunidade ribeirinha do rio 

Maranguapinho consistem no desassoreamento e no deslocamento das famílias ribeirinhas para 

futura implantação do projeto piloto do Boulevard Maranguapinho, uma via de rolamento que 

isolará a área de várzea da área habitada. Estão sendo construídas, em regime de mutirão, 

habitações para transferir as famílias que moram em áreas de perigo (Gato Morto, Zeza, Tijolo, 

Mangue e Gengibre). 

 

Conforme informações da Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado do Ceará 

(SEINFRA), o Projeto Boulevard Maranguapinho tem como objetivo principal remanejamento de 

famílias que se encontram nas áreas de risco das margens direita e esquerda do Rio Maranguapinho, 

numa extensão de 2.840m, como também a construção de duas vias marginais e recuperação 

ambiental do rio Maranguapinho. 

 

 O trecho piloto do Projeto Boulevard Maranguapinho engloba os bairros Autran Nunes e 

Parque Genibaú. O plano piloto, cujo investimento soma cerca de R$ 30 milhões  (em 2006), prevê 

ainda a construção de duas vias, totalizando 3,54km e interligando os bairros da região noroeste de 

Fortaleza à BR-222, reduzindo significativamente o percurso.  

 

Em 2002, mais de 750 pessoas que moravam em áreas de risco na margem direita do Rio 

Maranguapinho, entre a Avenida Senador Fernandes Távora e a Rua Barão de Cotegipe (município 

de Fortaleza) já receberam do Governo do Estado o Conjunto Habitacional Emília Gonçalves I, no 

bairro Quintino Cunha. As 152 casas populares desse reassentamento integram o trecho piloto do 

Projeto Boulevard Maranguapinho, que prevê a transferência de 1.200 famílias das margens 

esquerda e direita do rio, além da Favela do Capim e Alto do Bode, para seis terrenos localizados 

nas proximidades da área. 
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O reassentamento Emília Gonçalves I, cujas obras foram executadas pela Coordenadoria da 

SEINFRA e Departamento de Edificações, Rodovias e Transportes (DERT), é resultado de um 

investimento de R$ 805.904,00 (em 2006) do Programa Pró-moradia, que utiliza recursos do FGTS.  
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