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infraestrutura, arquitetura e turismo no 
município de Orós

O município de Orós se localiza na mesorregião do 
Centro-sul do Estado do Ceará, a cerca de 340 km da 
capital, Fortaleza. Ainda que seja um município de pe-
queno porte, tem sua relevância marcada no cenário 
político estadual e regional em decorrência do açude 
de mesmo nome, um reservatório hídrico artificial que 
atualmente ocupa a posição de segundo maior reserva-
tório do estado, e terceiro maior do país 

O presente trabalho tem como objetivo propor um 
projeto de requalificação dos espaços urbanos 
situados às margens do açude Orós, por meio de 
intervenções urbanísticas, paisagísticas, e arquitetôni-
cas, tendo como foco potencializar as pré-existências 
infraestruturais e arquitetônicas relacionadas ao turismo 
e ao manejo de recursos hídricos - patrimônios edifi-
cados pelo IFOCS/DNOCS que remotam ao processo 
de desenvolvimento urbano do referido município.

A proposta de intervenção divide-se em duas escalas: 
1. Macrointervenção: 
Dividida em 5 áreas expostas no masterplan e cortes 
abaixo, tem por objetivo fazer um redesenho urbano da 
poligonal de interesse. Visa conciliar os atributos am-
bientais aos interesses turísticos presentes na área, 
além de conectar e preservar as edificações históricas 
pelo construídas IFOCS/DNOCS durante o processo de 
construção do açude Orós entre os anos de 1921-1965.

2. Microintervenção:
Consiste em três intervenções arquitetônicas em patri-
mônios edificados pelo IFOCS/DNOCS, a saber:
2.1. Restauro e reuso adaptativo do Hotel do DNOCS;
2.2 Restauro e reuso adaptativo dos galpões do 
DNOCS, transformando-os no Polo de Ensino 
Universitário da UECE;
2.3. Intervenção nas antigas bases de cabo aéreo, 
transformando-as num memorial sobre o açude Orós. 
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infraestrutura, arquitetura e turismo no município de Orós

Situada na área 01 do masterplan, a 
intervenção tem como objetivo  restau-
rar e propor um reuso adaptativo do 
hotel do DNOCS, construção edificada 
pelo órgão nos anos 20. O prédio en-
contra-se abandonado há mais de 15 
anos, apesar de sua singularidade 
arquitetônica, importância histórica  e 
privilegiada visual da parede do açude.

Foto 01: Hotel do DNOCS - inicialmente Casa de 
Hóspedes - nos anos 60. Fonte: Nogueira, 2015.

Foto 02: Galpões de estrutura metálica, utilizados 
inicialmente como oficinas. Fonte: DNOCS, 1961.

Situada na área 04 do masterplan,  pro-
põe-se um reúso adaptativo dos gal-
pões de estrutura metálica, construídos 
pelo DNOCS nos anos 60. O prédio en-
contra-se subutilizado desde meados 
dos anos 90. O novo programa consiste 
numa sede para um polo de ensino su-
perior da UECE, que já existe no municí-
pio sem dependências físicas próprias.

1. Estado Inicial

- Circulação vertical desberta e 
não acessível.

- Poucos banheiros por 
andar/suíte

- Poucas áreas de convivência

2. Intervenções 
volumétricas

- Adição circulações verticais e 
banheiros comuns;

- Adição deck/mirante nível 
dos quartos inferiores.

3. Divisão quartos
 existentes

- Poucas suítes;
- Não possui quartos/
banheiros acessíveis.

4. Divisão quartos
 proposta

- Acomodação de novos 
banheiros a partir da modula-

ção de quartos existentes;
- Layouts suítes acessíveis.

1. Estado Inicial

- Fragmentação da coberta;
- Adições de volumes 

posteriores externamente.

2. Desnudamento do 
edifício

- Remoção da pele acréscimos 
posteriores ao edifício

- Evidenciamento da estrutura 
existente.

3. Distribuição do novo 
programa

- Adição das divisórias internas
- Adição de núcleo de banhei-

ros externos 

4. Redesenho da pele

- Nova pele em aço corten 
para evidenciar a estrutura 

existente;
- Calha como proteção solar;

- Lanterim para exaustão e 
iluminação interna.
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Situada na área 05 do masterplan, propõe-
-se a criação de um espaço de exposição
 permanente acerca do histórico de constru-
ção do açude Orós, servindo também como 
atrativo no circuito turístico do município.

A edificação toma partido de duas paredes 
maciças de pedra, construídas pelo DNOCS 
para sustentar os maquinários das obras do 
reservatório hídrico nos anos 60.

1. Corte do terreno

- Corte perfil natural do terreno;
- Parede de contenção e laje e 

de piso.

1 - Acesso
2 - Bilheteria
3 - Anfiteatro

4 - Circulação Vertical
5 - Sala de Exposições
6 - Banheiros

7 - Administração
8 - Bar/Café
9 - Deck elevado

2. Acomodação das lajes

- Acomodação lajes intermediárias;
- Escalonamento dos pisos para 

criação de varandas.

3. Definição de acessos e serviços

- Adição circulação vertical;
- Concentração núcleo de áreas 

molhadas; 
- Conexão com passarela e via de 

acesso;

4. Definição da pele

- Adição de guarda-corpos, brises 
móveis e esquadrias;

- Coroamento do edifício com bloco 
da bilheteria e coberta leve em 

estrutura metálica.

Chumbador metálico fixado nas paredes em pedra

Laje Steel Deck

Viga em aço corten em perfil I (12x25)cm

Viga em aço corten em perfil I (46x15)cm

Chapa de fixação em aço corten

Paredes de contenção em pedra (existentes)
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Optou-se por ocupação o espaço confor-
mado entre tais paredes, que receberão as 
cargas das novas lajes propostas. Além dos 
espaços de exposição fixos, o projeto conta 
ainda com um anfiteatro ao nível da rua e 
um restaurante em sua cota mais baixa, 
que se integra ao espelho d’água por um 
deck elevado.

Foto 03: Bases Torres de Cabo Aéreo durante 
construção do açude Fonte: DNOCS, 1960.
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