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PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO E REINTEGRAÇÃO 

DO RIACHO AO DESENHO URBANO DE FORTALEZA

LOCALIZAÇÃO

BRASIL CEARÁ FORTALEZA

PROBLEMÁTICA

OBJETIVOS

O projeto consiste em uma intervenção de requalificar o riacho e suas adjacências, a fim de promover o

bem estar ao moradores locais, impulsionar a economia da região, valorizar a área, reatribuir a história

do bairro no conhecimento popular entre outros benefícios.

Dificuldade no

acesso aos lotes

onde o riacho ainda

permanece exposto.

Passeios

irregulares e em

alguns trechos

inexistentes.

Os espaços não

possuem nenhuma

tipo de

infraestrutura e/ou

equipamentos que

sirvam para a

recreação e o lazer

da população

Descaso por parte

da população e do

setor público sobre

o cuidado da área.

Poluição do riacho   

TRECHO 01 – Zona Recreativa

TRECHO 02– Zona Contemplativa

TRECHO 03 – Zona Esportiva

TRECHO 04 – Zona Gastronômica
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TRECHO 01 – Zona Recreativa TRECHO 02– Zona Contemplativa

TRAFFIC CALMING CAMINHADA PELO RIACHO ANFITEATRO

A escolha da região para ser o polo inicial do projeto foi decorrente de sua

localização. Próximo a uma extensa área comercial do bairro, há um fluxo

considerável de pedestres ao longo do dia durante a semana, em função dessa

razão, priorizou a implementação de equipamentos recreativos que serviriam de

atrativo, e consequentemente, colaborariam sendo uma porta de entrada para o

parque.

Pela falta de um amplo espaço de intervenção, a introdução de diferentes tipos de

equipamentos implementados nos demais trechos foram impossibilitados de

serem alocados na área, assim, foi desenvolvido um pequeno espaço de

alimentação e algumas áreas de descanso espalhadas pelo perímetro.

CAESALPINIA 
LEIOSTACHYA

CASSIA 
FISTULA

COPERNICIA 
PRUNIFERA

DELONIX 
REGIA

HANDROANTHUS 
ALBUS

TABEBUIA 
IMPETIGINOSA

TABEBUIA 
ROSEO-ALBA

Diversas espécies aquáticas foram incorporadas tanto no riacho como em suas margens para servir como taludes, e 

também, na sua limpeza e filtração.

MANGIFERA 
INDICA

CYPERUS 
PROLIFER

EICHHORNIA 
CRASSIPES

THALIA 
GENICULATA

THYPHA 
DOMINGENSIS

LICANIA 
TOMENTOSA

RETOMADA HISTÓRICA

Para o paisagismo do parque, foi utilizado o manual de arborização de Fortaleza, com o intuito de trabalhar com

espécies nativas e adaptadas a região de estudo, árvores de grande, médio e pequeno porte se misturam de forma

orgânica compondo quase todos os perímetros do parque, tendo como finalidade o conforto térmico nos períodos

diurnos.

RECUPERAÇÃO DA PAISAGEM

Com a finalidade de recuperar um pouco o histórico arquitetônico do bairro, tão característico em seu início. Mobiliários,

quiosques, lanchonetes, como também, totens informativos, foram desenvolvidos para aumentar o interesse da

população e contar a história por uma parte tão importante historicamente da cidade
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A proposta de recuperação do riacho Jacarecanga

baseia-se na retirada das estruturas em concreto

laterais e a aplicação de técnicas de bioengenharia na

criação de taludes para a contenção do riacho. Decidiu-

se pela utilização de uma estrutura de sustentação de

talude com vegetação de mudas de médio e pequeno

porte nas margens, além da utilização de troncos,

galhos, gravetos e raízes para o equilíbrio desse

sistema. Além disso, pedras foram implantadas no leito

para auxiliar o redesenho do riacho.

RESTAURAÇÃO DO RIACHO

TRECHO 03 – Zona Esportiva TRECHO 04 – Zona Gastronômica

Devido a proporção do terreno, optou-se pela implantação de

atividades esportivas, como quadras poliesportivas e uma skate

parque, amplos espaços recreativos para a livre intervenção dos

moradores, uma área para pequenos eventos, como feiras também foi

inserido neste trecho. Espaços de alimentação e banheiros foram

introduzidos para servirem de apoio aos equipamentos mencionados.

Com a finalidade de ser um espaço de encontros e permanência, este trecho engloba uma ampla

quantidade de espaços de alimentação, além de três grandes equipamentos, como um

restaurante self-service, um café bistrô, e um restaurante escola, que servirá como apoio para a

população de baixa renda da região, gerando oportunidades de profissionalização no setor

gastronômico.

JARDIM CONTEMPLATIVO

RESTAURANTE ESCOLA

QUIOSQUES

SKATE PARQUE


