
 A Ciência exerce grande influência em nosso cotidiano. Vivemos em 
uma sociedade dependente da tecnologia. Os avanços nesta área, cada vez 
mais rápidos e surpreendentes, impulsionam o progresso da humanidade desde 
o início do pensamento científico. Países com altos índices de investimento e 
desenvolvimento em ciência e tecnologia são considerados potências mundiais. 
 
 Apesar da importância do conhecimento científico, o público 
geral permanece como mero expectador, sem entendimentos 
efetivos sobre os meios e consequências do desenvolvimento 
tecnológico. O assunto, talvez propositalmente, é tratado como 
tabu, algo distante de nossa realidade e de difícil compreensão. Nos 
acomodamos em apenas consumir o que nos é dado sem questionar.

 Esta  ignorância, aliada às propensões humanas por agressão, 
ritual e submissão à líderes, cria situações danosas ao nosso crescimento 
como espécie. Se vivemos em uma sociedade onde desenvolvimento 
científico e tecnológico é sinônimo de poder, e nós, o público 
geral, não nos interessamos por Ciência e Tecnologia, então quem 
está tomando as decisões por nós? Em nome de quais interesses?
 
 

 Grande parte da população vive alheia às descobertas científicas que 
poderiam mudar sua forma de pensar.  Apenas uma sociedade com acesso à 
informação e que compreende o ambiente em que vive, em suas mais variadas 
escalas, é capaz de se desenvolver plenamente e de modo sustentável. Assim 
sendo, democratizar o conhecimento e a informação é de extrema importância 
para o desenvolvimento sustentável e para uma sociedade mais justa.
 
 O tema responde também a uma inquietação particular do au-
tor sobre a atual situação da Lagoa da Precabura, um valioso bem na-
tural de nossa cidade que atualmente se encontra degradado e subu-
tilizado. Deste modo, surgiu a ideia de um equipamento público com a 
temática científica e ambiental que através de espaços lúdicos e interati-
vos funcionasse como instrumento de lazer, divulgação de conhecimentos, 
e de recuperação e integração da Lagoa com o espaço urbano periférico
 
 É neste contexto que se insere o CMAC, um espaço para aproximar 
a população cearense da Ciência e, através dela, facilitar a compreensão 
do meio natural, longe de misticismos, conclusões preconceituosas e 
convenções preestabelecidas. É um equipamento que pretende incitar a 
curiosidade e o pensar. Laboratórios, observatórios, biblioteca e áreas para 
experimentos e pesquisas garantem um público de faixa etária variada; de 
crianças, leigos e curiosos, aos cientistas e pesquisadores, caracterizando o 
equipamento como um centro de encontro da comunidade científica cearense.
 

Centro de Ciências e Meio Ambiente do Ceará
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 Fortaleza é uma Cidade carente de opções de lazer. Centros comer-
ciais tornaram-se a principal opção de entretenimento local. Equipamentos 
como o Centro Cultural Dragão do Mar e a Caixa Cultural, embora constituam 
boas alternativas no campo cultural, são insuficientes para suprir a demanda de 
uma cidade com o porte da capital cearense. Há necessidade de variar, qualifi-
car e descentralizar as opções de lazer da cidade.  Existem diversos locais com 
grande potencial e demanda para instalação de equipamentos públicos que pro-
porcionem lazer qualificado e representem oportunidades de reestruturação de 
nossos espaços urbanos.
 
 Analisando a malha urbana de Fortaleza, e em especial seus bens na-
turais e corpos d’água, a escolha por trabalhar com a área da Lagoa da Preca-
bura se deu devido a fatores como a seca atualmente sofrida pela Lagoa, e a 
redução da capacidade de armazenamento da mesma em decorrência da ação 
humana. A região sofre ainda com o descaso por parte do poder público e, 
portanto, necessita de ações imediatas de recuperação, e de um plano de ma-
nutenção a longo prazo. Apesar dos problemas, trata-se de uma área de beleza 
natural inegável e com grande potencial paisagístico. Soma-se a isso a carência 
de espaços públicos para atender a comunidade local e o grande fluxo turístico 
da região, este último, fruto do acesso principal a praia do Porto das Dunas.

 Lagoa Redonda é um dos bairros de Fortaleza com maior riqueza de 
recursos naturais. Localizado no limite entre Fortaleza, Aquiraz e Eusébio, é 
rodeado por lagoas como a Maritipuá, Redonda e Precabura, esta última sendo 
o maior espelho d’água da região metropolitana de Fortaleza. Essa proximidade 
com o meio natural rende ao bairro um clima ameno e agradável. Abriga ainda 
um dos poucos trechos restantes de mata atlântica no estado do Ceará.

 Nos últimos anos, com a expansão da cidade em direção ao sul e a 
consolidação da Avenida Washington Soares como uma das mais importantes 
vias de distribuição da cidade e também como polo comercial e residencial, o 
bairro da Lagoa Redonda, por sua proximidade com este novo centro atrativo, 
se tornou umas das áreas que mais se valoriza em Fortaleza. A duplicação da 
Avenida Maestro Lisboa como parte das obras para a Copa do Mundo de 2014 
reforçou a valorização do bairro.

 Junto da valorização veio a especulação imobiliária. Não é difícil en-
contrar terrenos murados e placas de futuros empreendimentos, sobretudo 
condomínios fechados  de casas. O mercado imobiliário “vende” o bairro como 
um refúgio natural dentro da cidade.  A Avenida Maestro Lisboa cada vez mais 
se consolida como um corredor comercial  em continuidade ao da Washington 
Soares.
 
 No entanto, como em muitos outros bairros de  Fortaleza, a desigual-
dade social é evidente. O uso predominante na região é residencial de baixa 
densidade. Entretanto, esta densidade pode ser enganosa pois o bairro apresen-
ta grandes terrenos vazios e grandes condomínios com baixa concentração de 
pessoas, mas há também diversas comunidades carentes com grande quantida-
de de habitações em espaços reduzidos.

 A Lagoa da Precabura, situada na divisa entre Fortaleza e Eusébio, re-
presenta o maior espelho d’água da região metropolitana de Fortaleza. Forma-
se a partir do leito do Rio Coaçu, afluente do Rio Cocó, e recebe também água 
da região das Dunas da Sabiaguaba. O manancial não é de água doce, pois sofre 
influência do mar. Recebe ainda contribuições de águas da chuva e dos lençóis 
freáticos.

 A região da lagoa apresenta um rico ecossistema com diversas espécies 
aquáticas, como pirambeba, saúna e outros peixes, há, ainda, forte presença de 
garças, carcarás e outros animais. Destacam-se, na bela paisagem da região, as 
carnaubeiras, além de outras árvores de espécies arbustivas, como o marmelei-
ro, o juazeiro e a jurema branca. 

 Além de seu valor ambiental e de seu potencial paisagístico, a lagoa é 
também de extrema importância para a comunidade local, que não só a utiliza 
para a prática da pesca para consumo pessoal, mas também como opção de 
lazer, apesar de o acesso à lagoa ser difícil.

 Com toda sua importância, a Lagoa da Precabura está inserida dentro 
de uma Área de Preservação Permanente. Todavia, isto não evitou a degra-
dação da região. Ações humanas somadas à seca prolongada têm reduzido a 
capacidade de armazenamento da lagoa e, algumas regiões que antes eram 
abundantes em água, agora apresentam solo seco e rachado. O acelerado 
crescimento pelo qual passa a região e a especulação imobiliária fizeram com 
que o número de obras na região aumentasse, com isso, muitos terrenos nas 
margens da lagoa foram cercados e desmatados, destruindo em parte a mata 
ciliar da lagoa.
 
 A obra de duplicação da Avenida Maestro Lisboa, gerou uma grande 
quantidade de sedimentos que soterrou grande parte do espelho d’água. O 
crescimento desordenado e desrespeitoso da cidade afeta a lagoa. As recentes 
ocupações, obras e, consequentemente, a impermeabilização do solo nas du-
nas da Sabiaguaba tiveram impacto negativo na Lagoa da Precabura, uma vez 
que boa parte da água desta lagoa é proveniente daquela região. O aumento 
da poluição é outro problema detectado. Não apenas a lagoa vem diminuindo, 
como também suas águas vêm perdendo qualidade.

 Portanto, o equipamento proposto neste trabalho, além de servir a po-
pulação como uma área cultural, de lazer e informação, propõe-se a funcionar 
como um instrumento de recuperação ambiental e gestão deste rico ecossis-
tema de nossa cidade.

  

Lagoa da precabura

Litoral leste

Porto das Dunas

Centro

Área de intervenção

Contexto
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Arquitetura como Portal
Arquitetura como instrumento de 
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Sul

Oeste
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Preservação e Recuperação
Mata Ciliar da Laoga

Transição: Urbano x Natural

CMAC

Praça

Arquitetura como elo entre Cidade e Natureza

 Fica claro, no diagnóstico do sítio de intervenção, que a 
Lagoa da Precabura encontra-se isolada. No contexto atual, é 
um mero fundo de loteamentos ou terrenos vazios. Portanto, a 
intervenção tem como uma de suas premissas transformar um 
espaço fechado, privado e subutilizado em uma grande área 
verde, onde o espaço urbano gradativamente se mescla com a 
natureza e convida a população a participar, criando nos mo-
radores e visitantes o sentimento de que os bens naturais são 
fundamentais a nossa vida e, portanto, devemos preservá-los. 

 Os espaços internos buscam manter a relação com 
o exterior, se fecham, quando necessário, para atender a 
usos de exposições, para logo, em seguida, revelar novos vi-
suais, reforçando assim a relação entre ciência e natureza.

Respeito ao meio Natural e ampliação das  áreas verdes

 O edifício foi pensado de modo a causar o mínimo 
de impacto no meio natural. Foram mapeadas as árvores de 
maior porte e, na medida do possível, estas foram aprovei-
tadas. O plano de vegetação deve incluir espécies nativas e 
sobretudo componentes da mata ciliar da Lagoa com o ob-
jetivo de recuperá-la. O edifício mantém ainda uma distância 
considerável de 100 metros da lagoa em seu nível mais cheio.

 O partido arquitetônico adotado é resultado direto 
da aplicação das diretrizes projetuais ao sítio de intervenção. 
A implantação respeita uma clareira natural do sítio, minimi-
zando a necessidade de relocação de árvores. Uma lâmina 
translúcida de estrutura metálica treliçada “flutua” sobre uma 
base sólida e opaca de concreto. Estes volumes abrigam as 
áreas expositivas do programa de necessidades, incluindo to-
dos os seus usos acessórios. A base de concreto abriga, ainda, 
o centro de pesquisas. Complementando o conjunto, as áreas 
de eventos, exposições temporárias e auditório compõem um 
volume semienterrado que vai se revelando a medida que a 
cota do terreno cai em direção a lagoa. O apoio final da lâ-
mina superior acontece dentro de uma caixa de vidro onde 
acontece a recepção dos usuários, deste modo, a estrutu-
ra parece se apoiar sobre vidro, dando leveza ao conjunto.

Partido
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 O complexo ocupa a região central do terreno, constituindo uma transição entre 
espaço construído e natural. Entre o edifício e a rua, há uma grande área de praça com 
usos variados, equipamentos esportivos, áreas de permanência, quiosques, bicicletário, café, 
parque infantil, entre outros. Na região central, um grande praça coberta é formada no vão 
de 40 metros vencido pela estrutura metálica. A área entre o edifício e a Lagoa representa 
um grande parque natural, composto pela vegetação característica da região e pela recom-
posição da mata ciliar da Lagoa. Um píer fornece acesso direto e conexão entre praça e o 
corpo d’água.

 A pavimentação da praça proporciona dois caminhos principais que conduzem à grande 
área de acolhimento sob a estrutura metálica. Estes caminhos, representam ainda, eixos visuais que 
revelam a natureza além do espaço edificado. Deste modo a arquitetura se torna não apenas uma 
moldura da paisagem natural, mas também um portal de transição entre espaço urbano e natureza.

# Ambiente
1 Mesas de Xadrez
2 Pista de Skate
3 Quadra de Esportes
4 Playground
5 Paraciclo
6 Relógio solar
7 Quiosque
8 Estacionamento
9 Estacionamento Ônibus
10 Estacionamento Pesquisa
11 Cx D’água / E.T.E
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Acesso carros

Serviço

Implantação

 O papel do arquiteto passa por reconhecer os efeitos do tempo sobre as edifica-
ções. A vida moderna muda muito mais rápido do que os edifícios. A compreensão desta re-
alidade nos leva a buscar soluções espaciais que não engessem as evoluções naturais de usos 
nas edificações mas que se adaptem às novas necessidades que possam surgir com o tempo

 A capacidade de adaptação está diretamente ligada a capacidade de um edifí-
cio de envelhecer sem se tornar um fardo para o ambiente urbano. Portanto podemos 
concluir que a fim de produzir espaços arquitetônicos e cidades sustentáveis, devemos 
colocar a arquitetura na perspectiva do tempo, e pensar em edifícios dotados de flexi-
bilidade, capazes de acompanhar as mudanças na vida de seus usuários. Essa adaptabi-
lidade, porém, não está associada apenas a estrutura física do edifício, é também mui-
to dependente de sua relação com o contexto urbano e natural em que se insere.

 A resiliência de um edifício deve se dar pela sua importância no cotidiano das vi-
das de seus usuários e não apenas por noções de  monumentalidade e valor artístico. O 
arquiteto deve colocar de lado seu ego e buscar espaços que cumpram sua função social.
A arquitetura, portanto, deve funcionar como uma grande infraestrutu-
ra, que atenda às necessidades humanas e que por elas seja moldada.

Arquitetura flexivel

 A Praça se estende por todo o sítio de interven-
ção. Oferecendo atividades diversificadas para todas as 
faixas etárias. Áreas verdes generosas garantem a perme-
abilidade do solo e geram grandes espaços sombreados, 
assegurando assim um microclima agradável e convidativo 
para a população local. A pavimentação em piso de blocos 
de concreto traça rotas estratégicas ligando os principais 
pontos de interesse no projeto. Os caminhos pavimenta-
dos seguem o caimento natural do terreno e em nenhum 
momento ultrapassam a inclinação de 8%. A praça atua 
aqui como uma etapa de transição entre ambiente na-
tural e construído e pode fomentar um sentimento de 
pertencimento e ideias de preservação nos moradores.
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Programa

Museu de Ciências e Meio Ambiente 
Térreo:
Áreas de Exposições temáticas __ 950m2
Áreas Técnicas __ 330 m2
Funcionários __ 100 m2
Loja __ 150 m2

Pavimento Superior:
Exposições temáticas __ 1200 m2
Observatório __ 300 m2
Setor Administrativo __ 230m2
Recepção __ 150 m2

Centro de Pesquisas
Térreo:
Laboratórios __ 200 m2
Escritórios __ 80 m2
Salas de Aula __ 85 m2
Arquivo __ 25m2
Recepção __ 35m2

 O programa de necessidades visa atender três usos prin-
cipais: Museu de Ciências e Meio Ambiente, Pesquisas cientificas e 
Eventos. Estes usos devem ter independência em seu funciona-
mento. Entretanto a espacialização do programa buscou permitir 
também a colaboração entre estes, de acordo com as demandas 
que possam surgir no dia a dia do equipamento. O programa con-
templa ainda uma biblioteca e um restaurante, garantindo a diver-
sidade de usos do espaço projetado

# Ambiente Área # Ambiente Área # Ambiente Área
1 Docas 40,60 m2 13 WC Feminino 14,15 m2 25 Tesouraria 4,20 m2

2 Arquivo 26,80 m2 14 Estar 30,10 m2 26 Enfermaria 20,00 m2

3 Laboratório 1 53,90 m2 15 Monta-cargas 7,80 m2 27 Segurança 14,20 m2

4 Área Técnica 264,00 m2 16 Depósito 7,70 m2 28 Biblioteca 222,00 m2

5 Sala de Aula 26,70 m2 17 Exposição Temática 1 201,70 m2 29 WC Masculino 12,70 m2

6 Laboratório 2 49,00 m2 18 Exposição Interativa 450,00 m2 30 WC Feminino 10,50 m2

7 Vestiário Feminino 23,30 m2 19 Exposição Temática 2 201,70 m2 31 Estar Funcionários 12,70 m2

8 Vestiário Masculino 23,30 m2 20 Exposição Temática 3 100,00 m2 32 Administração 12,70 m2

9 Estar Funcionários 22,45 m2 21 Loja 153,00 m2 33 Vestiário 12,00 m2

10 Escritório 17,50 m2 22 Praça de Chegada 930,00 m2 34 Cozinha 46,80 m2

11 Sala de Reuniões 23,00 m2 23 Bilheteria 10,45 m2 35 Restaurante 149,00 m2

12 WC Masculino 15,80 m2 24 Guarda-volumes 10,60 m2
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Planta Baixa Térreo

Corte C

Eventos
Foyer __ 250m2
Salas Multiuso __ 425 m2
Auditório __ 500 m2
Áreas Complementares
Biblioteca __ 250 m2
Restaurante __ 250m2
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# Ambiente Área
1 Cisterna e Casa de Bombas 249,50 m2
2 Casa de Máquinas e Quadro Elétrico 63,15 m2
3 Sala Multiuso 427,20 m2
4 Café 13,90 m2
5 WC Masculino 16,05 m2
6 WC Feminino 14,15 m2
7 Sala de Tradução 7,00 m2
8 Sala de Projeção 17,00 m2
9 Auditório 330,25 m2
10 Camarim 16,15 m2
11 Palco 58,35 m2

 O Bloco de Eventos se apresenta como um volume 
semienterrado que vai se revelando a medida que a cota do 
terreno cai em direção a lagoa. Seus fechamentos laterais 
em cobogó pré-moldado acompanham o desnível do terre-
no e garantem a relação dos espaços internos com o en-
torno bem como a entrada de iluminação e ventilação natu-
ral. Salas multiuso com vãos de 15 metros e divisórias móveis 
garantem a facilidade de adaptação a diversas atividades.

 Acima do bloco de eventos a biblioteca e o restaurante 
ocupam local privilegiado com  vista panorâmica da região.  
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# Ambiente Área # Ambiente Área
1 Observatório 265,00 m2 13 Projetos 20,85 m2

2 Armazenamento 10,20 m2 14 Copa 10,65 m2

3 WC Masculino 15,80 m2 15 Curadoria 11,90 m2

4 WC Feminino 14,15 m2 16 Recepção/Estar 45,70 m2

5 Exposição - Engenhosidade 189,70 m2 17 Secretaria 28,15 m2

6 Atelier de Ciências 72,45 m2 18 Sala da Diretoria 15,80 m2

7 Exposição - Evolução 293,00 m2 19 Sala de Reuniões 34,10 m2

8 Exposição - Astrofísica 96,00 m2 20 Monta-carga 8,10 m2

9 Exposição - Exploração Espacial 96,00 m2 21 Depósito 10,70 m2

10 Exposição - Planeta Terra 222,00 m2

11 Hall/Recepção 149,20 m2

12 Depósito 10,00 m2

 O volume superior abriga as áreas expositivas com as temá-
ticas: Universo e Vida. Estes espaços ocupam a região central do 
pavimento criando circulações generosas nas laterais. Estas circula-
ções são complementadas por varandas que se estendem por toda 
lâmina. Os elementos estruturais ficam expostos e compõe a am-
bientação do museu. Nas circulações o usuário tem a todo instante 
vista privilegiada do entorno e os elementos estruturais emolduram 
a paisagem. 
 Na porção sul do volume uma grande varanda descoberta 
pode ser usada como observatório. Assim como no térreo o uso de 
ar-condicionado só é necessário quando as atividades dos ambien-
tes assim necessitarem. 
 

 Os brises em perfil metálico tubular foram dimensionados de 
modo a evitar a entrada direta de sol durante todo ano das 9 da manhã 
até as 16:30. As varandas já citadas contribuem para a circulação de 
ar e resfriamento da fachada, evitando que o calor absorvido pelas 
peças metálicas seja transmitido para o interior da edificação. O vo-
lume superior abriga ainda o setor administrativo. Localizado fora do 
percurso natural dos visitantes, ocupa um local estratégico; com vista 
privilegiada e acesso fácil tanto ao acervo quanto à área de eventos.

Telha termoacústica i=5%

Viga calha em chapa   
metálica dobrada 

Chapa metálica dobrada 
para vedação

Conexção aparafusada 

Viga metálica secundária 
em perfil “w” laminado 

Viga metálica principal
em perfil “i” CVS soldado

Piso grelha

Treliça metálica  
em perfil ”i” laminado

Viga metálica secundária 
em perfil “w” laminado 

Pergolado em perfil 
metálico tubular

Brise metálico  
em perfil tubular

Viga metálica principal
em perfil “i” CVS soldado

Laje steel deck 

Laje nervurada
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 O sistema estrutural adotado utiliza estrutura metálica juntamente com 
estrutura convencional de concreto protendido. A estrutura é parte da lingua-
gem arquitetônica e, sendo aparente, é uma evidência dos avanços tecnológicos 
e da engenhosidade humana e, portanto, cumpre, além de sua função técnica, 
o papel de incitar a curiosidade naqueles que passam, e, simbolicamente, reve-
la a verdade construtiva, assim como a ciência revela a verdade na natureza.
 
 A lâmina superior é constituída por duas grandes vigas treliçadas 
com altura de 6m, com extensão total de 140m, distribuídos em vãos de 
40m, e um balanço final de 20m, seguindo um módulo de 5m. Um sistemas 
de vigas metálicas de alma cheia em perfis I soldados CVS 120mm fazem 
a amarração das treliças e servem de ancoragem para o sistema de vigas 
secundárias em perfil laminado W de altura 500mm, que suportam a laje 
do tipo steel deck. A coberta, em telha termo acústica, é suportada por 
sistema semelhante ao da laje de piso, aqui as vigas principais em perfil I 
soldado tipo CVS 120mm possuem inclinação de 5% para receber as telhas, 
às vigas secundárias da coberta são acrescentados montantes de fixação 
em chapa metálica dobrada, onde as telhas são aparafusadas. As caixas de 
escada e elevadores são utilizadas como bloco fixo onde a estrutura me-
tálica se ancora para contraventamento. Todo este sistema é descarregado 
nas fundações por meio de 8 pilares de concreto de dimensões 1m x 1m.

 Em uma realidade em que a população urbana mundial é maioria e as 
cidades se desenvolvem em ritmo acelerado, vemos também o aumento nos 
impactos ambientais causados pelo nosso modo de vida. Em Fortaleza, estes im-
pactos são acentuados pela desigualdade social, falta de planejamento efetivo, 
entre outros motivos. Frente aos dados que se apresentam, fica evidente que 
o atual modelo de desenvolvimento vem produzindo alterações significativas 
no planeta, gradativamente minando os recursos de apoio à vida. É o momento 
de o arquiteto, enquanto responsável pela produção do espaço urbano, pen-
sar em maneiras de amenizar os impactos causados pelas cidades e garantir 
que as futuras gerações não sofram as consequências de nossas escolhas.

 Para alcançar o verdadeiro desenvolvimento sustentável, nossas ci-
dades não devem apenas se preocupar com números de consumo e emissão 
de resíduos. A questão ambiental está intimamente ligada à questão social. O 
descaso do poder público com áreas periféricas de nossa cidade é, em parte, 
responsável pela degradação de nossos bens naturais. A lacuna deixada pelo 
estado é, muitas vezes, ocupada pelo mercado imobiliário, que, tendo o lucro 
como meta principal, não se preocupa com os impactos negativos que causa.
 
 Esta realidade fica evidente no Bairro da Lagoa Redonda. Região rica 
em belezas naturais que agora é alvo de especulação imobiliária e empre-
endimentos que, ao se fecharem para a cidade, tentam privatizar parte do 
meio natural e vendê-lo como “refúgio”.  Nesta situação, a implantação de 
um edifício de uso público com uma grande área livre pode ter um grande 
efeito positivo na região, atuando como um pólo de atração, conferindo uma 
escala mais humana a uma região atualmente carente de espaços públicos.
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