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Aspectos Naturais

Foz do Rio Ceará

Monumento Marco Zero

Travessia fluvial

Demanda de travessia

Ponte José Martins Rodrigues

Praça Albertus

Ciclovia existente

Centro Cultural CUCA

Pier existente

Ancoradouro

Estaleiro

Praias

Duna histórica

Mangue

Serras

Pôr do Sol

Aspectos Construídos

Aspectos Abstratos

TRAVESSIAS URBANAS

A rica paisagem da foz do Rio Ceará foi cenário dos 
primeiros fortes erguidos pelos portugueses em meados 
do século XVII. Nestas terras, iniciou-se a colonização 
do Estado que nasceria com o mesmo nome do rio que o 
banhava: o Estado do Ceará. Apesar de seu valor histórico-
cultural, junto ao seu potencial paisagístico e biodiverso 
- determinado como área de proteção ambiental pela 
legislação atual - a foz enfrenta uma realidade de 
abandono de projetos públicos e descaso político. Ao que 
pese às margens do Rio Ceará - correspondentes aos 
municípios de Fortaleza e Caucaia (área sujeita à enorme 
déficit econômico e social) - seus espaços públicos não 
possuem continuidade na malha urbana, assim como 
suas opções de travessia são limitadas e muitas vezes não 
acessíveis, acentuando a segregação existente entre elas.

No contexto urbano metropolitano, a Ponte José Martins 
Rodrigues é o acesso mais importante entre a capital e o 
litoral oeste, sendo o principal elemento de ligação pela 
orla entre os municípios. Nesta paisagem, apesar de 
conectar ambos os territórios, a ponte funciona como um 
elemento de segregação espacial, projetada apenas para 
atender ao fluxo do urbanismo rodoviarista, priorizando a 
travessia de veículos motorizados e deixando às margens 
outros modais ativos como ciclistas e pedestres.

O trabalho propõe a valorização da caminhabilidade nas 
cidades de um modo em geral, objetivando ressignificar 
os percursos das travessias sobre infraestrutura - não 
se limitando a serem lugares apenas de transição, mas 
também de estadia humana. O projeto também propõe 
assegurar a fluidez e a vitalidade dos espaços públicos 
das margens do Rio Ceará através da proposta de novos 
usos, sendo intrínseca a conexão entre a ponte e o espaço 
público. 

Outro ponto relevante é o de atribuir um novo olhar 
às obras de infraestrutura urbana ao buscar ir além 

da transição à permanência

CAUCAIA FORTALEZA

PONTE JOSÉ MARTINS RODRIGUES

Brasil Ceará Fortaleza

do desenho urbanístico e refletir sobre as perguntas 
‘‘para quê serve?’’ e ‘‘para quem servem?’’, visto que 
os projetos de infraestrutura deveriam caminhar lado a 
lado ao urbanismo para pessoas, visando a qualidade dos 
espaços públicos que atenda a ambas escalas: urbana e 
metropolitana.

O ato do caminhar como uma prática estética propicia a 
redescoberta da paisagem urbana, proporcionando novas 
experiências ao longo dos percursos na cidade como 
também a identificação pessoal e a criação de novos 
referenciais que ative a memória afetiva destes lugares.

Assim, ao longo das margens do Rio Ceará a vida acontece 
para aqueles que frequentam seu espaço público, tanto 
em busca de atividades de balneário como também para 
a contemplação do pôr do sol, dos passeios turísticos de 
barcos adentrando os manguezais, além do surfe e da 
culinária local.  

A partir deste reconhecimento espacial da foz, identificando 
suas fraquezas e potencialidades, foram pontuados  
aspectos marcantes em sua paisagem caracterizados 
por: seus aspectos naturais - constituídos por elementos 
dos ambientes fluvial, marítimo e terrestre; seus aspectos 
construídos - caracterizados por pontos de referência 
viário como a ponte existente e a ciclovia; o centro cultural 
de renome e de influência metropolitana, considerado 
pólo gerador de cultura e atração sócio-cultural, política e 
econômica; o monumento Marco Zero; os espaços públicos 
de maior trânsito como a praça Albertus e o píer de apoio 
aos passeios turísticos; além da presença de serviços 
como o simples ancoradouro para aluguel de barcos e 
o estaleiro que acumula sucata, entulhos e pedaços de 
metais em seu entorno, poluindo o Rio; e por fim seus 
aspectos abstratos - que consistem no estudo de eixos 
que representam as demandas de travessia existentes 
como o fluxo de travessia pelo rio e sobre a ponte.

Caucaia

Fortaleza



RESTAURANTES/
BARES

ALUGUEL 
EQUIPA-
MENTOS

ALUGUEL 
EQUIPA-
MENTOS

ÁREA 
ESPORTIVA ALUGUEL 

EQUIPA-
MENTOS

PÍERES
ÁREA 
PLAYGROUNDCICLOVIA

 PARQUE 
FLORESTA

 PARQUE DUNA

NOVA
PRAÇA
DA
LADEIRA

NOVA 
PRAÇA

RESTAURANTES/
BARES

PROPOSTA  DE NOVOS 
USOS AOS ESPAÇOS 
DA FOZ DO RIO CEARÁ

RESTAURANTES/
BARES

PERGOLADO

ÁREA  
ESPREGUIÇADEIRAS

APARELHOS
GINÁSTICA

ESPLANADA

PERGOLADO

PRAÇA 
MARCO ZERO

BARRACAS 
DE PRAIA

NOVA 
TRAVESSIA

PÍERES MERCADO 
DO PEIXE

MIRANTE

PÍER

MEMORIAL
DA BARRA CAFÉ

RESTAURANTES 
DE APOIO
ÀS BARRACAS

LOCAL
BARRACAS 
DE  PRAIA

AV
. U

LI
SS

ES
 G

UI
M

AR
ÃE

S

PO
NT

E 
 J

OS
É 

 M
AR

TI
NS

  R
OD

RI
GU

ES

AV. JOSÉ LIMA VERDE
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NOVOS PONTOS DE ATRAÇÃO

NOVOS PERCURSOS NOVAS VISUAIS

SISTEMA DE ESPAÇOS LIVRES

Diretrizes norteadoras foram 
tomadas como premissas 
projetuais voltadas para 
possíveis intervenções que 
contemplem as margens 
do Rio Ceará, imediatas 
ao entorno da Ponte José 
Martins Rodrigues, tendo 
como objetivo estabelecer 
um diálogo de integração 
espacial. Assim, a criação 
de uma nova travessia 
de conexão direta entre 
margens que atenda aos 
modais não motorizados, 
além da diversificação do 
espaço público por meio 
da proposta de novos usos, 
criando uma identidade 
visual, assim como novos 
percursos e focos de atração 
para o espaço são premissas 
pilares à intervenção.

DIRETRIZES:

CONECTIVIDADE ESPACIAL

IDENTIDADE

ESCALA HUMANA

ESPAÇO COMPARTILHADO

ACESSIBILIDADE

SEGURANÇA

CONFORTO AMBIENTAL

INFRAESTRUTURA VERDE

LEGISLAÇÃO
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A proposta trata-se de uma transposição de travessia em 
que é criada uma alternativa de caminho que contemple os 
diferentes tipos de modais não motorizados ao longo da 
travessia do Rio Ceará, implantada sob a Ponte José Martins 
Rodrigues existente. 

Com aproximadamente 350 metros de extensão, a nova 
travessia tem o objetivo de ir além de sua função primária 
de mera passagem, visando  proporcionar uma experiência 
da caminhabilidade do espaço, através da apreciação das 
visuais da paisagem - serras, pôr do sol, dunas, vegetação 
- e do contato natural com o recurso hídrico, funcionando 
como uma espécie de promenade suspensa. Dessa forma, 
tomou-se como partido eixos de visuais paisagísticas que 
guiaram o direcionamento formal da nova ponte. De forma 
lúdica, o caminhar sobre a infraestrutura traria surpresas em 
diferentes momentos da travessia. 

Para acessar a nova estrutura, foram propostos píeres maiores 
para dar suporte às suas entradas. Além disso, estes píeres 
visam oferecer atividades de permanência que  estimulem 
o contato com a água,  através de áreas para balneário 
delimitadas por sua própria estrutura como uma espécie de 
piscina natural, além de mobiliários para apoio e da conexão 
aos píeres menores propostos ao longo das margens.

IMPLANTAÇÃO

CONEXÃO ENTRE AS MARGENS

VALORIZAÇÃO DOS ASPECTOS LOCAIS
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NOVA TRAVESSIA GUARDA-CORPO PÍER DE ACESSO
(FORTALEZA)

PONTE EXISTENTEMIRANTE

PILARES 
EXISTENTES

PÍER DE 
ACESSO 
(CAUCAIA)

PERFIL ESQUEMÁTICO
DA NOVA TRAVESSIA

CORTE ESQUEMÁTICO A

O memorial da Barra consiste 
na atividade relacionada ao 
fortalecimento dos aspectos 
históricos presentes na foz do Rio 
Ceará em que tótens informativos, 
distribuídos ao longo da travessia 
da nova ponte, contam de forma 
ilustrativa os fatos históricos 
vivenciados desde à colonização 
portuguesa, início da ocupação 
do Estado do Ceará e seus 
aspectos marcantes. A relevância 
da proposição desta atividade 
é justificável diante da falta de 
valorização da região da foz, apesar 
de seu valor histórico.

Novas atividades de permanência 
são propostas sobre a nova ponte 
como uma extensão do espaço 
público das margens do Rio Ceará, 
visando assegurar a continuidade 
da malha urbana, além de agregar e 
articular os espaços livres como um 
sistema.
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MIRANTE
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MiRANTE DA BARRA

ESTRUTURA EXISTENTE
DE CONCRETO

ESTRUTURA EM PERFIS 
DE AÇO ATIRANTADOS E 

CONTRAVENTADOS

VIGA DE CISALHAMENTO
DA ESTRUTURA EXISTENTE

SUPERESTRUTURA  
EXISTENTE

TIRANTE

GUARDA CORPO

CONTRAVENTA-
MENTO

CHAPA CHUMBADA
NA ESTRUTURA DE

CONCRETO

PERFIL METÁLICO 
ALMA CHEIA

VIGA DE CISALHAMENTO
DA ESTRUTURA EXISTENTE

SUPERESTRUTURA 
EXISTENTE

CHAPA CHUMBADA NA 
ESTRUTURA DE CONCRETO

PERFIL METÁLICO 
ALMA CHEIA

TIRANTE

GUARDA-CORPO
CHUMBADO NA ESTRUTURA
METÁLICA

CONTRAVENTAMENTO

A nova travessia permeia sobre os pilares da 
Ponte José Martins Rodrigues, enfatizando 
a coexistência entre a antiga estrutura e a 
proposta moderna. Busca-se promover, por 
meio da acessibilidade de seus dispositivos, 
a segurança e o respeito à seus usuários, de 
forma a ofertar a diversidade de convivência 
entre diferentes públicos, tornando o espaço 
atrativo, democrático e seguro. Dessa forma, 
os desníveis entre seus patamares vencem 
vãos dentro da inclinação acessível exigida pela 
norma vigente. Estes patamares de descanso 
também funcionam como espaços de estadia 
para a contemplação da paisagem, além da 
presença de tótens informativos que contam a 
história da área da foz.

Optou-se por não contemplar mecanismo de 
abertura à nova travessia devido à predominância 
de embarcações de pequeno porte para pesca 
e para passeio turístico na área, além da baixa 
calha do Rio Ceará causada pelo assoreamento, 
impossibilitando a navegação de grandes 
barcos.

A área de mirante fica na parte mais alta da 
estrutura, estando à oito metros a partir da base 
retangular superior dos pilares existentes. O 
Mirante da Barra se abre entre os caminhos da 
nova travessia oferecendo à população um lugar 
privilegiado à apreciação do espetáculo do pôr 
do sol famoso por ser o mais bonito da cidade.

A resolução estrutural foi proposta como 
uma forma de alternativa para a construção 
sustentável, visando a diminuição dos impactos 
ambientais. Para a composição da estrutura 
propôs-se a reutilização do despejo de aço 
presente o estaleiro da orla. Dessa forma, a 
estrutura da nova travessia é composta de 
perfis de alma cheia, atirantados nas vigas da 
superestrutura de concreto existente.
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MIRANTE PONTE EXISTENTE
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PASSEIO
EXISTENTE

BLOCOS DE
CONCRETO
INTERTRAVADOS

RÉGUAS DE
MADEIRA

BLOCOS DE CONCRETO
INTERTRAVADOS

PISO PODOTÁTIL 
DE ALERTA

CANALETA DE
DRENAGEM DE 
CONCRETO

GRELHA

Como intervenção urbanística viária, aplicou-
se uma proposta que se utiliza os conceitos de 
Espaço Compartilhado na Avenida José Lima 
Verde, por esta ser a principal via paisagística 
que margeia o Rio Ceará.

Este conceito de Espaço Compartilhado 
(Shared Spaces) foi promovido pelo holandês 
Hans Monderman (1945-2008) que através do 
redesenho viário buscou a integração entre os 
diversos modais que dividem o mesmo espaço 
público como pedestres, ciclistas, motoristas, 
entre outros, de forma que não existisse 
diferença hierárquica entre estes atores, 
permitindo a divisão das responsabilidades de 
forma equilibrada no espaço. 

Esta proposta traz uma leitura do espaço 
visto como único e integrado, desprovido de 
barreiras físicas. Desse modo, utiliza-se do 
nivelamento de passeios, ciclovias e faixas de 
rolamento, em que estes são diferenciados 
apenas por padronagens de piso distintas. 
Esta medida estimula uma expansão do 
espaço público como uma área de novas 
possibilidades de uso, tornando-o mais fluido, 
permeável e acessível. Além disso, transforma 
o conceito de rua enquanto apenas um local 
de passagem rápida (espaço de transição) 
e permite uma maior liberdade em que a 
vida no calçadão, o movimento das pessoas 
transcenda à via compartilhada, valorizando 
também seu potencial paisagístico.

Atualmente, a Avenida José Lima Verde possui 
quatro faixas de rolamento em sentido duplo.
Nela optou-se pela redução destas faixas para 
apenas duas (sentido duplo), pois através da 
análise espacial percebeu-se o fluxo médio/ 
baixo de veículos transitando na área, não 
existindo problemas como engarrafamento. 
Além disso, propõs-se linhas de drenagem 
intercaladas por pisos podotáteis de alerta, 
contribuindo com a acessibilidade do espaço 
(ver detalhe da canaleta de drenagem). 

Outra medida essencial à intervenção foi a 
criação de linhas de arborização ao longo da 
orla, possibilitando uma área sombreada, 
confortável e atrativa à caminhabilidade.
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TIRANTE

TELHA EM 

POLICARBONATO

SEMI-OPACO

PILAR METÁLICO

SEÇÃO TUBULAR

(H=10m)

ESTRUTURA 

METÁLICA

SEÇÃO TUBULAR

ESTRUTURA DA COBERTAPOSSÍVEIS COMBINAÇÕES
DOS MÓDULOS

MÓDULOS

Estruturas de cobertas foram propostas a fim de abrigar novos 
usos, como também reorganizar atividades já existentes ao 
longo das margens do Rio Ceará. Dessa forma, foram propostos 
módulos, dispostos lado a lado, projetados para receber atividades 
como pontos comerciais de bares e restaurantes, como também 
serviço de aluguel de equipamentos destinados às atividades de 
balneabilidade no Rio Ceará seja pranchas de surfe, ‘‘stand up 
paddle’’, caiaques, pequenos barcos e/ou bóias. Estes quiosques 
também podem servir de pontos para venda de serviços de 
embarcações como passeio turístico e/ou meio de transporte 
fluvial para travessia entre os municípios de Fortaleza e Caucaia. 
Os módulos podem ser agrupados de maneira diversificada, 
sendo o módulo do banheiro público um uso fixo, promovendo um 
fácil acesso da população ao esgotamento sanitário. 

As ações projetuais devem equilibrar os usos e equipamentos 
propostos à ambas as margens, visando balancear os interesses 
locais e turísticos de visitação, além de contemplar as pessoas 
que usam a cidade, pririozando o caminhar, a segurança, o 
conforto ambiental a fim de convidar a população à zelar por seu 
espaço público.

8m
12m

BOX BARES E 
RESTAURANTES
(5,30m X 4,15m)

BOX ALUGUEL DE 
EQUIPAMENTOS
(5,30 X 8,30m)

BANHEIRO 
PÚBLICO
(4,00 X 4,00m)
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POSTE

ARQUIBANCADA MODULARBANCO PARACICLO MAIOR

LIXEIRAS SELETIVASBANCO PARACICLO MENORTÓTEM

PLAYGROUND

CHUVEIRÃOPARADA DE ÔNIBUS BANCO

Os mobiliários urbanos propostos  buscam contribuir para a 
identidade visual de ambas as margens do Rio Ceará, estimulando a 
educação ambiental, além de atividades interativas que convidem as 
pessoas à estadia no espaço público da orla fluvial.

Madeira, aço e concreto foram os materiais escolhidos para 
a composição do mobiliários. Esta decisão está relacionada à 
abundante presença do aço no estaleiro localizado às margens do 
rio, onde residem cascos de embarcações abandonadas que geram 
lixo e poluem o meio ambiente, a fim de incorporá-lo à arquitetura de 
maneira sustentável. Além disso, este material possui propriedades 
vantajosas devido à facilidade em ser reciclado sem perder suas 
propriedades de resistência. Assume também um aspecto de 
ferrugem (aço córten) - tom que se mescla à paisagem, podendo ser 
usado sem pintura.

A proposta de iluminação por meio de placas solares associadas aos 
postes se deu devido ao potencial energético da região, visto que 
está exposta a uma grande intensidade solar ao longo de todo ano. 
Desse modo, outros mobiliários como os bancos, tótens informativos 
recebem iluminação em painéis de led a fim de estimular a 
movimentação de usuários na orla durante o período noturno, 
favorecendo a segurança do espaço público.
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