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SUMARIO EXECUTIVO

O presente parecer apresenta, inicialmente, um quadro geral das condições
ambientais de Fortaleza, do ponto de vista natural (domínios geomorfológicos,
características climáticas, elementos da biodiversidade) e do ponto de vista dos
problemas ambientais (desconforto climático, impermeabilização dos terrenos,
destruição do património natural, em particular dos campos de dunas e recursos
hídricos, carência de áreas verdes). Dando sequência ao objetivos propostos, faz uma
exposição das características naturais do campo de dunas dos terrenos do. bairro do
Coco, relatando os problemas ambientais em curso, sobretudo associados a desmonte e
aplainamento de> dunas, dèsmatamento da cobertura vegetal e aterro de lagoas e olhos
d'agua, visando a transformação da área em solo urbano.

A partir da análise desses elementos, que identifica, (1) a quase completa,
erradicação das dunas fixas e móveis na cidade de Fortaleza, (2) a importância do
campo de dunas para o controle de .enchentes' urbanas, face à permeabilidade que
apresentam; (3) a elevada mineralização da cidade de Fortaleza, (4) a extrema carência
de áreas verdes em Fortaleza, (5), a existência de legislação ambiental que preserva
dunas, vegetação e recursos hídricos (Resolução 303 do Conselho Nacional do Meio
Ambiente - CONAMA) e (5) o risco iminente de destruição desse importante
componente do património ambiental do Fortalezense, o campo de dunas parabólicas
fixas, por práticas que visam a transformação da área em solo urbano, o parecer indica à
oportunidade de criação de uma unidade de conservação formal -UC nos terrenos em
questão, do tipo "Área de Relevante Interesse Ecológico'- ARIE (confinantes em
anexo). A importância ambiental dos terrenos de dunas do Coco acha-se fundamentada
na singularidade e na preciosidade da paisagem geomorfológica, caracterizada pela
presença de dunas parabólicas do tipo hairpin, que representam hoje remanescentes de
outrora expressivo campo dunar local, que jamais voltará a evoluir novamente m. cidade
de Fortaleza. i • / •

Por fim, o parecer considera ainda que a área de, dunas do bairro do Coco, ao sçr
preservada em prol da qualidade do meio ambiente da cidade de Fortaleza, deveria ao
mesmo tempo ser ofertada à população como um espaço possível de convivência com a
natureza e com ambientes de menor grau de mineralização. Assim, deverão ser vedados
usos e ocupações que impliquem em destruição das características naturais (como
construções de edifícios, vias, equipamentos urbanos e outras estruturas inadequadas ao
objetivo precípuo da preservação), mas deverão ser possíveis usos voltados para o lazer
sustentável e contemplativo, passíveis de serem obtidos através da instalação de
equipamentos simples, tais como mesas para pique-niques, bancos em espaços
arborizados para leitura e contemplação, pavimentos adaptados ao ambiente para
caminhadas, e outros que o futuro plano de manejo da UC, a ser definido de acordo com
a legislação, possam indicar. '



1. INTRODUÇÃO

O presente parecer técnico indica, descreve e caracterizando ponto de vista natural e
ambiental, um segmento da cidade de Fortaleza, localizado no bairro do Coco (setor
setentrional da bacia do Rio Coco e setor NE/L da cidade), no qual ocorrem dunas fixas,
com recursos hídricos e ecossistemas associados. A área tem aproximadamente
300.000 m2 e sítua-se nos limites da planície de inundação do Rio Coco e do 'Parque
Ecológico do Coco" (figuras l e 2).

Figura l . Cidade de Fortaleza. Com indicação da área objelo de análise.



Flgurit 2 - Terreno com dunns no bulrro tio Coco (Indicada pela seta). Abaixo, vô-se o leito cio íllo
Coco e a planície de inundação com manguezal, elementos integrantes do "Parque Ecológico do Coco ".

A área em tela representa uni importante resquício do meio ambiente natural de
Fortaleza. Por situar-se em segmento extremamente valorizado do ponto de vista
imobiliário, tem sido objeto do interesse e da disputa entre moradores do bairro, que
querem preservar a área, e empresas imobiliárias e empreteiras, que, ao contrário, aí
pretendem construir edifícios residenciais. O presente parecer técnico apresenta o'
terreno em questão em terinos^mbientais, na perspectiva de propiciar subsídios tiícnico-
científícos visando a definição da melhor forma de uso e ocupação da área.

2. METODOLOGIA

O presente parecer técnico foi realizado a partir da análise de imagens de satélites,
fotografias aéreas e mapas temáticos diversos, trabalhos de campo, compilação e análise
de dados de arquivos geoambientais pessoais, análises de documentos, artigos de jornais
e consultas à moradores da área. Os resultados dessas etapas de trabalho técnico são
apresentados na sequênica.

3. CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL

3.1. Caracterização ambiental geral da cidade de Fortaleza
(

A cidade de Fortaleza, do ponto de geomorfológico, conta com quatro principais
tipos de domínios (fig. 3);



Figura 3. Mapa Geomorfológtco-Urbnno de Fortnlezii (Legenda: Amarelo claro - Planície Litorânea
com dunas móveis recentes e praias; Laranja - Tabuleiros costeiros; Cinza ~ Tabuleiros costeiros
recobertos por paleodiwas; Laranja escuro: tabuleiro costeiro coberto por depósitos do tipo cohivjais;
Amarelo esctiro: planícies fluviais o Jlíívio-marinhas; Rosa - Depressão Sertaneja; Azul: relevos-
vulcânicos (Fonte: Moura-Fà, 2007, modificado dePDDF. 2002). .

(a^Planície Litorânea: caracterizada pela ocorrência de praias e dunas móveis e semi-
fíxas formadas por areias quartzosas quaternárias ;

(b) Tabuleiros Costeiros: domínio de maior expressão espacial, sobre o qual a maior
parte da cidade de Fortaleza foi edificada. Os tabuleiros apresentam-se extremamente
planos, e são sustentados por sedimentos de idade terciária a quaternária, sobre os quais
ocorrem dunas fixas antigas (ou paleodunas);

c) Pedimento cristalino: com expressão no segmento sul, sudoeste e sudeste da cidade,
esse compartimento geomorfológico é representado pelo afloramento de rochas
cristalinas antigas (pré-cambrianas), aplainadas, de forma a não propiciar ruptura na
topografia local, compondo a chamada 'depressão sertaneja";

d) Planícies fluviais, que recortam tanto a planície litorânea quanto os tabuleiros. Na
planície litorânea, dispõem-se na forma de planícies flúvio-marinhas. Nos tabuleiros,
as planícies fluviais representam áreas de relevo rebaixado, receptora das, águas
pluviais e de escoamento superficial (fig. 4).



(W) Fortaleza

" Figura 4. Bnclt» hlilrognificjis de Fortaleza (Lvgenda: Azul - Bacias da Vertente Marítima, formadas
pelos riachos Maceió, Pajeit, Jacararenga, dentre outros; Laranja; Bacia do Coco, representando 2/3 da
área urbana de fortaleza; Vennellto; Bacia do Rio CearátMeiremgnapinho. Fonte: Moura Fé. 2007,
adaptado de PDDUFort, 2002).

Esses domínios geomorfológicos definem a cidade de Fortaleza corno
essencialmente sedimentar. Tal fato implica na ocorrência de elevada taxa de infiltração
de águas pluvias nos terrenos, permitindo a existência, em função das características de
pluviometria local (ver figura 7), de rico íençol freático, o qual alimenta rios, riachos e
lagoas durante os meses de estiagem. .

\s domínios geomorfológicos de Fortaleza são colonizados por vegetação

adequada às condições ambientais locais. Na Planície Litorânea, ocorre vegetação
pioneira, fixadora de areias de dunas e de praias, tais como o cipó-de-praia (Remirea
marítima). Nos tabuleiros, a rica vegetação exibia espécies típicas de zona costeira,
como o cajueiro (Anacartiitim Occiduniale) e o murici (flyrxonlma crassifolià), dentre
várias outras. Essa cobertura vegetal acha-se hoje completamente descaracterizada,
restando alguns poucos setores da cidade onde a mata de tabuleiros original ainda pode
ser encontrada. Nos segmentos flúvio-marinhos das bacia do Rio Coco e do Rio Ceará,
ocorrem manguezal, tendo como principais espécies o mangue-verme lho (Rizophora
mangle) e o mangue-branco (Lagitncularia racemosá). Nos setores interiores das bacias
hidrográficas, a mata galeria, hoje1 completamente descaracterizada, ainda pode ser
identificada aqui e ali pela ocorrência da carnaúba (Coperriicia cerífera). A elevada
antropização da área trouxe consigo espécies, aloctónes. A- formação vegetal que
apresenta menor presença de espécies forasteiras é o manguezal (fig. 5).
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Ffgura 5. Coberturn Vegetal cm Fortaleza (Legenda:, Marrom - VegelaçSo Nativa cte Tabuleiros, do
tipo Floresta Costeira; Verde escuro: vegetação ribeirinha à rios e lagoas; Negro claro: vegetação
nativa de mangitezal; Marrom; Área anlropoji-ada, com cobertura vegetal alterada e com vegeção
anlrópizada esparsa; Amarelo Claro: Ausência'de vegetação;. Azul: superfícies liquidas (rios e lagoas).
Fonte: Mowa-Fé, 2007, adaptado de PDDFor-2002.

A altitude média da cidade de~Fortaleza é 21m, o que a coloca no domínio dos
terras baixas. Alguns setores apresentam menores altitudes, correspondendo às.áreas
ocupadas por recursos hídricos. As dunas, no entanto, sejam as móveis atuais ou as liíxas
antigas, representam cômoros de maior expressão altimétrica, com valore:? com
frequência acima de 20 metros onde elas ainda existem, rompendo así;im a
homogeneidade da baixa topografia, como pode ser avaliado na figura 6.

Fortaleza apresenta um clima tropical úmido com estação seca definida. As
médias pluviométricas são elevadas, mas há irregularidade na distribuição das
precipitações ao longo do ano, traduzida na concentração de cerca de 92% do total das
chuvas no primeiro semestre (fig. 7).

Dado o caráter sub-equatorial da cidade, as temperaturas médias são elevadas,
situadas em valores mensais que vão de 25 a 28 graus (fig. 7.), o que também implica
em elevada taxa anual de evapotranspiração real (fig. 8). Assim, há estresse ambiental
durante ò segundo semestre do ano, com déficit de umídade no ambiente, definindo um
regime climático com tendência à semi-aridez no segundo semetre do ano.



Flguni fi. Altitudes de Fortaleza (Legenda: Tons Verde claro ~ altitudes situadas entre O e JOm; Tom
verde escuro - altitude entre 10 e 15 m. Tom Lilás: altitude entre 15 e 30 m; Tom Azitf claro: altitudes
entre 30 e SOin; Tons Azul escuro e preto: altitude entre 50 e J20m. Fonte: Mowa-Ft!, 2007, adaptado de

rt 2002).
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Figur» 7 - Distribuição-tia Precipitação na cidade de Fortaleza (Período 1931-1960. Precipitação
Total: 1540. Precipitação no primeiro semestre do ano: 92% de total Precipitação no segundo semestre
do ano: 8% do fotaf. A temperatura média anual é da ordem de 2 7 graus. Fonte: JNPE)
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Figuru 8. Balanço Hídrico de Fortaleza. O gráfico demonstra a existência de uma evapofranspiração
real anual da ordem de 997mm, fato que implica, junto com a irregularidade das prepicitaçõex. em
dtí/Ícii hídrico anual, concentrado sobretudo no segundo semestre do ano, da ordem de 611 mm. Os dados
utilizados para o cálculo da precipitação total anual são da FUNCEME para período histórico da 1960-
1990, e diferem em quase ISOmm anuais em relação aos dados de climatologia historie^ do JNPE)

3.2. Caracterização ambiental do terreno de dunas do Coco

3.2.1. Quanto à morfologia da paisagem

A área em análise, como claramente indicado nas figuras l e 2, acha-se inseiida no
domínio doS tabuleiros costeiros, em segmento no qual essa unidade geomorfológica
acha-se recoberta* por depósito sedimentar do tipo 'dunas e paleodunas'. Os terrenos
em análise fazem também parte da bacia hidrográfica' do Rio Coco, encontrando-se em
posição lindeira à planície flúvio-marinha com manguezal que caracteriza o íietor
setentrional dessa bacia. A análise do mapa de altitudes de Fortaleza indica ainda que o
terreno apresenta topografia entre 15 e 30m, tipicamente caracterizando a presença de
campos de dunas no setor.

Dunas costeiras são formas de relevo criadas pela ação do Vento: o vento mobiliza
as areias que se encontram disponíveis na faixa de praia e as acumulam, na forma de
cômoros de alturas variadas, no interior da zona costeira. Elas podem ser móveis (com
migração contínua das areias), fixas (associadas à presença de cobertura vegetal
litorânea e costeira, que imobiliza os sedimentos) e semi-fixas (com encostas ou dorsos
parcialmente móveis, parcialmente fixos). . '

As dunas presentes no terreno do bairro Coco s3o fixas, e do tipo ' parabólicas". As
dunas parabólicas têm forma em meia-lua, com braços dispostos. longitudinalmente à
direção do vento principal e antecedendo o corpo principal da duna (nesse sentido, s3o
opostas às dunas barcanas, que também têm forma em croissant, mas com o corpo
principal antecedendo-os braços da duna; fíg. 9).

10
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Figura 9. Ilustração de Duna Pnmbólic». Seta à esquerda indica a direção do vento principal.
Seta à direita indica o local deformação de lagoas ínterdimares (Fonte: Davis, Í099).

As dunas parabólicas formam-se em geral .quando parcela dós sedimentos dunares
começa a ser fixada por vegetação, durante o percurso de migração da duna em díreção
ao interior da zona costeira. Nesse processo, alguns setores do corpo.diuiar migram mais
rápido, formando o corpo principal da^duna; os setores ancorados por vegetação migram
mais lentamente, formando os braços alongados da duna. As parabólicas podem atingir
centenas de metros de extensão. Na zona costeira do Ceará, nos locais onde elas ainda
ocorrem (por exemplo, Iguape, Lagoinha, dentre outros), elas apresentam extenso^de
2km, 3km, ou mais. , ' . . • \- '

Entre os braços das parabólicas, comumente ocorrem lagoas interdunares (vsr seta
na figura 9), formadas pela ação da deflação: o vento remoVe sedimentos dessa área
central até atingir o lençol freático, que aflora à superfície, formando lagoas perenes ou
intermitentes. Os sedimentos retirados da zona central pela ação da deflação acumulam-
se nofront da duna, promovendo assim a sua contínua evolução e migração em direção
ao interior da zona costeira. '

As dunas parabólicas existentes no segmento nordeste de Fortaleza são do tipo
parabólicas 'hairpin' - literalmente, parabólicas 'grampo-de-cabelo". Tais feições são
assim denominadas em razão da grande expressão espacial que apresentam os braços da
duna, os quais se prolongam,por longas distâncias em direção ao interior do continente,
acompanhando a migração áofront nessa direção (figuras 10 e 11).

As dunas parabólicas no Nordeste e no Estado do Ceará ^apresentam um processo
evolutivo bastante singular e complexo. Elas derivam em geral de mudanças
morfológicas pelas quais passam as dunas barcanas, que representam formas dunares
frequentes na zona costeira cearense. Em função sobretudo da ocorrência de mudanças
climáticas ao longo da história geológica recente, a cobertura vegetal - que tende a se
desenvolver mais em épocas úmidas e assim fixar dunas, e. a retrair-se em épocas mais
secas, assim permitindo a migração das dunas -, são os elementos ativos responsáveis
por essas mudanças morfológicas.

11



Figura 10: Cnmpo de duna* pnrnlíAllcns harpin no segmento nordeste da cidiide de Fortaleza. O
campo de dunas, indicado pela se/a. desenvolveu-se na margem esquerda (norte) do Rio Coco, com cuja
planície de inundação interagiu do forma intensa durante o processo evolutivo. Foto Área Cntsein» do
Sul. da 1968. escala 1:30.000 (par melhor visitattzaçfio das dttna.i parabólicas, ver afigura i l).

Tal processo pode ser apreciado na análise da figura 12. A mudança de forma, de
barcanóide e barcana para parabólica, resulta, em outras palavras, de processo de
estabilização de dunas móveis (barcanas), o qual, ao seu término, implica na geração de
nova forma dunar, que traz consigo nova fauna e'nõva flora no ambiente de fixação dos
sedimentos (Maia et ai, 2005).

A idade das dunas parabólicas no Ceará - ou, em outras palavras, a idnde.de
fixação dessas dunas, o que representa o último episódio evolutivo natural pelos quais
elas passaram -, foi estimada, a partir de datações de sedimentos de duna parabólica no
Pecém (Maia et ai, 2005) e no Porto das Dunas (Tsoar et ai, 2008), por meio de
termoluminescência (realizadas no Laboratório de Termoluminescência da
Universidade de São Paulo), como sendo da ordem de 1,3-1,7 mil anos. Elas
representam a terceira geração de dunas formadas na história geológica recnete
(holocênica: as duas primeiras gerações, mais recentes, são móveis; a quarta geração,
estimada como de idade anterior à última grande transgressão marinha, ocorrida há 5,1
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Figura 11 - Campo de dunas parabólicas 'halrpln' no segmento nordeste de Fortaleza. Ai dunas
estilo identificadas através das linhas em vermelho. Foto Aérea Cruzeiro do Sul, de 1968.

Figura 12. Processo de transformação de dunas bnrcanas em dunas parabólicas. Tal foto está
expresso em terrenos naturais (acima), no qual um campo de barcanoides evolui para parabólicas
íiairpin em segmento do litoral do \Maranhao, No centro e abaixo, exercício de mocfcluação
computadorizada mostrando as etapas evolutivas de transformação de dunas barcanas em parcbúUcas,
em função da colonização do corpo dunar por vegetação costeira, resultante de mudanças cltmdilcai (de
fase seca para fase nmida) ocorridas na história geológica recente no£slado do Ceará (Fonte: Mata et
ai, 200S).
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i mil anos atrás, já não apresenta mais as mesmas condições morfológicas características/
l dos campos de dunas atuais e sub-atuais (Claudino-Sàles e Peulvast, 2002). *

As dunas prabólicas hairpin jamais voltarão à se desenvolver na zona litorânea de
Fortaleza, ern função da presente limitação de espaço natural, dado o elevado grau de
urbanização que a cidade apresenta. Na realidade, levando-se em conta o atuál rilmo e,
sobretudo, a atual forma de ocupação do litoral cearense, com grandes complexos
turísticos e construções diversas realizadas sem critérios ambientais e preservacionistas,
avaliamos que tal consideração coloca-se como verdadeira para o conjunto do litoral
cearense. Além do impedimento, portanto, da modelagem natural futura desse tipo de
feição, existe o risco iminente de destruição de todos os demais exemplares desses tipos
de dunas no conjunto da zona costeira do Ceará.

Assim, o terreno de dunas do bairro Coco representa os últimos remanescentes de
um amplo campo de dunas milenar, formado a partir de processo bastante singular - de
transformação de feições costeiras -, representando a etapa final, madura, desse
processo evolutivo. Essas dunas, ou os seus resquícios (figuras 13 e 14), expressam
ainda a existência pretérita de condições ambientais diversas, testemunhando assim
contextos climáticos diferentes dos atuais (com fase seca mudando para fase íimida,
seguida de nova fase seca) na zona costeira do Ceará e de Fortaleza. Tal situação coloca
esses terrenos em condições de preciosidade natural e ambiental.

3.2.2. Quanto ao recursos hídricos

Como elementos constituintes de campos de dunas parabólicas, ocorrem lagoas
interdunares perenes e intermitentes, olhos d'água e áreas alagadas e alagáveis. Essas
coleções de águas superficiais, que se formam face à intensidade da deflação em corpos

.dunares semi-fíxos, são a expressão imediata da existência de lençol subtemtneo
desenvolvido, como resposta à grande porosidade das areias dunares e ao regime
climático existente no litoral do Ceará, como expresso na figura 7. Tal riqueza hídrica
pode ser avaliada nas dunas parabólicas da Praia cfa Lagoinha (fig. 15); onde a
urbanização incipiente permite ampla apreciação do fenómeno.

O grau de alteração antrópica do terreno do bairro Coco não permiti; mais
identificar a riqueza dos recursos hídricos superficiais que caracterizavam o setoi: em
passado recente - com efeito, lagoas foram aterradas e olhos d'água foram intimados,
em função da especulação imobiliária, que vem procurando e, infelizmente,
conseguindo até o momento, paulatinamente transformar esse setor, ainda relativamente
natural da cidade de Fortaleza, em^solo urbano, e em que pese a existência de legilação
nacional presenvando dunas, vegetação e recursos hídricos.

14



Figura 13 — Dunas tio Coco. Resquícios do amplo campo de dunas parabólicas semi-flxo da margem
esquerda (norte) do Rio Coco (fotos V. Claitdlno-Sales, Novembro de 2008).

FI|*um 14. Rt!ttt|ufcti>a de Ni-gui untos antlg"" «l«» tltmnji pnrnbAlicus. Ocorrem ainda cômoros mais
recentes, na fornia de dunas nebkas (sela), testemunhando a ocorrência aluai de alividade e-:>/k'fi na
área.
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Figura 15. Dunas parabólicas atuais na praia da Lagoinha. Paisagem ditnar com dunas parabólicas
expondo grande riqueza de coleçií&s de águas superficiais, típicas desses ambientes (Foto: V. Chitdf.no-
Sa/es. 1996)

Apesar da descaracterização, ainda é possível averiguar a existência de olhos
cTágua, pequenos córregos de expressão espacial restrita e. áreas de baixio, local de
existência de lagoas interdunares intermitentes. Essas situações são ilustradas pelas
figuras 16, 17 e 18.

Figura 16. Pequeno leito de escoamento de água superficial nas dunns do Coco. A folo é de
novembro, mês no qual as precipitações sflo praticamente nulas (verflg. 7). Tal fato Índico que esw leito
de escoamento superficial de água, que se soma a vários outros na área, é alimentado pereneniftitr por.
olho d 'água e lençol freâtico desenvolvido e superficial (foto K Claudinp-Sales, novembro de 2008;
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Figura 17. R cm iinc.se ente de lago» perene no sopé da* dunas do Coco. As condições hidrouiótftcas
Xíía indicadas pela presença de macrófitas, como o agnape (EichornSa craxxipes, sela vertneiliat e o
capim tftifftta (Mis/M/idiiim gcmlimiiint, seta uzul), altí.m de wgtitftç&ex aquática* presentes em dreax
degradadas. O setor corresponde à tinta lagoa inlerdnnar perene, hoje completamente assentada,
poluída e asfixiada pela vegetação, como resultado do elevado grau de alteraçfio antrópica que a área já
sofreu (faio K C/aiidlno-íia/ex, novembro de 2008).

Foto 18. Exutório degradado da lagoa, no sopé dns dunas do bairro Coco. Mesmo 'durante a
estiagem, e apesar do assoreamento e da saturação do leito da lagoa com a cobertura vegeta,' super*
desenvolvida em função da grande quantidade de nutrientes resttltante de poluição hídrica, vinda há
drenagem do leito da lagoa para a área adjacente. Visualiza-se »m pequeno rego,-na forma de ivanôrío.
que se conecta com escoamentos semelhantes em outros seturas do-terreno (foto K Cfaíidtoa Sales,
novembro de 2008).
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4. Quanto à biodiversidade

No Ceará e em Fortaleza, as dunas são fixadas por vegetação nativa típica dn zona
costeira (cajueiro, murici, jucá, dentre outras: ver nomes científico nó item 3.1). No
bairro do Coco, a vegetação natural encontra-se bastante alterada e mixade. com
vegetação antrópica. Ainda assim, representa um setor da cidade que conte'com
expressiva cobertura vegetal (ver figura 13), tanto do ponto de vista relativo (a cobertura
vegetal em Fortaleza é extremamente pobre e reduzida), quanto efetivo (os O.SKrn2 de
área do terreno são.permeados por cobertura vegetal natural e antrópica.

Quanto à fauna, há que se considerar que em contexto urbano semelhante ao de
Fortaleza, os animais já pereceram ou migraram para áreas mais propícias à
sobrevivência diária. Tal fato é verdadeiro também para os terrenos com dunas do Coco.
Aí, a descaracterização da biodiversidade acha-se com efeito bastante avancadu, rnas
ainda ocorre uma fauna própria, caracterizada sobretudo pela ocorrência de pássaros,
repteis de pequeno porte (camaleões inclusive), saguins e raposas. Peixes de pequena
dimensão estão igualmente presentes nas coleções de águas superficiais.

Existe em Fortaleza um certo consenso popular,- mal elaborado, de que não há
espaços em áreas metropolitanas para ,a existência de animais livres. Nade, mais
equivocado do que tal consideração: em diversas partes do mundo, e inclusive em
algumas cidades do Brasil, existem nichos ecológicos propícios à reprodução de
espécies diversas de animais. As dunas fíxas do Coco representam um setor com
microclima diferenciado dos setores extremamente mineralizados da cidade, onde
ocorre, umidade e sombrçamento, controlados pela cobertura vegetal. Esses fatos
colocam-se como propícios ao abrigo, refugio e alimentação de espécies animais típicas
da zona costeira. A área das dunas do Coco poderia servir de incentivo a tal tipo de re-
colonização animal.

4. Mudanças ambientais nas dunas do setor Nordeste e Leste de Fortaleza
i

A cidade de Fortaleza cresceu, do ponto de vista urbano, às custas da destruição
do seu património e paisagens naturais. Riachos, córregos, cobertura vegetal nativa,
campos de dunas, praias e lagoas, foram simplesmente desaparecendo do cenário
urbano ao longo do processo evolutivo histórico de crescimento da cidade. Um
elemento natural intensamente sacrificado nesse caminho corresponde ao campo de
dunas - Fortaleza, no momento da chegada dos europeus, há 5 séculos atrás, era um mar
de dunas e lagoas interdunares. As dunas foram sendo paulatinamente erradicadas, e já
nos anos 1970, restavam apenas manchas na Praia do Futuro e no segmento nordeste da
cidade. Nos dias atuais, essas manchas estão desaparecendo a olhos vistos, por meio de
desmatamentos seguidos de terraplanagem, visando a criação de solo urbano. As dunas
do Coco são um dos últimos remanescentes desse amplo campo dunar que era Fortaleza.
A figura 19 ilustra tal situação.

18



ffl 199812004

Flgurit 19. Distruição do cnmpo de dunas de Fortaleza nos últimos 50 anos. À esquerda- amarefo
tísciiro: ano 1958; amarelo clara: ano 2004. A direita: verde claro: ano 1958; Verde escuro: ano 201
(Fonie: Pinheiro. 2008)

004

As dunas do Coco foram objeto de agressão dramática ao final do ano de 2008, com
tratores e caminhões utilizados para completamente erradicar vestígios da existência de
feições dunares na área (considerando-se que as dunas hoje sSo protegidas por
legislação federal), com vistas à construção de condomínio residencial (figuras 20, 21 e
22). ' ^

Figura 20. Destrulçíio das
dunas do Coca. Tmtores
removendo a vegettiçtla' e>
aplainando as dunas do
bairro Coco, em de.iemhro
de 2008 (Fonte: .Bhg
Salvem as dunas do Coco).

A destruição das dunas em Fortaleza, a favor de transformação de solo urbano, vem
colocando a cidade em contexto de permanente estresse ambiental, dado o elevado grau
de impermeabilização dos terrenos que essa prática impõe. Tal contexto, associado à
pequena altitude dos terrenos, bem como à ausência de desnivelamentos topográficos
importantes, de forma a permitirem a drenagem segura das águas, contribui piara a
ocorrência de enchentes anuais.
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As enchentes produzem grandes incómodos urbanos e elevados prejuízos materiais,
tanto para a população quanto para a municipalidade, que tem que periodicamente
investir em recuperação de estruturas urbanas (avenidas esburacadas, calçadas
danificadas, galerias pluviais atulhadas por sedimentos e resíduos urbanos) Tais
prejuízos acabam prejudicando a população duplamente, por sacrificar o orçamento
municipal, em detrimento de investimentos urgentes em moradia, ^saúde e educação.

«
As enchentes também criam graves problemas de saúde pública, colocando

milhares dê pessoas em risco de morte em áreas de moradias inadequadas. As enchentes
desqualificam ainda o meio ambiente, por.produzirem acúmulo ou distribuição de lixo
urbano, ampliando a poluição de vias, recursos hídricos, incluindo o oceano.

Simultaneamente à impermeabilização dos solos, ocorre também assoreamento e
erradicação de espelhos d'água naturais, bem como manipulação inadequada de olhos
d'água. Tais fatos têm ampliado os problemas de circulação de águas pluviais no espaço
urbano, pois as áreas naturais coletoras das águas estão desaparecendo, potencializando.
a ocorrência e os riscos de enchentes. A impermebelizac'ão dos solos também diminui o
reabastecimento dos lençóis subterrânos, e já é notável, em alguns setores de Fortaleza,
a diminuição dos espelhos d'água das lagoas (como a Lagoa do Papicu e a Lagoa da
Precabura), por diminuição da alimentação normal a partir do subsolo. Os recursos
hídricos estão assim diminuindo, desaparecendo ou senda amplamente degradados. Tal
fato mais uma vez implica em desconforto urbano 'e prejuízos materiais, por
potencializar as enchentes.

Figura 21. Fotu tírcn d n área
do bairro do Cncíi de maio de
2008. A foto mostra Q
importante ocorrência He
vegetaçiío fixadini 'cfe dunas
no local. (Foutfí: fílog Salvem
as dunas do Coco)
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Figura 22. Foto iírca da área
do bairro do Coco de
dezembro de ÍOftSL A foto
Ilustra a mesma área da figura
22, após a destrtuiçfio realizada
pelos tralores de ampreteiras.v
(Fonte: Bfog Salvem as du»as
do Coco)

A retirada da cobertura vegetal em Fortaleza também é fator de extrema
preocupação. Levantamento realizado para a PMF (Inventário Ambiental de Fortaleza)
indicou que, em 1968, o percentual de cobertura verde era de 65,79%, passando para
apenas 7,06% em 2003. Isso coloca o fortalezense em contexto de baixa qualidade de
vida, fato que é reforçado por outra realidade não menos contudente, já de domínio
comum: existe menos de 3 m2 de área verde por habitante em Fortaleza. A Organização
Mundial da Saúde indica no entanto a necessidade, de 12 m2 de área verde or habitante,
para a existência de uma boa qualidade de vida. Várias cidades brasileiras já atingiram
esse patamar, mas Fortaleza só faz regridir nesses termos.

Tais mudanças no quadro ambiental traduzem-se por modificação acentuada nas
condições de clima urbano. Ilhas de calor (isto é, segmentos urbanos nos quais a
temperatura é sempre superior à das áreas adjacentes e à média histórica do espaço
urbano) foram detectadas em alguns bairros. O bairro das Damas, onde a cobertura
vegetal é virtualmente ausente, apresenta a maior e mais persistente ilha de calor da
cidade (Moura, 2008). A temperatura vem também aumentando nas últimas dícadas,
ocorrendo em algumas áreas valores estáveis de aumento da ordem de quase 3 graus
centígrados. Para se ter uma ideia da gravidade dessa alteração, as modelizações do
Painel Intergovenamental de Mudanças Climáticas - IPPC, da ONU, que vem
realizando prognósticos e criando cenários futuros em termos de comportamento giobal
da temperatura da Terra, indica um aumento de em torno de l grau para os próximos
decénios.
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5. Parecer:

' • " ' ' • - . • '
Considerando a importância das dunas fixas e áreas alagáveis associadas para a

manutenção do equilíbrio hidrológico e climático nos" locais onde elas ocorrem.
particularmente em áreas ^ urbanas onde a impermeabilização do solo apresenta-se
bastante acentuada, como é o caso de Fortaleza;

Considerando a quase completa erradicação de dunas fixas e móveis na cidade de
Fortaleza, de cujo ampla expressão espacial pretérita as dunas do Coco representam
resquícios preciosos; '

Considerando a singuralidade das dunas do Bairro Coco - do tipo parabólicas
'harpia', resultantede processo evolutivo milenar e de cónçttyOtis cliniAtÍ5ãs~3iferentes.
da atual. representgndoum sTtiogeomorfológico de interesse especial;

Considerando a importância do campo de dunas fixas do Coco come elemento de
preservação e manutênçãÕTla riqueza do sistema fluvial adjacente - o Rjo Coco, situado
no Parque Ecológico do Coco -., dojmal representa área de transição e tamponamento
em relação aos impactos impostos pela compelta urbanização dos segmentos laterais;

Considerando as alterações do comportamento do clima em Fortaleza nas últimas
décadas, em termos de aumento da temperatura e da criação de ambiente com elevado
desconforto urbano, face à elevada impermeabilização., destruição de cobertura vegetal,
de dunas e de recursos hídricos;

. • i
Considerando a carêtfciaje áreas verdes para ò lazer, contemplação e contato com a

natureza na cidade de Fortaleza;

Considerando a Resolução 303 do Conselho Nacional do Meio Ambiente -
CONAMA, que no seu artigo 3°, define como Área de Preservação Permanente - APP
(portanto protegida em relação a usos degradadores), tanto a vegetação fixadora de
dunas, quanto-lagoas e olhos d*água;

Considerando o nscQ_Jminpnre rifí destruição fjas^dunas e s{stem^s hídricos
assexuados, para criação de solo urbano, e apesar da existência de legislaçãoqiie protege
esses elementos naturais;

Considerando, enfim, todos os fatores acima mencionados, emitimos parecer no
sentido da preservação das dunas do Bairro do Coco, através da criação, nos limites
destes terrenos (ver confinantes em anexo), de uma unidade de conservação formal -
UC, à luz da lei Lei 9985/2000 (do Sistema Nacional de Unidades de Conservação -
SNUC), do tipo "Área de Relevante Interesse Ecológico'- ARIE. A -importância
ambiental dos terrenos de dunas do Coco acha-se fundamentada na singularidade ejia
preciosidade da paisagem geomorfológica, caracterizada pela presença de dunas
parabólicas do tipo hairpin, que se apresentam hoje como remanescentes de putrora
expressivo campo dunar, que jamais voltará a evoluir novamente na cidade de Fortaleza.
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Avaliamos ainda que a área, ao ser preservada em prol da qualidade do merp.t.,
ambiente da cidade de Fortaleza, deveria ao mesmo tempo ser ofertada à população"^
como um espaço possível de convivência com a natureza e corn .ambientes de menor
grau de mineralização. Assim, de^verão ser vedados usos e ocupações que impliquem erri ~~
destruição das características naturais~~tc^mb construções de edifícios, vias,
equipamentos urbanos e outras estruturas inadequadas ao objetivo precípiio da
preservação), mas Deverão ser possíveis usos voltados para o lazer sustentável e
contemplativo, passíveis de serem obtidos através da instalação de equipamentos '
simples, tais como mesas para pique-niques, bancos em espaços arborizados para leitura
e contemplação, pavimentos adaptados ao ambiente para caminhadas, e outros que o
futuro plano de manejo da UC, a ser definido de acordo com a legislação, possam
indicai'.

Consideramos que uma fornia excepcional de materialização de educação •
ambiental e de evolução das práticas de preservação ambiental na sociedade derivam de
materialização de contato direto com a natureza, dentro de termos ̂ sustentáveis e
democráticos. Os terrenos de dunas do Coco mostram-se extremamente favoráveis ao
cumprimento dessa missão.

Fortaleza, 24 de janeiro de 2009

Assinado digitalmente por, sob o número 1024-RSA Adobe System;

Vanda de CI andino Sales .
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MEMORIAL DESCRITIVO

Descrição de uma Área de Relevante Interesse ambiental situada no bairro do

Coco em Fortaíeza-CE

Partindo do ponto P1, ponto inicial do perímetro localizado na Avenida Padre António Tomás com

92°7'32" com distância de 140,58 m, chega-seaopontoP2deste.comângulo interno de

ângulo interno de 193°52'48" com distância de

ângulo interno cie 74°20'1" com distância de

ângulo interno cie 83°50'4" com distancia.de

ângulo interno de . 185°2'50" com distância de

ângulo interno de 181°46'4í>" com distância de

ângulo interno de 163°0'2" com distância de

ângulo interno de 244°50'18" com distância de

ângulo interno de 81°30'23" com distância de

ângulo interno cie 98°55'28" com distância de

ângulo interno de 276°28*19" com distância de

179.87 m, chega-se ao ponto P3 deste, com

550.00 m. chega-se ao ponto P4 deste, com

184,09 m, chega-se ao ponto P5 deste, com

104,30 m, chega-se ao ponto P6 deste, com

102,80 m, chega-se ao ponto P7 deste, com

42.07 m, chega-se ao ponto P8 deste, com

134.28 m,, chega-se ao ponto P9 deste, com

102.88 m, chega-se ao ponto PIO deste, corn

82,60 m, chega-se ao ponto P11 deste, corn

m, chega-se novamente ao ponto P1angulo interno de 276°28*19" com distância de 117,£0 m, chega-se novamente ao ponto F
ponto inicial do perímetro, que apresenta uma área de 15,2559 ha e um perímetro de 1.774,8996 m

CONFRONTAÇÕES

xJORTE: do ponto P1 ao P3, com a Avenida Padre António Tomás.

3UL: do ponto P4 ao P9 com área de proteção do Rio Coco.

.ESTE : do ponto P3 ao P4, com a Rua Magistrado Pompeu.

DESTE: do ponto P9 ao P10, com a Av. Sebastião de Abreu ; do ponto P10 ao P11 com a rua sem
denominação e ponto P11 ao ponto 1 com a Rua S

Fortaleza, 11 de fevereiro de 2009.

Engo. Agrc(. Célvio Brasil Girão
CREA591-D 9a Região
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIÇN
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO

Laudo Técnico: Na 199/08 N LA/S U P ES/Í B AM A/C E _^ ^
Processos n°: 02007.003174/2008-55 eÓ2007.003172/2008-6^>.'«-
Interessados: INOCOOP Instituto1 de Orientação às Cooperativas

e Incorporadora Ltda, respectivamente.

I-OCUETIVO

Reali;:ar vistoria e emitir Laudo Técnico' em atendimento a determinação superior,
tendo em vistas apurar denuncias de irre^ularidades ambientais relativas a destruição
/ suprsssão de vegetação, com a realização movimentação de terras, incluindo cortes
e ater~os, com tratores, em margem de mangue e dunas fixas.

II-LOCAL E DATA DA VISTORIA S
? - ' '.."•

A visvoí-ià foi realizada, no dia 21 de cfèzembro do ano de 2008, em duas áreas
situacas entre.a Cidade 2000 e o Parque; Ecológico do Coco, região norte da cidade
de Fortaleza, no Estado do Ceará.

O Ch-ífe, da Divisão de Fiscalização do IBAMA/ÇE, o Dr. Rolfran Cacho Ribeiro, nos
condi ziu até os locais vistoriados, juntamente com. o Sr. Superintendente em
exerccio do IBAMA/CE, o Dr. Francisco João Moreira Juvêncio e o Sr. Chefe da
DIBIC/IBAMA/CE,, o Dr. Djalma Lima Paiva Filho.

As áreas vistoriadas correspondem ao interior da poligonal dada pelos pontos de
coordsnadas (na Zona 24M): Área l: 001 - 557902,138 / 9585335,016, 002 -
557870,379 / 9585331,598, 003 - 557860,845 / 9585325,618, 004 - 557860,352 /
9585;i25,748, 005 - 557868,115 / 958535B.867, 006-557869,190 / 9585366,315, 007
- 557358,099 / 9585341,565, 008 - 557877,977 / 9585321,309, 009 - 557900,010 /
9585:108,676, 010-557911,071 / 9585315,758, 011 -557930,237/9585303,062, 012
- 557935,138 / 9585295,656, 013 - 557946,704 / 9585290,276, 014 - 557987,703 /
9585;!90,372, 015-557997,484 / 9585320,293, 016.- 557964,238 / 9585320,785;
Área II: 017 - 557918,562 / 9585563,136, 018 - 557911,816 / 9585582,551, 019 -
557906,895 / 9585586,139, 020 - 557893,378 / 9585581,190, 021 - 557871,058 /
9585ÍÍ96.714, 022-557911,418/9585631,888, 023-557941,604/958560.3,491, 024
- 557948,238 / 9585616,412, 025 - 557958,515 / 9585650,039, 026 - 557970.603 /
9585(1771623, 027 - 557981,472 / 9585705.014, 028 - 558000,443 / 9585771,055, 029
- 558313,181 / 9585811,490, 030 - 557991,907 / 9585742,081, 031 - 557999,343 /
9585736,589, 032 - 558006,441 / 9585731,443, 033 - 558024,317/9585724,316, 034
- 558345,867/^9585715,298, 035 - 558048,289 - 9585717,974, 036 - 558047,949 /
9585709,052, 037 - 557964,474 / 9585606,655, 038 - 557893,777 / 9585658,351,



- 557375,023 / 9585659,789, 040 - 557859,692 / 9585672,723, 041 - 5578X2,143C/
9585(199,780, 042 - 557900,516 / 9585674,218, 043 -'557914,310 / 9585722,464, Q4Í
- 557598,151 / 9585736,427, 045 - 557926,019 / 9585816,370, 046 - 557958,725 /
9585ÍH5.007, 047 - 557949,278 / 9585810,076, 048 - 557946,000 - 9585577,000;.e
Trecho de riacho: 558016 / 9585530 e 557911 / 9585520.

Os pç ntos de coordenadas listados acima foram tomados, na ocasião da vistoria, com
o GP;> CARMIM SUMMITI etrex, referenciado no datun sth Amrcn '69.

Os çi:ados pontos de coordenadas foram tratados com o GPS TrackMafcer para a
construção dos gráficos das áreas, as quais estão representadas nas figuras l, II e III,
sobreoostos à Imagem Google Earth.

Ressalta-se, entretanto, que o GPS utilizado pode apresentar um erro, para mais ou
para menos, de até 15(quinze) m, segundo indica o manual do fabricante. '

Figura l - Imagem Google com os gráficos das áreas vistoriadas: a sul, em vermelho:
Área l; no centro, traço em azul, curso d'água e a norte, em vermelho, _Áreae)l. A
imagem mostra detalhes da situação paisagística natural e antecpa; írí
observar a presença significativa de área verde envolvendo
objeto da elaboração deste laudo.

Laudo récnico: Na 199/08 NLA/SUPES/IBAMA/CE
Processos n°: 02007.003174/2008-55 e 02007.003175/2008-66
Interes ;a0os: INOCOOP instituto de Orientação às Cooperativas / UNIT ConstrÉííoTa e
respecl vãmente

Fort***-



Figur.j í; -Área vistoriada. Gráfico,construída com o GPS TrackMaker, sobreposto á
Imagem Google Earth, cuja área mede 0,3130 ha.

Envolvendo a Área interior ao gráfico ern vermelho, cuja ação de degradação é o
objeto deste laudo, se observa a presença de significativo verde representando a
cobertura vegetal, de porte arbóreo, arbustivo e herbáceo, de uma duna. 5kx

Laudo "étnico: Na 199/08 NLA/SUPES/IBAIÚIA/CE
Procesi;oa n°: 02007.003174/2008-55 e 02007.003172/2008-66
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Figura 111 -Área vistoriada. Gráfico construída com o GPS TrackMaker, sobreposto à
Imagnm Google Earth, cuja área mede 0,8739 ha.

Envolvendo a Área interior ao gráfico em vermelh^
degradação é o objeto deste laudo, se observa a
verdo representando a cobertura vegetai, de
herbáceo, da borda do mangue do parque do Cocó.

Ill-ASSUNTOS CORRELATOS

Obse-va-se que existem laudo e processo administrativo ref<
objetci deste laudo, de interesse da INOCOOP, alerh de _
quadia& do Loteamento Jardim Fortaleza de interesse da Construtora Waídir Diogo
Ltda, ern tramitação no IBAMA/CE, os quais datam do ano de 1990, ou até mesmo de
anos anteriores. ., . '

A Div são de Fiscalização do IBAMA/CE;.através de seus fiscais, lavrou:/^

Laudo récnico:Nfl'199/08 NLA/SUPES/IBAMA/CE '... - 4
Proces sr.s n°: 02007.003174/2008-55 e 02007.003172/2008-66 -
Interes sados: INOCOOP Instituto de Orientação às Çpbperativas / UNIT Construtora e Incorporadora Ltda,
respetfivamente " '



-i ^

1 - a Notificação de n° 345758/B, no dia 19/12/2008, em desfavor.da INOCÒOP..
Instituto de Orientação às Cooperativas (CNPJ: 09.445.412/0001-00), autuada como
processos sob o n°: 02007.003174/2008-55 - "APRESENTAR JUNTO AO IBAMA NO
PRAZO DE 72 HORAS TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO
DO LOTEAMENTO JARDIM FORTALEZA TAIS COMO: LICENÇA DE INSTALAÇÃO,
DEClíSÕES JUDICIAIS E PROJETO APROVADO";

2 - tem como o Termo de Embargo n° 570232/C, no dia 20/12/2008, em desfavor da
UNIT Construtora e Incorporadora Ltda (CNPJ: 09.520.753/0001-10, autuado como
processo, sob o n° 02007.003172/2008-66 - "FICA EMBARGDA A IMPLANTAÇÃO
DO LOTEAMENTO JARDIM FORTALEZA, HAJA VISTA, NÃO TER APRESENTADO
AUTORIZAÇÃO DE DESMATAMENTO E LICENÇA DE INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO
AMBIENTAL COMPETENTE".

No diíi 21 próximo passado, ocorreu uma audiência no Ministério Público Federal para
tratar do assunto' objeto deste laudo, que é somente as áreas degradas em
decor-ência das ações ocorridas no final de semana passado, cujas áreas estão
representadas na Figura II, Figura II e Figura III, deste laudo, a qual foi conduzida pelo
Procurador da República o Dr. Alessander Wilckson Cabral Sales, e contou com as
presenças de mais 03(três) procuradores federais, da Policia Federal, na pessoa do
Delegado Dr. Cláudio Joventino, outras autoridades, do I6AMA e da SEMACE, alem
de representantes das empresas envolvidas e da sociedade civil. ' ,

Nesta audiência, dentre outras coisas, foi tratado não apenas das ações que
resultaram em agressões ambientais do último fim de semana e objeto deste laudo,
mas também de assunto envolvendo em parcela do Loíeamento Jardim Fortaleza e dê
uma i rea, cujos interesses envolvem as empresas: INOCÒOP e UNIT, citadas a cima.

V - AíiPECTOS OBSERVADOS

Os trabalhos de campo constaram da vistoria em duas áreas distintas, que sofreram a
denurciada ação de ocupação, que já estavam paralisadas, pela mesma pessoa,
locali; ac as ainda segundo as informações colhidas nos locais vistoriados.

Os dois locais vistoriados medem, respectivamente: Área l - 0,3130 ha e Área II -
0,873 3 ha, as quais somadas às áreas de picadas abeitas em conexão com Al e Ali,
de O.C54 ha, somam um total equivalente a 1,2409 ha.

Estas áreas representam parcelas remanescentes da bacia de inundação do Rio Coco
e de campo de dunas, representado por duna fixa, situados entre a cidade 2000 e o
Parque Ecológico do Coco, respectivamente a Área l e a Área II, que não estariam
incluídas, nesta Unidade de Conservação Estadual.

A parcela correspondente à Área l (Figura l), está encravada na bordando manguezal
do Rio Coco, recebendo, portanto, influencia do mesmo e fluxo e
haja -'isia a presença de espécie de mangue no seu entornS
construída por área alagada.^/ certifico

Laudo "écmco: Na 199/08 NLA/SUPES/IBAMA/CE
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Estas áreas apresentam forte antropisino em decorrência das ações que agora
constatamos e registramos, porém, considerando o contexto onde estão insericfasv;:.,.
onde se verifica a existência de uma cobertura vegetal bem preservada, as mesmas
compõem um cenário com boa representatividade, que justifica o esforço para anexá-
las ao citado parque manendo-as preservadas, ou pelo menos mante-las como área
dê amortização do mesmo.

Obseva-se que a ação de ocupação é visível (fotos 05, 06 e 07 da Figura l e 11, 12 e
13 de Figura II) numa área significativamente maior do que as clareiras representadas
pelas poligonais das figuras l e II, como demonstram as picadas abertas através da
vegetação arbórea, arbustiva e herbácea, densa, da bacia de inundação do Rio Coco,
no primeiro.caso, e da vegetação fixadora de duna, no segundo caso.

Estas áreas vistoriadas, bem como o seu entorno, apresentam uma rede de drenagem
consttu-da por pequenos cursos d'água alimentados por olhos d'água resultantes de
exultí rios do campo de dunas a norte e pela drenagem superficial de águas pluviais,
que mantém a exuberância e a tipicidade da biodiversidade "local e do entorno,
desta :ando-se a vegetação de mangue (fotos 05 e 06) e vegetação fixadora de dunas
(fotos 11 a 19), bem como do micro clima.

As at vidades constatadas, como supressão de vegetação e de terraplanagem, não
conta n com o obrigatório licenciamento ambiental prévio, como assim determina a
legislação ambiental vigente.

1

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA

Mostra das características dominantes do cenário geoambieníal e antrópico das áreas
vistoriadas, bem como de seu entorno. V

-
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Foto 01\o "•-... d&

terra com lixo cíé"
natureza diversa, na
direção da planície de
inundação do Rio
Coco.

Ao fundo, numa
clareira aberta entre a
vegetação da área,
encontra-se um írator
de esteira.

Foto da Área l (Figura
l).

- - . . •-;*'..,;r'i-= " _us ,"•
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Foto 02 -Idem foto
.v, 01.
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Foto 03 - observa-"
se que a
vegetação de uma
área encharcada •
às na bacia de
inundação do Rio
Coco foi destruída
e o írator dentro de
uma área alagada/
encharcada.

Foto 04 - observa- ' *
se uma parcela da
vegetação formada
por espécies
herbáceas,
arbustivas e
arbóreas, da bacia
de inundação do
Rio Coco, destruía

£ ^_JfyUfttfc&i*--'*-
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Foto 05 - Observa-
se, ao fundo, a

.df vegetação de
'•-$ mangue ainda bem

_;-l!& preservada que se
Ú&W destaca pelo seu
f ''tíTftSffi
•TilííjSÍÍ-A n/M-tei A r li A m n
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Manou,.
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Fpto 06 - Idem
foto 05.

^ Mangue
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Foto 07 - Inicio de
picada abeta na
mata a partir do
ponto mostrado na
foto 04.
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Foto 09 - xldem ,
foto DG. '••-.:..

. ;1 Foto 10 - Mostra
- - v'--á^] da área degradada,
^úeâd£ád Vista na direção da

Cidade 2000, de
dentro para fora da
borda do mangue.
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Foto 11 -Montra
do desmonte 'cie
dunas com a
destruição da
sua cobertura
vegetal.

Foto da Área II
(Figura H).

Foto 12 -Idem foto 09.
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Foto 13 - Destruição
cobertura vegetal. /X"{

da

Foto 14 -
Idem foto 11
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Foto 15 - Área
degradada
(Figura ll)v..„--..._
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Foto 16-^- Idem
foto 13.
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Foto 17 -
Picada abeta na
mata, .sobre
duna fixa,
indicando a
intenção da
ocupação, a
partir da Área U
(Figura II).

s
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Foto 19 - Idem
foto 16.

l-CONCLUSÃO

Considerando o exposto, conclui-se:

Foram constatadas ações de degradação ambiental em duas áreas, cujc/s-gráficos
estão representados de forma sucinta, porem ciara, nas figuras l, II e II e nas fotos 01
a 19, :ujas medidas totais, são: Área i, figuras l e II: 0,3130 ha e Área II, figuras l e II:
0,873'3 lia, as quais somadas às áreas debicadas abertas em conexão com Al e AM,
indicativas de que a ocupação pretendida é muito maior, somam um total equivalente
a 1,2-íOSha. ' - -

Estas áreas estão inseridas em uma parcela remanescente de significativo valor
ambiental, da bacia de inundação do Rio Coco e do campo de dunas do extremo norte
da cidade de Fortaleza.

A areia l, representada na Figura l e na Figura II, está encravada na Planície de
Inundação do Rio Coco, na borda do mangue, numa área encharcada por exultórios
ou olhos d'água provenientes das dunas a norte.

A áreíi II, representada na Figura l e na Figura III/está encravada em campo de duna,
sendo toda constituída por duna fixa.

Estas áceas apresentam forte antropismo em decorrência das ações constatadas,
.envolvendo a destruição de vegetação e movimentação de terra, como corte e aterro
(vide lotos integrantes deste laudoKvv

W
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O entorno das citadas áreas, apresentam marcas de ações antrópicas em decorrência
da ocupação, porem, as mesmas compõem um cenário com uma relativa 'boa;
preservação de sua cobertura vegetai, que é justificável o esforço para anexá-las ao
citado parque mantendo-as preservadas, ou pelo menos mante-las como área de
amortização do mesmo, sobretudo em atendimento à legislação ambiental vigente.

As ánsas vistoriadas, bem como o seu entorno, apresentam uma significativa
presença de água, pela rede de drenagem superficial e de aquíferos dunares, os
quais alimentam os pequenos cursos d'água, através de olhos d'água ou exultóríos,
além í Ia drenagem superficial de águas pluviais, que mantém a exuberância e a
tipicidgde da biodiversidade local e do entorno, destacando-se a vegetação de
mangue (fotos 05 e 06) e vegetação fixadora de dunas (fotos 11 a 19), bem como do
micro clima.

As atividades constatadas, como .supressão / destruição de vegetação e
movimsr.tação de terra, como cortes e aterros, não contam com
licenciamento ambiental prévio, como assim determina a legislação êrríbi
além e aíetarem Área de Preservação Permanente - APP. ^ ctua

VIII -RECOMENDAÇÕES

Consic erando-se o exposto, recomenda-se:

Oficiar o Ministério Público Federal, encaminhando cópia deste te
fins.

de

....j '

Oficiar ia Policia Federal, na pessoa do Delegado Dr. Cláudio Joventíno,
encamin iando. cópia deste laudo, para os devidos fins.

Oficiar a" SEMACE, encaminhando. cópia deste laudo, para conhecimento e
providencias.

Oficiar a CPMA encaminhando cópias do presente laudo para conhecimento e 05
devido s fins,

Inform ações visando a esclarecimentos quanto a prova de propriedade, por ventura
necessários, podem ser levantadas junto a cartórios de registro de imóveis.

Oficiar a Construtora Valdir Diogo, solicitando as plantas atuaíizadas das Quadras 10,
14 e 15, do Loteamento jardim Fortaleza, para análise deste Instituto.

Encaminhar â Fiscalização, para • ciência e os encaminhamentos pertinentes
considsrando este laudo e a legislação ambienta! vigente.

Fortaleza, 22 de dezembro de 2008.

António Araújo
Geólofjo .". .
Analisia Ambientai,-IBAMA/CE
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