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O presente trabalho tem a finalidade analisar a cidade 
de Itapajé-Ceará com seus potenciais turísticos e os 
motivos pelos quais a mesma não se encontra no registro  
do Ministério do Turismo (Mtur) como destino turístico.  
Diante disso, foram realizadas análises teóricas e espaciais 
nos âmbitos econômico e cultural, ambiental, simbólico 
e infraestrutura,  para fundamentação do projeto de Rota 
turística, que consiste em equipamentos  âncoras de 
suportes as atividades em potencial, além da intervenção 
urbana que propõe redesenho de vias e espaços público, 
qualificação de equipamentos existentes e a elaboração de 
mobiliários urbanos. As ações citadas, tem como objetivo 
estabilizar as atividades turísticas a fim de melhorar 
a qualidade de vida dos residentes e turistas, além de 
posicioná-lo no catálogo turísticos. 

This work aims to analyze the city of Itapajé-Ceará with its 
tourist potential and the reasons why it is not in the registry 
of the Ministry of Tourism (Mtur) as a tourist destination. 
Therefore, theoretical and spatial analyzes were carried out 
in the economic and cultural, environmental, symbolic and 
infrastructure fields, to support the tourist route project, 
which consists of anchor equipment to support potential 
activities, in addition to urban intervention that proposes 
redesign of roads and public spaces, qualification of existing 
equipment and the development of urban furniture. The 
aforementioned actions aim to stabilize tourist activities in 
order to improve the quality of life of residents and tourists, 
in addition to placing it in the tourist catalogue.
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O turismo é um instrumento de desenvolvimento 
econômico e cultural, gerador de renda tanto para grandes 
empresários quanto para pequenos empreendedores. 
Esse desenvolvimento, entretanto, pode ocorrer de forma 
a proporcionar melhorias apenas ao turista, esquecendo-
se dos moradores do lugar. Pior ainda, pode ocorrer de 
forma predatória, gerando impactos negativos ambientais, 
culturais, sociais e/ou econômicos para a região. Ao 
contrário, um turismo sustentável - para além da questão 
ambiental que o nome sugere - é aquele que é bom pro 
turista porque antes de tudo é bom para o morador, 
proporcionando impactos positivos e reforçando as 
potencialidades pré-existentes. Para desenvolver e manter 
as diversas potencialidades turísticas de um lugar, é 
preciso investimento em infraestrutura básica, transportes, 
equipamentos de cultura e lazer e políticas públicas.

Com base nisso, parte-se do pressuposto que a arquitetura 
e o urbanismo estão associados diretamente ao resgate e 
desenvolvimento do mercado turístico e cultural de uma 
cidade.

O município de Itapajé, localizada a 220 Km de Fortaleza, 
possui cerca de 52.000 mil habitantes, de acordo com 
IBGE (2019), e tem grande importância histórica por ser a 
segunda cidade a abolir a escravatura no Ceará e no Brasil. A 
cidade apresenta potenciais turísticos como a gastronomia, 
o artesanato, o turismo religioso e histórico, bem como 
paisagens e recursos naturais, como trilhas ecológicas 
e piscinas naturais. Mesmo com todo este potencial, a 
cidade não está catalogada como cidade turística pelo 
Ministério do Turismo (MTur). Considerando que a falta de 
planejamento urbano e turístico impede o desenvolvimento 
do setor, com base nisto o presente trabalho propõe uma 
rota turística, alicerçada em infraestruturas que valorizam 
suas potencialidades. 

Nos últimos anos observa-se que apesar de algumas 
ações terem sidas realizadas, não houve efetivação de 
políticas públicas a partir destas ou ao menos  um melhor 

01Introdução
Edifício comercial - Itapajé
Fonte: Acervo pessoal, 2019.
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aproveitamento que possibilitasse a expansão dessas 
atividades. A exemplo disto temos a Feira do Artesanato do 
distrito de Aguaí que apesar de ter sido realizada no ano de 
2013 e não está inserida no calendário anual do município 
por falta de interesses políticos. Para além deste âmbito, 
Itapajé apresenta potências a nível gastronómico, sendo 
o maior produtor de banana do estado do Ceará (IPECE, 
2017) e berço da produção da tradicional Paçoca de carne 
de sol. Trata-se de um grande exemplo de cidade com 
potenciais turísticos subaproveitados, sendo necessário 
um projeto urbanístico relevante e com implantação de 
uma rota turística que valorize as qualidades e amplie os 
setores econômicos e culturais da mesma.

A escolha do tema surgiu devido à minha formação como 
Guia de Turismo e a predileção do local deve-se ao fato 
de que nasci e residi na cidade até o ano de 2011. Nessa 
vivência, foram identificadas problemáticas ao longo dos 
últimos anos no setor turístico e urbanístico da cidade, 
partindo daí o desejo de buscar soluções e melhorias de 
forma a diminuir conflitos espaciais, econômicos, sociais e 
culturais do município de Itapajé. 

Esse trabalho tem como objetivo geral, a elaboração de 
um projeto urbanístico em Itapajé – CE, com objetivo de 
impulsionar o setor turístico do município tendo como ponto 
de partida o centro histórico da cidade e a implantação de 
uma rota turística sustentável para o município, conectando 
o seu centro com os demais distritos de forma a posicioná-
lo como destino turístico. Considerando o exposto, os 
objetivos específicos desta pesquisa são:

Compreender, no âmbito teórico, a classificação dos tipos 
de turismo, potencialidades turísticas e os conceitos 
relacionados a roteirização turística; 

Analisar a atual situação da cidade e os motivos para a 
falta de ampliação das atividades turísticas;

Investigar vocações e potencialidades turísticas da cidade;

Estudar projetos de rotas turísticas enquanto referências, 
identificando os aspectos que podem ou não serem 
aplicados no projeto.

A metodologia a ser utilizada neste trabalho consiste em 
quatro etapas: referencial teórico; referencial projetual; 
diagnóstico da área de intervenção e proposta de 

intervenção. No referencial teórico, para o entendimento a 
respeito do tema abordado, foi realizada leitura de livros, 
artigos e teses, que tem como principais autores, Luis 
Mota Figueira, Luzia Neide M. T. Coriolano, Ireleno Porto 
Benevides, fazendo uma coleção de ideias e definições com 
objetivo de estruturar um melhor entendimento sobre o 
tema debatido e analisado. 

No Referencial projetual, foram analisados projetos de 
outras Rotas turísticas, a fim de compreender mais a fundo 
sobre o contexto abordado e, principalmente, verificar 
possíveis pontos aplicáveis como referência para o objeto 
de estudo, seja do ponto de vista metodológico, seja do 
ponto de vista do desenho de projeto.

No diagnóstico, foram realizadas: coleta de dados 
secundários, produção de dados primários e produção 
cartográfica, utilizando o software de geoprocessamento 
QGIS¹. Ressalta-se que a produção de dados primários foi 
bastante significativa, haja visto a falta de informações 
disponíveis sobre o município estudado. Além disso, foram 
integradas fotos de acervo pessoal tiradas durante o tempo 
de residência e viagens no mesmo. Estava previsto nesta 
fase a realização de entrevistas semi-estruturadas com 
figuras políticas locais e questionários com moradores e 
comerciantes, além do levantamento aerofotogramétrico, 
por meio do uso de drone para análise física e topográfica 
das áreas de intervenção, porém devido a  pandemia Sars-
coV-2 (Covid-19) não foi possível viabilizar essas atividades. 

Posteriormente foram desenvolvidas as diretrizes para a 
rota, com base nas análises teóricas e práticas, abrangendo 
propostas com caráter de política pública voltada para 
o fomento do turismo sustentável e, principalmente, 
diretrizes projetuais relativas à infraestrutura necessária 
para dar suporte à rota. A proposta de intervenção consiste 
em um masterplan da Rota Princesa Serrana, com suas 
trilhas, pontos de parada e projetos-âncoras, e em um 
programa de necessidades para a área urbana do município. 
Por fim, com a utilização do software AutoDesk Revit, foram 
desenvolvidos dois projetos-âncoras (mirante e alpendre 
de informações) da rota e um trecho da área urbana (com 
projeto do pólo gastronômico) em nível Estudo Preliminar.
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Cotidiano de Itapajé
Fonte: Acervo pessoal, 2020.

Turismo e suas definições

De acordo com Cooper (2001), é difícil encontrar uma 
definição coerente de turismo, muitas das definições criadas 
tem o intuito de atender as necessidades e situações 
específicas. Ritchie e McIntosh (2002), por exemplo, 
definem turismo como: a soma de fenômenos e relações 
originadas da interação de turistas, empresas, governos 
locais e comunidades anfitriãs, no processo de atrair e 
receber turistas ou visitantes. Andrade (1998), por sua vez, 
alerta que, antes de se estabelecer definições teóricas 
sobre turismo, turista ou qualquer outro elemento que 
envolve o setor, deve-se refletir sobre três elementos que 
ele considera a base para atividade turística: o ser humano, 
o espaço e o tempo. Sem a existência desse trio, não há 
possibilidade alguma de existir qualquer manifestação 
de turismo. O ser humano é o protagonista da viagem, é 
aquele que é motivado a deslocar-se, toma a decisão e a 
realiza. Ele é o consumidor no turismo, que decide para 
onde, quando e como ir para um determinado destino e por 
quanto tempo.

O turismo é uma atividade complexa por abordar várias 
práticas sociais, econômicas, políticas, culturais e 
ideológicas. Na área de economia e política, tem como foco 
sistemas entre Estado, turistas, empresários e residentes 
para favorecer o fluxo da atividade em escala global. Isso 
justifica a necessidade de um planejamento adequado 
para o desenvolvimento da atividade, tanto no âmbito de 
melhorias dos serviços oferecidos, como na preservação 
de patrimônio histórico e cultural. Cabe ao setor público 
preservar e ampliar a infraestrutura e os serviços 
existentes em parceria com os setores privados, mantendo 
e preservando o ambiente natural e o patrimônio cultural, 
garantindo a participação da comunidade. Seguindo essa 
lógica, os turistas, os residentes e qualificadores de mão de 
obra passam a elementos igualmente importantes para a 
atividade (VARGAS, 1998).

Uma ideia geral e comum sobre o turismo é a que se refere a 
uma visita temporária em busca de entretenimento, lazer e 
descanso, ou deslocando de um lugar para outro, motivados 
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O elevado desenvolvimento de atividades turísticas ao longo 
dos anos gerou a necessidade de elaborar classificações 
para compreender o que caracteriza as diferentes viagens. 
Na Conferência Internacional de Estatísticas do Turismo 
organizada pela Organização Mundial do Turismo (OMT) 
em 1991, foram definidos os seguintes objetivos para a 
classificações de tipos de turismo: (1) O desenvolvimento 
de uma definição uniforme e integrada e de um sistema 
de classificação das estatísticas do turismo; (2) A 
implementação de uma metodologia para determinação do 
impacto econômico do turismo e do desempenho dos vários 
setores da indústria; (3) O estabelecimento simultâneo 
de um meio de diálogo entre os governos e a indústria 
turística e um programa coerente de coleta de informação 
turística (PAKMAN, S/A).

Goeldner e Richie (2000) definem 5 principais tipos de 

atrativos turísticos, são eles: (1) culturais, isto é, sítios 
históricos, museus, monumentos, etc.; (2) naturais, ou 
seja, de paisagem, flora, fauna, ilhas etc.; (3) na forma de 
eventos, como eventos comunitários, festas, festivais; (4) 
recreativos, isto é, visitas guiadas, golfe, cassinos, centros 
comerciais, etc.; e (5) os de entretenimento, como parques 
temáticos. 

Para Oliveira (2005), os vários tipos de turismo praticados 
no mundo todo tornam a atividade uma grande opção de 
desenvolvimento. É preciso que cada região defina em que 
tipo ou tipos de turismo se enquadram, de acordo com o 
potencial da região. Os tipos de turismo variam de acordo 
com diferentes fatores, como as características sociais, o 
âmbito geográfico, a faixa etária, o meio de transporte, o 
motivo da viagem, motivações culturais, motivações sociais 
e de comunicação, motivação de mudança de atividade e 
de paisagem, motivação de status e prestígio, motivações 
de diversão e relaxamento.

No Brasil, de acordo com o Ministério do Turismo (Mtur), 
temos mais de vinte tipos, das quais, serão aqui destacadas:

• Ecoturismo: segmento da atividade que utiliza, de 
forma sustentável, o patrimônio natural e cultural, incentiva 
a conservação e busca formação de consciência ambiental 
através da interpretação do ambiente;

• Turismo Cultural: compreende as atividades 
turísticas relacionadas à vivência do conjunto de elementos 
significativos do patrimônio histórico e cultural e dos 
eventos culturais, valorizando e promovendo os bens 
materiais e imateriais da cultura; 

• Turismo de Esportes: compreende as atividades 
turísticas decorrentes da prática, envolvimento ou 
observação de modalidades esportivas;

• Turismo de Pesca: compreende as atividades 
turísticas decorrentes da prática da pesca amadora;

• Turismo Náutico: caracteriza-se pela utilização de 
embarcações náuticas como finalidade da movimentação 
turística;

• Turismo de aventura: compreende os movimentos 
turísticos decorrentes da prática de atividades de aventura 
de caráter recreativo e não competitivo;

2.1 Tipo de Turismo

pela busca de atividades que fujam da rotina diária de suas 
vidas. Os deslocamentos geralmente são motivados pela 
busca de lugares que forneçam uma série de diferenciais 
que geram curiosidade e atraiam pela combinação de 
variados elementos, sejam eles aspectos naturais, como 
cachoeiras, praias e desertos, ou características culturais 
expressas, por exemplo, em um festival de artes, entre 
outros (TADINI, 2010, p.106 ). O turismo se configura, assim,  
nos deslocamentos de uma região geradora de turistas 
para uma região de destino turístico por motivos variados 
como a busca por atividades de lazer, para realização de 
negócios, estudos e pesquisas, tratamento de saúde, prática 
de esportes, participação em eventos de diversos tipos, 
visita a amigos e parentes, etc.

Com a globalização, o processo de integrar atividades 
turísticas como um nicho econômico se tornou forte, o 
indivíduo passa a sofrer influência de todos os meios de 
comunicação e ordens. O ócio passa um produto comercial 
(TOFLER, 1970), ou seja, durante as férias, as pessoas não 
só buscam ir visitar a família, como também a prática de 
atividades esportivas, o prazer gastronômico, eventos, 
atividades culturais, entre outras. As diferentes tipologias 
de turismo serão abordadas no tópico a seguir.
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O tema Potencialidades Turísticas nos leva a pensar em 
lugares com paisagens magníficas ou mesmo de cultura 
exótica, mas para Araújo (2016) “a práxis do social do 

O que interessa ao fenômeno do turismo são os aspectos 
mais peculiares de cada lugar, é o caráter mais autêntico 
de sua gente, e seu cotidiano mais original, representado 
por toda sua gama simbólica, ainda que possa parecer 
estranho aos à [sic] estética da globalização [. . .]” (2003, 
p.74)

“O turismo, assim como outra atividade econômica, não 
se desenvolve uniformemente nos territórios. Algumas 
áreas se apresentam mais favoráveis ao desenvolvimento 
das atividades turísticas que outras, por possuírem fortes 
atrativos, contudo quando os atrativos naturais não estão 
presentes, podem ser construídos atrativos artificiais” 
(2003, p.103).

• Turismo de Sol e Praia: constitui-se das atividades 
turísticas relacionadas à recreação, entretenimento ou 
descanso em praias, em função da presença conjunta de 
água, sol e calor;

• Turismo de Negócios e Eventos: compreende o 
conjunto de atividades turísticas decorrentes dos encontros 
de interesse profissional, associativo, institucional, de 
caráter comercial, promocional, técnico, científico e social;

• Turismo Rural: conjunto de atividades turísticas 
desenvolvidas no meio rural, comprometido com a 
produção agropecuária, agregando valor a produtos e 
serviços, resgatando e promovendo o patrimônio cultural e 
natural da comunidade.

Os tipos de turismos são mutáveis à medida que 
surgem novas necessidades do ser humano de vivenciar 
experiências. Cabe ressaltar ainda que todos os tipos de 
turismo  podem ser extremamente predatórios, mas também 
podem ser pensados dentro de uma lógica de planejamento 
para que sejam sustentáveis, trazendo mais benefícios que 
malefícios para o local turístico e seus residentes. 

A definição de “sustentabilidade” de acordo com documento 
“Nosso Futuro Comum” (1987) é “que atende às necessidades 
do presente sem comprometer as possibilidades das 
gerações futuras atenderem às suas próprias” (Comissão 
Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 1991, 
p.46). Segundo o relatório, a sustentabilidade não se refere 
somente a explosão ecológicas e ambiental como também 
o crescimento deveria ocorrer de forma ecológica e 
socialmente igualitária, visando também questões culturais 
e sociais, resultado na tríade:  crescimento econômico, 
proteção dos recursos naturais e eqüidade social, critérios 
que irão nortear este trabalho.

Primeiro passo para seguir um turismo sustentável é 
buscar melhorias das potencialidades existentes não só do 
ponto de vista do turista, mas também, do ponto de vista 
da comunidade.

lugar poderá considerar as potencialidades turísticas 
como caminho para o desenvolvimento local sustentável” 
é necessário um conhecimento preliminar e estudo de 
demanda real ou potencial do lugar. Mesmo apresentando 
grandes riquezas naturais, e culturais, os espaços em 
potencial turístico só entram no mercado após uma 
lapidação e reconhecimento de valor (ARAÚJO, 2016)

Qual definição de potencialidade? Não há uma definição 
absoluta, para Benevides (2003) elas foram apenas 
“categorizadas em: produtivas, arquitetônicas, paisagísticas, 
naturais e culturais.” Vale ressaltar que identificar potencial 
é muito peculiar, a seguinte frase de Martins é um bom 
exemplo disso: 

Considera-se que um determinado lugar somente é avaliado 
como atrativo quando é descoberto pelo turista, ao contrário 
disso, é apenas um lugar em potencial inexplorado. Já 
Coriolano (2003) entende que potencialidade é aquilo que 
é favorável ao desenvolvimento da atividade em questão.

Compreende-se que potencialidade turística é um conjunto 
de características singulares próprias do lugar, disponíveis 
para serem transformadas em produto turístico, e em seguida, 
atrativo à demanda turística. Até onde a transformação 
desse lugar pode ser boa para a sociedade? Para Coriolano 
(1998) “o lugar só pode ser bom para o turista se for bom 
também para o residente”. Assim, muitos dos lugares com 
potencial natural, mas com infraestrutura precária, ou 
com déficit de habitação e serviço, são utilizados como 
instrumento de investimento econômico, sendo por vezes 
ignoradas a realidade e as problemáticas da comunidade 
local.

Esta romantização da precariedade da infraestrutura 

2.2 Potencialidades de Turismo
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2.3 Roteirização como desenvolvi-
mento territorial

Hoje, num momento que os teóricos chamam de pós-
moderno - em que se trabalha para reunir os recursos 
que irão pagar as férias, ou seja, trabalha-se para poder 
viajar -, o viajante parece retomar uma predileção pelos 
destinos urbanos, em detrimento dos destinos juntos à 
natureza. E, a exemplo do grand tour, os turistas modernos 
percorrem as cidades em busca de um produto muito 
especial, a Cultura, levando os teóricos a descrever esse 
novo momento do turismo a partir do binômio cultura-
cidade (GASTAL et al, 1999, p. 34)

beneficia a interesses particulares de um grupo específico, 
seja político ou empresarial. Apesar de toda a diversidade 
encontrada nessas regiões precarizadas, que também são 
atrativas e geram renda, os reais problemas continuam 
sendo menosprezados, sustentando uma falsa ideia sobre a 
realidade, no fim é agradável para quem financia a imagem 
local e limita desenvolvimento social e econômico dos que 
realmente faz comunidade

O setor passa por frequentes mutações pelas quais, muitas 
têm a ver com as mudanças sociais, que atingem também 
os interesses e fatores que motivam e influenciam o 
turista. Um dos principais fatores é a cultura. Sendo assim, 
cidades que souberem valorizar a sua cultura e incentivar 
o potencial artístico, como a arte local, refletida em 
artesanato, gastronomia local e edifícios históricos podem 
atingir esse segmento.

“As cidades, então, consolidarão sua posição como 
produtos culturais e turísticos importantes. Conhecê-las 
continuará sendo a aspiração de muitos viajantes, em 
especial aqueles que “continuam ao longo dos anos e das 
mutações a dar forma aos desejos” de cada um e de todos. 
Para aqueles que atuam como planejadores ou gestores 

A tendência de tratar a cultura como atrativo turístico e 
estratégia de mercado,  já vem sendo observada desde 
meados da década de 1980, motivou a inclusão do turismo 
nas políticas de desenvolvimento econômico e urbano 
(SILVA, 2004. p.57). Exemplos disso são as cidades não 
litorâneas como São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, 
Curitiba, que orgulham-se de fazer parte dos circuitos 
dos grandes shows, espetáculos, eventos e congressos, 
feiras, exposições e festivais religiosos. Entretanto, para 
ocorrer a consolidação desses atrativos foi necessário 
investir em infraestrutura, para o acolhimento e atender 
a demanda turística gerada pela cultura. Assim, constata-
se que a cultura é um produto em ascensão, segundo as 
considerações de Susana Gastal, quando esta afirma que:

Traçar rotas é um método antigo, usado por romanos para 
conectar cidades, expandir territórios e valorizar seus 
recursos, um exemplo disso é o percurso de Rota dos Caminhos 
de Santiago, de Compostela, rota medieval de grande 
expressão mundial (FREY, 1998). Contemporaneamente, a 
ação de traçar um percurso orientado à visitação implica 
na valorização da região, da paisagem existente, e também, 
em modificar ou mesmo criar uma paisagem, tornando-a 
um atrativo turístico.

A definição de roteirização turística, de acordo com Figueira 
(2010), é conectar, promover experiências, por meio de 
criação e/ou reforço de fluxos de turistas e tem como 
objetivo ampliar a experiência e satisfação de cada cliente 
no consumo da rota, do espaço, gerando riqueza territorial, 

Potencialidades turísticas são restritas a partir das 
características próprias dos lugares, região ou territórios 
que “descobertas” pelo o turista, estão disponíveis e podem 
transformar-se em produto turístico e, posteriormente, 
em atrativo e demanda. Porém, quando há obstáculos 
que impedem o acesso do mesmo a esses locais, as 
especificidades dos espaços locais perdem valor.

Mais na frente será abordada a extrema valorização do 
turismo de Sol e Praia no contexto do Ceará, onde está 
localizada a área de estudo deste trabalho, em detrimento 
de outros potenciais turísticos inexplorados. Além do 
fortalecimento de potenciais turísticos como uma forma de 
sustentabilidade, o desenho de rotas pode ser uma forma 
de desenvolvimento e otimização territorial, como será 
abordado a seguir.

turísticos, considerar esse cenário será fundamental. Não 
será surpresa se, muito em breve, as equipes dos planos 
diretores das localidades agregarem técnicos em turismo 
e especialistas em cultura. As localidades que assim 
comprometem seu futuro, com certeza, serão aquelas que 
constituirão em produtos mais qualificados para atrair 
visitantes e investimentos de toda ordem” (GASTAL et al, 
1999, p. 42).
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empresarial e individual. Tratando-se de valorização 
econômica, a criação de rotas é também um norte para uma 
melhor exploração de atrativos turísticos, fortalecendo a 
relação de custo-benefício.

O espaço é o principal objeto de consumo do turista, visto 
que há uma apropriação do espaço desde o ponto de partida 
até o ponto de chegada. O turista porta valores e representa 
estímulos nos territórios que visita, que influencia e é 
naturalmente influenciado. É preciso um espaço planejado, 
traçado, em busca de integração de nativos e visitantes. 
Sendo assim, essas mudanças afetam o cotidiano dos 
residentes, por isso a necessidade de programas de 
governança institucional para o aprimoramento da 
atividade (FIGUEIRA, 2010).

Mayer (2004) defende que planejar e desenhar traçados 
inspirados na natureza ou na obra do homem, integrando-os 
no produto “circuito”, no produto “itinerário”, ou no produto 
“rota”, promove o consumo de espaço, de vida natural e 
cultural de cada destino, contribui para a troca de valores 
entre visitantes e visitados, criando maiores e melhores 
fluxos turísticos. Em resumo, segundo o autor, essa troca é 
vital para a economia do turismo nas suas várias escalas e 
objetivos territoriais.

Para Figueira (2013), devem ser considerados os seguintes 
valores para elaboração do roteiro turístico: cultural, 
econômico, ambiental e simbólico, elementos críticos para 
o planejamento de percursos. Esses valores guiarão o 
diagnóstico e o projeto aqui elaborado.

A turistificação³ otimiza o consumo territorial. As rotas 
podem considerar-se como um método de distribuição do 
turismo, segundo Figueira (2013 apoud Lourens, 2007). 
Segundo Goeldner e Ricthie (2000), podemos considerar 
várias abordagens ao turismo: a institucionalização do 
turismo; os produtos turísticos; a história do turismo; a 
gestão turística; a economia do turismo; a sociologia do 
turismo; a geografia do turismo; por último, os autores 
focam as abordagens interdisciplinares, porque há muitas 
variáveis, dada a natureza interdisciplinar do fenômeno. 
Os percursos, observados por este tipo interdisciplinar de 
abordagem, organizam, propiciam e controlam o consumo 
turístico, criam relações de continuidade territorial, 
unem pontos previamente definidos. Em turismo, o 

deslocamento orientado realiza-se a partir de um ponto 
para um determinado destino, atravessando-se territórios 
e retornando-se ao local de origem (LEIPER, 1990).

Vender o lazer, subterfúgios, sonhos, bens e serviços, é a 
grande preocupação dos promotores de vendas turísticos. 
Mas se vendem na verdade, viagens, o ato de ir e vir, a 
jornada, paisagens, cidades, bairros típicos, aldeias rurais, 
pequenas, médias e grandes cidades que tornam-se 
principais características dessa segmentação de  oferta 
(FIGUEIRA,2007).

Para o planejamento da rota é preciso: mapear, classificar 
e hierarquizar. Essas tarefas exigem matrizes ordenadoras 
que contribui no processo de tomadas de decisão sobre 
quais modalidades serão implantadas de percurso, quais 
traçados serão relevantes e como operacionar. 

Em avanço, para Figueira (2010) a roteirização “cria 
traçados, une lugares, cria produtos e atende às dimensões, 
às vertentes e aos componentes que permite obter 
resultados ancorados em lógica de conjunto.” Observa-se 
que a roteirização é um sistema que depende de fatores de 
produção e exige concertação estratégica dos interessados, 
ligando elementos como: 

a procura determina os potenciais clientes, escrutina 
produtos e destinos, está atenta e expressa as suas 
preferências; a oferta responde à procura, organiza-se com 
base nos destinos e nos produtos turísticos, usa medidas 
de política, depende da governança local e intervenção 
decisiva dos atores turísticos, e estrutura bens e serviços; 
a geografia, espaço turístico,suscita possibilidades/limites 
em localização de empreendimentos, ordenamento do 
território, medidas de política, pressões sobre o uso dos 
solos, etc.; os operadores, com iniciativas e financiamento, 
sob instrumentos reguladores e regulamentadores,criam 
emprego e vendem produtos. 
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2.4 Contextualizado o Ceará: Sol e 
mar x Serra e sertão

O Brasil possui 8.500 km de linha costeira, 573 km dessa 
extensão corresponde ao litoral do Ceará. Mas o que leva 
brasileiros a apreciar o sol e o mar sempre que podem? 
De acordo com Corbin (1989), o hábito de balnear surge 
na Europa em meados do século XVIII, inicialmente com 
objetivos terapêuticos do banho de mar, receitado por 
médicos para aquelas pessoas que sofriam de algum mal e 
ou habitam em ambientes insalubres. O mar, a salinidade 
da água, o sol, a brisa e a paisagem marítima, mesmo que 
ainda timidamente, surgem nesse período como uma fuga 
para o restabelecimento físico e mental das populações 
mais nobres. No século XIX, as praias ganham função social 
e é na Europa que a praia ganha o papel de segunda casa, 
as pessoas passam a temporada de verão nas praias. Essa 
prática se manifestou principalmente na Inglaterra, França, 
Itália e Espanha (Mtur, Brasília, 2010).

No Brasil, o processo de expansão de turismo de sol e mar 
se fortalece nos anos 1970 (MORAES, 1995). Inicialmente 
no Rio de Janeiro, na faixa de Copacabana, se expandindo 
para as regiões Sul e Sudeste e assim para todo o litoral 
brasileiro. Atualmente, a região Nordeste se destaca como 
destino de Turismo de Sol e Praia no Brasil por apresentar 
características climáticas de sol e calor o ano todo (Mtur, 
Brasília, 2010). Além disso, possui características singulares 
para a prática de esportes aquáticos como: kitesurf e 
windsurf. 

Historicamente, o turismo no Ceará desenvolveu-se em 
torno de quatro temas: sol, praia, serra e o ambiente 
dinâmico oferecido pela capital Fortaleza. A cidade de 
Fortaleza se configura como o hall de recepção e conecta 
aos demais fluxos e percursos turísticos do Ceará, exercendo 
um papel essencial na valorização dos espaços litorâneos, 
incorporando-se sob a dependência direta da capital e sem 
a mediação de outros centros urbanos (DANTAS, 2002).

Analisando os investimentos no setor turístico do 
Ceará, é possível identificar o mal aproveitamento do 
potencial turístico cearense, devido à concentração dos 

investimentos na orla marítima de Fortaleza e em alguns 
setores litorâneos específicos, como Jericoacoara e Canoa 
Quebrada. De acordo com Silva (2001), a atividade turística 
em suas diversas modalidades, têm concentrado suas ações 
no litoral cearense, desprezando a geodiversidade e o 
potencial cultural das regiões interioranas. 

O Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste 
(PRODETUR/NE), em suas fases I e II, viabilizou a 
infraestrutura nas áreas turísticas, criando verdadeiros 
paraísos litorâneos cearenses para o desfrute das elites. 
“Ilhas da fantasia” pontilham a zona costeira do Estado, 
sobretudo nas áreas de maior potencial paisagístico. 
Segundo Coriolano (2007), o Estado tem priorizado políticas 
direcionadas ao turismo praia/sol, com subsídios para (re)
estruturação espacial, ajudando, consequentemente, na 
reprodução da capital.

O Estado do Ceará, no decorrer dos últimos anos, não 
vem se apropriando de forma homogênea do potencial 
geoambiental regional, reprimindo uma grande diversidade 
de cenários naturais litorâneos e sertanejos. Assim, as 
áreas sertanejas estão praticamente isoladas dos possíveis 
benefícios socioeconômicos que possam ser obtidos através 
da exploração turística (CORIOLANO, 2007).  Segundo 
Dantas (2002), no Ceará, assim como no Nordeste, o litoral, 
a despeito de qualquer crítica ao turismo de sol e praia, é a 
principal área de captação de lazer e turismo.

Compreende-se o potencial econômico possibilitado pelo 
turismo sol e mar e ele deve ser estimulado, entretanto não 
deve ser o único, quando se pensa e fala em distribuição 
de renda, estamos falando de descentralização econômica 
e investimento em regiões propensas ao desenvolvimento 
econômico a partir de suas qualidades e diversidades 
sociais. Dentre os potenciais turísticos cearenses, destacam-
se aqueles relacionados ao geoturismo, que é por muitos 
autores considerado um sub segmento do ecoturismo, 
estando relacionado, em linha gerais, com a necessidade 
de entendimento das áreas visitadas por parte dos turistas 
e com a possibilidade de divulgação e valorização de 
aspectos representativos da história geológica da Terra, 
bem como sua evolução geomorfológica (CORDEIRO, 2014).
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03Outras rotas turísticas : 
projetos de referências

Para a realização das propostas projetuais, foram analisados 
projetos que houvesse uma semelhança ao tema e aos 
objetivos traçados neste trabalho. Ressaltando os projetos 
de referências apresentados a seguir foram escolhidos como 
forma de pontuar soluções relevantes e adaptáveis ao tema 
abordado. O primeiro, trata-se de um projeto internacional, 
Rota Turística de Eggum, na Noruega, foi escolhido por 
trabalhar a intervir em equipamentos integrando-os na 
paisagem, além de apresentar características morfológicas 
semelhantes ao objeto de estudo.  O segundo projeto, Ruta 
del Peregrino no México, interviu no percurso histórico, 
onde anualmente peregrinos fazem esse percurso de 117 
km e com objetivo de  proporcionar melhores condições aos 
romeiros, foi proposto equipamentos ao longo do percurso, 
como abrigos e mirantes, que se integram à paisagem. E por 
terceiro e último o projeto no âmbito mundial,  nacional 
e regional, foi analisado o Geopark Araripe, localizado 
na Região do Cariri, Ceará, escolhido por ser exemplo de 
planejamento turístico sustentável e educacional. 

Durante a busca e pesquisa sobre o tema, foi possível 
identificar uma escassez de projetos, no âmbito nacional 
e regional, de rotas turísticas aliadas a projetos urbanos 
e arquitetônicos. Dos projetos encontrados a presente 
pesquisa abordará um em específico  que está em nível 
de planejamento turístico sem entrar no âmbito espacial, 
o que ressalta a importância do arquiteto e urbanista ser 
incluído neste processo. Partindo deste princípio, a seguir 
apresenta-se referências que possam nortear o projeto de 
rota e intervenção urbana em Itapajé. 

Paisagem trecho da trilha da Pedra da Caveira
Fonte: Acervo pessoal, 2017.



3736

3.1 Rota Turística Eggum / Snohet-
ta / Noruega

figura 01_Imagem do 
Ponto de apoio e serviços, 
estacionamento e anfiteatro.
Fonte: Archdaily, 2013.

figura 02_Imagem do 
trecho da Rota Turística de 

Eggum em planta baixa. 
Fonte: Archdaily, 2013.

figura 03_Planta Baixa 
de Edifício de Serviço.
Fonte: Archdaily, 2013.

Eggum é uma vila de pescadores na orla de Vestvågøy, 
na Noruega. Uma faixa de terra e penhascos divide a vila 
do mar.  Durante o verão, o lugar recebe visitantes para 
apreciar o Sol da Meia Noite. A vila apresenta elementos 
históricos na colina Kvalhausen, a estação de radar pelas 
forças de ocupação alemã durante a segunda guerra 
mundial (ARCHDAILY, 2013).

O escritório responsável pelo projeto, Snohetta, venceu 
a comissão paralela de Eggum, na qual a tarefa era 
resolver a situação do trânsito em torno de Kvalhausen e 
a implantação de um edifício de serviço para atender o 
local. O projeto saiu vencedor por uma abordagem sensível 
ao local e ao forte foco em valorizar as qualidades do 
lugar como uma atração além de fornecer uma paisagem 
arquitetônica (ARCHDAILY, 2013).

O projeto consiste em um edifício de serviço que se encontra 
dentro de um anfiteatro e também permite espaço para 
estacionamento, em duas áreas separadas externamente 
ao anfiteatro ficam os espaços para a montagem das 

autocaravanas e veículos recreativos, para observação do 
fenômeno sol da meia noite. Muros de gabiões   foram 
usados   por todo o terreno para limitar o espaço de 
estacionamento e criar um efeito integrado. (ARCHDAILY, 
2013)

O projeto tem como princípio a integração ao local, 
explorando a topografia, visuais, paisagem e as demais 
oportunidades da área. O terreno em si determinou a 
localização das áreas de montagem para autocaravanas, 
estacionamento para carros e a implantação do volume de 
serviços.

Uma concavidade existente na colina Kvalhausen 
foi utilizada para localizar o edifício de serviços e o 
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3.2 Ruta del Peregrino (Rota do Pe-
regrino) / Jalisco - México

estacionamento (figura 4). As áreas de montagem das 
autocaravanas foram localizadas de tal maneira que cada 
veículo estacionado tivesse vista para o mar.

figura 04_Planta Baixa de 
Edifício de Serviço.
Fonte: Archdaily, 2013.

figura 05_Percurso Turístico - 
Ruta del Peregrino 

Fonte: Archdaily, 2011.

A escolha de materiais foi largamente determinada pelo 
próprio local. Todos os gabiões foram preenchidos com 
pedras do próprio terreno. Cascalho e areia foram separados 
e reutilizados como preenchimento. Isso corresponde  às 
ruínas da estação de radar. Essas paredes também foram 
construídas com revestimento de pedra morainic, embora, 
neste caso, fez-se em concreto (ARCHDAILY, 2013).

O referencial projetual tem como solução relevante para 
meu projeto, a valorização da paisagem, como foi  traçado 
da rota valorizando as visuais do percurso e a integração 
do edifício de serviço a  topografia do local, fazendo uso 
de materiais existentes do local.  O partido arquitetônico e 
o programa de necessidade são principais pontos que não 
se aplicam na proposta, por se tratar de um contexto tanto 
social e climático divergente do objeto em estudo. 

AA Ruta del Peregrino é um fenômeno religioso centrado 
e movido pela adoração à Virgem de Talpa que se estende 
por uma distância de 117 quilômetros. Aproximadamente 
dois milhões de pessoas participam a cada ano deste 
fenômeno religioso vindo de diferentes estados do México 
para percorrer a cordilheira de Jalisco, começando na 
cidade de Ameca, subindo até o Cerro del Obispo a uma 
altitude de 2.000 metros acima do nível do mar, cruzando 
o pico do Espinazo del Diablo para descer ao seu destino 
final na cidade de Talpa de Allende para se encontrar com 
a Virgem de Talpa como um ato de devoção, fé e gratidão 
(ARCHDAILY, 2011).
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figura 06_aPontos de Intervenções ao Longo do Percurso e Autores
Fonte: Archdaily, 2011.

figura 07_Imagens de Algumas 
intervenções ao longo do 

Percurso - Ruta del Peregrino 
 Fonte: www.dezeen.com (2012)

figura 08_ Imagem 
interna do mirante.

Fonte: www.dezeen.com 
(2012).

O projeto visa favorecer o percurso histórico (Figura 5) 
de melhores condições para os peregrinos, assim como 
maximizar o lucro social e econômico desta região, tirando 
aproveitamento desse evento em potencial. Com base em 
uma visão sistemática, a rota se torna um local sustentável 
com diferentes camadas de significado. 

A proposta consiste em um corredor ecológico com 
infraestrutura e peças arquitetônicas simbólicas ao longo 
do percurso que se somam ao ritual religioso e também 
visam atrair um público mais amplo e permitir que o Roteiro 
tenha um fluxo de visitantes para além do religioso. Possuem 
estruturas simples que permanecem abandonadas a maior 
parte do ano e envelheceram integrando-se à paisagem. 
O foco está nas séries de equipamento que constrói uma 
narrativa ao longo do percurso, 7 peças que se relacionam 
fortemente tanto com a paisagem extraordinária quanto 
com o ritual religioso, tornando-se marcos ao longo da rota.

Para desenvolvimento do percurso, a Secretaria de Turismo 
de Jalisco encarregou esses projetos a um grupo de 
arquitetos mexicanos e internacionais (Figura 6) : Ai Weiwei 
(Design FAKE), Luis Aldrete, Christ & Gantenbein, Dellekamp 
Arquitectos, Elemental, Godoylab, HHF architects, Periférica 
e Tatiana Bilbao. (ARCHDAILY, 2011).

Os arquitetos suíços do escritório HHF architects projetaram 
um mirante em concreto, com um caminho em espiral que 
leva o visitante a desde o exterior fechado à paisagem 
aberta.

O “do-tank” ELEMENTAL, dirigido por Alejandro Aravena, 
projetou um mirante em balanço sobre o terreno inclinado.
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figura 11_Planta de  
Situação,implantação e 

cortes do Mirante Crosses
Fonte: www.dezeen.com 

(2012).

figura09_Planta de topo 
Mirande por HHF Achitects. 
Fonte: www.dezeen.com 
(2012).

figura 10_Mirante Crosses 
por Elemental. Fonte: www.
dezeen.com (2012).

O projeto torna-se relevante como referência projetual 
por trabalhar um planejamento  da paisagem ao longo 
do percurso, evidenciando as potencialidades turísticas 
ambientais e visuais partindo de um programa de 
necessidade do local (Morfológica) e de quem habita (Social) 
na região, além disso, buscam ampliar os tipos de turismo, 
por meio de equipamentos urbanos implantados ao longo 
do percurso. Outra característica relevante é arquitetura 
como elemento da natureza, onde ao longo do tempo a 
paisagem se apropria do elemento projetado fundindo-se 
a tal ponto que ressignifica o próprio valor atribuído, tanto 
ao meio natural, quanto ao artificial, tornando-se único.
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3.3 Araripe Geoparque Mundial de 
Unesco / Ceará

figura 12_ Área do Geoparque 
do Araripe. 
Fonte: http://geoparkararipe.
urca.br

figura 14_Território do GeoPark Araripe e suas rotas turísticas.
Fonte: CONDETUR, 2014 (on-line)

figura 13_Araripe GeoPark 
Mundial da UNESCO no 

contexto territorial do estado 
do Ceará.

Fonte: Araripe GeoPark Mundial 
da UNESCOPrimeiro geoparque das Américas, criado em 2006, com 

uma área de 3.441 km², tem como objetivo a promoção e 
geoconservação do patrimônio natural da região do Cariri 
cearense, com foco na biodiversidade em harmonia com a 
sustentabilidade socioeconômica das comunidades locais, 
promovendo também, uma viagem em busca de formas de 
vida do passado na terra (MARTINI, 2011).

O geoparque abrange os municípios de Crato, Barbalha, 
Juazeiro do Norte, Missão Velha, Nova Olinda e Santana 
do Cariri e possui nove geossítios: Batateiras, Colina do 
Horto, Riacho do Meio, Cachoeira de Missão Velha, Floresta 
Petrificada, Ponte de Pedra, Pedra Cariri, Pontal de Santa 
Cruz e Parque dos Pterossauros estruturados em rota 
turística pelo o Conselho do Turismo da Região do Cariri - 
(CONDETUR, CEARÁ, 2019) 

O planejamento adotou os 17 objetivos (Figura 7) 
sustentáveis  da Agenda 2030 no contexto do geoparque. 
Outras coordenações do parque Geoeducação, Geocultura, 
Geoconservação também adotaram os objetivos da Agenda 

2030, que passa a ser também um norte para o planejamento 
estratégico do Geopark Araripe. 

A Figura 9 apresenta, de forma esquemática, o método 
adaptado à formulação do planejamento estratégico do 
GeoPark Araripe, elaborado por uma equipe, no qual foram 
estabelecidas cinco etapas: I) Definição dos norteadores 
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figura 15_Objetivos Sustentáveis 
Agenda 2030.
Fonte: www.agenda2030.com.br

figura 16_ Fluxo 
do Planejamento 

estratégico.
Fonte: Araripe 

GeoPark Mundial da 
UNESCO

estratégicos da organização; II) Análise do cenário 
(ambiente interno e externo); III) Definição de objetivos; 
IV) Formulação da estratégia; V) Determinar formas de 
Monitoramento e Avaliação.

.A missão do Araripe GeoPark Mundial da UNESCO 
(Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura) de acordo com O PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO GEOPARK ARARIPE é relacionar pessoas com 
o seu território, agregando elementos de pertencimento e 
identidade com os patrimônios do Cariri, na perspectiva do 
desenvolvimento sustentável com melhoria da qualidade 
de vida das populações locais. Por sua vez, a visão é a de 
protagonizar a integração e o desenvolvimento territorial 
de forma sustentável. Por fim, os valores consideram o 
público interno (a equipe do GeoPark Araripe/URCA, que 
inclui o Governo do Estado do Ceará) e externo (parceiros 
e a sociedade como um todo), a saber: (1) Respeito ao 
patrimônio natural e cultural;  (2) Competência técnica e 
profissionalismo; (3) Participação e gestão compartilhada; 
(4) Inclusão social e acessibilidade;  (5) Desenvolvimento 
sustentável; (6) Conduta ética;  Inovação;  Proteção do 
ambiente;  (7) Qualidade dos serviços e infraestrutura

A análise SWOT foi estruturada tendo como norteador os 

cinco temas indicados pela GGN (Global Geoparks Network) 
e UNESCO e a sua relação com a estrutura administrativa 
atual do Araripe GeoPark Mundial da UNESCO incluindo as 
coordenações:

I) GEOLOGIA E PAISAGEM (Geoconservação);

II) ESTRUTURA ADMINISTRATIVA (Reitoria, Superintendência, 
Direção Executiva);

III) INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL (Comunicação 
e Geo Educação Ambiental);

IV) ECONOMIA REGIONAL SUSTENTÁVEL E GEOTURISMO 
(Desenvolvimento Territorial Sustentável e Geoturismo).
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figura 
17_  Análise 
SWOT do 
planejamentos 
estratégico de 
Geopark. 
Fonte: Araripe 
GeoPark 
Mundial da 
UNESCO

econômicas e geográficos, tornando-se um completo 
norteador para tema em estudo. 

O planejamento turístico acima, possui características 
semelhantes tanto nos âmbitos, sociais, culturais, 
econômicas e geográficos, tornando-se um completo 
norteador para o tema em estudo. Tendo como diretrizes 
os objetivos da Agenda 2030, levantaram, identificaram e 
analisaram as principais competências turísticas do Cariri, 
propondo melhoria e desenvolvimento econômico de forma 
sustentável, preservando a cultura e o meio ambiente  por 
meio da educação. 

Inspirado neste modelo de projeto e instigado pelas 
diretrizes expostas, os princípios que regem o objetivo 
geral desta pesquisa está estruturado da seguinte forma: 
Políticas públicas para fortalecimento das faculdades 
do turismo local subdivididas em Econômico e Cultural, 
Ambiental, Econômico e Infraestrutura. 
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Mapa 01_Densidade Demográfica - 
Censo 2010.  
Fonte: IBGE
Elaborado pela autora

04 Diagnóstico de Itapajé

Fundada em 1849, está localizada na região norte cearense, 
fazendo parte da microrregião de Uruburetama, fazendo 
divisa com os municípios,  Irauçuba, Tejuçuoca, Itapipoca, 
Umirim, Uruburetama, Pentecoste e Apunharés. Possui uma 
população estimada de 53 mil habitantes (IPECE, 2020) 
com 70% concentrado em zona urbana. A divisão territorial 
é composta por 9 distritos, são eles: Itapajé (Sede), Iratinga, 
Aguaí, Baixa Grande, Cruz, Pitombeira, São Tomé, Serrote do 
Meio e Soledade.

Entre as principais rodovias que a permeiam, conforme 
exposto no mapa 02, está a BR 222 fazendo ligação 
direta com os municípios de Irauçuba e Sobral e a capital 
Fortaleza, com tempo de deslocamento estimado em 2 
horas para esta. A rodovia CE 168 liga a sede de itapajé aos 
municípios de Itapipoca e Tejuçuoca e a CE 148 liga a sede 
de Itapajé ao Município de Uruburetama.

Mapa 02_Localização 
Geográfica do município de 
Itapajé 
Fonte: IBGE 
Elaborado pela autora

De acordo com dados levantados pelo Censo 2010, consta  
48 mil habitantes, entretando a  estimativa para 2020 de 
acordo com o IPECE (Instituto de Pesquisa e Estratégia 
Econômica do Ceará) é de 53 mil.  Analisando o mapa 04 
é possível identificar uma expansão territorial na sede 
do município no sentido Oeste da cidade e percebe-se 
que há uma concentração populacional na sede, mais 
precisamente nos bairros de entorno ao bairro centro.  Já 
nas áreas periféricas nota-se uma tendência de expansão 
territorial, em parte motivada pelos novos loteamentos da 
imobiliária Conviver, que vêm ganhando força na cidade.
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Mapa 03 -  Relação de espaço Fortaleza - Itapajé
Fonte: IBGE , COGERH 
Elaborado pela autora
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Mapa 04 -  Distritos e municípios confrontantes, 
principais rodovias de acesso.  
Fonte: IBGE,  COGERH
Elaborado pela autora



5756

4.1 Econômico e Cultural

No que tange ao setor econômico, Itapajé leva um ramo de 
algodão e de cacho de banana,  levando-as em seu brasão 
(Figura 19) como memória por ter sido um grande produtor 
de algodão no século XVII e por seu título de “Terra da 
banana”(BRAGA,2008). Nas tabelas 01 e 02, é apresentado 
um comparativo do cenários da produção agrícola no 
município de Itapajé nos anos de 1974 e 2017. Em 1974, 
é possível identificar que ainda há produção de algodão, 
porém não há registros de produção de arroz e feijão. 
Em 2017, o cenário se inverte, a produção de algodão 
foi extinguida, como em outros municípios do Ceará, e a 
produção de arroz, feijão, mamona e milho ganha um salto 
no cultivo (IPECE, 2017).

Segundo a matéria do Diário do Nodeste em entrevisca 
com a Câmara Dirigentes dos Logistas (CDL) no ano de 
2017*, Itapajé conta com três indústrias sendo uma delas 
a Paquetá, com maior porte e gerando cerca de cinco mil 
postos de trabalho na cidade. Além disso, o município 
apresenta propensão para a fruticultura, destacando-se na 
produção de banana, algodão (não na mesma proporção do 
passado), caju, milho e mandioca.

De acordo com a Secretária de Cultura do Ceará (Secult - 
Ce,  2013) ocorreu o I Festival da Banana com o objetivo 
de promover oficinas de artesanato, tendo como papel 
principal do evento a matéria-prima originada da palha da 
bananeira, além de oficinas gastronômicas com receitas 
de doces, tortas e salgados, originados do seu principal 
benefício agrícola da atualidade. 

Acrescenta-se que as variedades gastronômicas 
chamando a atenção em 2017 do portal da Agência de 
Densenvolvimento do Estado do Ceará, abordou durante 
uma entrevista com Nicolle Barbosa, presidente da ADECE, 
sua visita ao Prefeito da Gestão correpondente, Dimas Cruz, 
destacando a seguinte fala: “percebemos que a banana é um 
fruto tradicional do agronegócio local. Queremos promover 
o desenvolvimento econômico a partir da produção de 
derivados desse produto. A ideia é fazer um projeto piloto 

figura 18_Empregos Formais 
na atividade econômica de 
Itapajé. 
W

figura 19_ Bandeira 
do Município de 

Itapajé
Fonte: Prefeitura de 

Itapajé (on-line)

figura 20_Maquinário da época do ciclo do algodão em Itapajé.
Fonte: https:blogmarioalmeida.com.br (on-line)



5958

figura 21_Potencial  Econômico - 1974
Fonte: Secretária da Fazendo (SEFAZ ) Disponível em:  https://www.ipece.ce.gov.br/

figura 22_Potencial Econômico - 2017.
Fonte: Secretária da Fazendo (SEFAZ ) Disponível em:  https://www.ipece.ce.gov.br/
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pequeno agricultores de 
produtos orgânicos.
Fonte: ALMEIDA, Mário 
(2018, on-line).

figura 24_Feira de 
pequeno agricultores de 
produtos orgânicos.
Fonte: ALMEIDA, Mário 
(2018, on-line).

e replicar em outros municípios para gerar 
emprego e renda” (ADECE, 2017). Para 
dar início ao projeto, a presidente visitou 
galpões e analisou de perto as produções 
locais, enquanto o diretor de Agronegócio 
da ADECE, Silvo Carlos Ribeiro, destaca 
a localização estratégica como favorável 
de Itapajé para a região Norte, afirmando 
que “Nesse momento buscamos iniciativas 
inteligentes e oportunidades. Itapajé 
tem uma localização geográfica capaz de 
promover o município, atraindo negócios 
voltados à gastronomia local.” (ADECE, 
2017). 

Destaca-se aqui que, por mais importante 
que seja o desenvolvimento enconômico em 
todas as esferas da federação, é necessária a 
compreensão de que tal resultado não pode 
dar-se por vias que compromometam o 
meio ambiente. Se por um lado a economia 
expandiu através da banana enquanto 

mercadoria, por outro lado, uma onda de desmatamento 
está ocorrendo em detrimento deste mercado e 
consequentemente provocando a perda da biodiversidade. 
Além disto está causando erosão e infertilidade do solo já 
que, a bananeira não possui uma raíz profunda a ponto de 
sustentar o solo em locais elevados como serras e cumes. É 
mais que urgente pensar em alternativas que possibilitem  
o crescimento econômico sem comprometer seu futuro.

figura 25_Bordado estendido em proceso de secagem após lavagem e aplicação do grude. 
Fonte: Google Street View (2010. on-line).
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figura 28_ Grupo de Artesãs do Distrito de Aguaí, Amigos da Flor. Da esqueta pra direta 
ocupando a primeira posição da fila, temos as Dona Maira Flor, e em quinta posição, a artesã 

Mirian.

figura 27_Legítimo 
Bordado feito à mão 
da artesã Lucila. Fonte: 
Acervo Pessoal (2021)

figura 26_Legítimo 
Bordado na máquina 
insdustrial
Fonte: Acervo Pessoal 
(2015)

figura 29_Peça produzidas pelo o grupo Amigos da Flor. Disponível em: https://www.
facebook.com/Artesanato-da-Fibra-de-Bananeira/

¹ Devido a escassez de materiais midiáticos a respeito do evento supracitado, a fonte 
para tal informação encontra-se disponível no blog Adriano Furtado  através do link: 
http://www.adrianofurtado.com.br/2013/11/itapaje-artesas-do-aguai-realizam-vi.html

Quanto às expressões artísticas, o Ceará possui bastante 
diversidade: madeira, barro, metal, couro, palha, cipó, fios 
e tecidos são as matérias-primas mais utilizadas para os 
trabalhos artesanais no estado, sendo os dois últimos 
de maior utilização em rendas, bordados e tecelagem. As 
atividades artesanais estão tradicionalmente alocadas 
por todo o Estado com certas tipologias concentradas 
em algumas regiões. Segundo a Central de Artesanato do 
Ceará (CEART, 2002), a exploração da atividade do bordado 
no estado concentra-se nos municípios de Maranguape e 
Itapajé, sendo este último o de maior volume de produção 
e o local de investigação deste trabalho. Ou seja, além 
das produções agrícolas supracitadas, Itapajé é conhecida 
como a “Terra do Bordado”. Grandes produções originam 
da cidade e esta é a principal fonte de renda para muitas 
bordadeiras, dentro de uma cultura que atravessa gerações, 
apesar da falta de incentivo público por algumas gestões 
(FILGUEIRAS, 2008).

A última edição que se tem notícia da Feira do Artesando no 
distrido de Aguaí, ocorreu em 2013, organizado pelas artesãs 
locais, Maria Flor e Mirian Castro, e contam com apoio da 
Associação Beneficiente dos Agricultores e Moradores do 
Aguaí (ABAMA) em conjunto com a Prefeitura de Itapajé. O 
evento reuni peças como bolsas, jogos americanos, chapéus, 
cestas entre outros, feitos com a palha da bananeira. 

Embora incipiente, as primeiras peças começaram a surgir 
predominantemente de forma manual, passando por uma 
revisão histórica em 1875, ano que se verificou a ocorrência 
da primeira aquisição de uma máquina de costura na região. 
A evolução do artesanato como atividade econômica, 
especialmente do bordado, apresentou dificuldades iniciais 
decorrentes da tentativa de sua implementação, já que até a 
década de 60 ainda era desconhecida e, consequentemente, 
não se constituía em uma fonte potencial de geração de 
renda (LOUSADA, 2002).



6564

4.2 Ambiental

Localizado na bacia hidrográfica do Curu, o município tem 
como eixo estruturador o Rio São Francisco que percorre 
toda sua extensão, desaguando no Rio Curu, assim como 
o Riacho Raposa de forma perpendicular. Além dos rios, 
existem quatro reservatórios artificiais monitorados, sendo 
eles o Açude São Miguel (Figura 32), localizado no distrito 
de Iratinga com capacidade de 1.400.000 m³, construído 
em 1910 a mando do Imperador Dom Pedro II; o Açude 
São Francisco, conhecido popularmente como Açude do 
Ipu,  construído em 1920 com capacidade de 230.000 m³; 
o Açude Ipuzinho (Figura 31), uma obra em parceria com 
Governo do Estado, foi concluído em 2012 e tem capacidade 
de 4.850.000m³.

I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural 
perene ou intermitente, excluídos os efêmeros, desde a 
borda da calha do leito regular.
II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em 
faixa com largura mínima de: a) 100 (cem) metros, em 
zonas rurais, exceto para o corpo d’água com até 20 
(vinte) hectares de superfície, cuja faixa marginal será 
de 50 (cinquenta) metros; b) 30 (trinta) metros, em zonas 
urbanas (Lei nº 12.651, 2012).
III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, 
decorrentes de barramento ou represamento de cursos 
d’água naturais, na faixa definida na licença ambiental do 
empreendimento.
IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água 
perenes, qualquer que seja sua situação topográfica, no 
raio mínimo de 50 (cinquenta) metros.
V - as encostas ou partes destas com declividade superior 
a 45°, equivalente a 100% (cem por cento) na linha de 
maior declive; 
VIII - as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha 
de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 100 (cem) 
metros em projeções horizontais; 
IX - no topo de morros, montes, montanhas e serras, com 
altura mínima de 100 (cem) metros e inclinação média 
maior que 25°, as áreas delimitadas a partir da curva 
de nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura 
mínima da elevação sempre em relação à base, sendo esta 
definida pelo plano horizontal determinado por planície 
ou espelho d’água adjacente ou, nos relevos ondulados, 
pela cota do ponto de sela mais próximo da elevação. 
X - as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) 
metros, qualquer que seja a vegetação

figura 30_Relação de 
açúdes monitorafos pela 
SIRH/ce. Fonte: SRH 
(2017) http://atlas.cogerh.
com.br/

figura 31 - Foto aérea açúde Ipuzinho. 
Fonte: VERAS, Henrique (2019)

figura 32_ Açude de São 
Miguel  - Iratinga 

Fonte: Umirim Notícias, 2012

Analisando as Área de Preservação Permanente do 
município, recorremos ao Código Florestal (Lei nº 12.651, 
de 25 de Maio de 2012), que segundo o mesmo, são Áreas 
de Preservação Permanente (APP) faixas de cursos d’água 
naturais, lagos e lagoas, reservatórios artificiais e nascentes 
e olhos d’águas. O Código Florestal classifica ainda como 
APP, encostas com declividade superior a 45º, bordas de 
chapadas, e topo de morros como prevê o parágrafo V, VIII 
e IX do Código.

Elaborado pela Fundação Cearense de Meteorologia e 
Recursos Hídricos (FUNCEME) e o Departamento Nacional de 
Obras Contra as Secas (DNOCS), em parceria com o Governo 
do Estado do Ceará e o Governo Federal, podemos visualizar 
no mapa anterior as áreas de APP, destacadas em vermelho. 
No mapa a seguir, Zoneamento ambiental do Município de 
Itapajé, eA Zona de Preservação Ambiental das áreas de 
APP dos topos de morro e vertentes íngreme (ZPAmv), que 
visa a preservação e recomposição da vegetação primária 
e a Zona de preservação Ambiental das áreas de APP das 
matas ciliares, margens de rios e lagoas e nascentes fluviais 
(ZPAap) que visa a preservação do mesmo, correspondendo 
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figura 33_ Mapa de Zoneamento ambiental do Município de 
Itapajé. Fonte: FUNCEME, 2014
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figura 35 - Relevo de Itapajé e os Pontos de elevação. 
Eleborado pela autora.

a 12,38% do território. Destacado em amarelo, temos Zona 
de Recuperação Ambiental (ZRA), classificada em ZRAdp/
mr, que visa a recomposição dos solos parcialmente 
conservados das serras e maciços residuais referidos e em 
ZRAdp/pfi  que visa a recuperação de setores ambientais 
estratégicos das planícies, correspondendo a 48,49%. 
Zona em destaque na cor verde, classificada em Zona de 
Uso Sustentável (ZUS) que visa o compatível e sustentável 
do solo parcialmente conservado, corresponde a 37,64 do 
território. (FUNCEME, 2014) 

O centro urbano de Itapajé teve início em um vale, 
sendo assim o entorno é composto por serras e serrotes, 
proporcionando visuais paisagísticos em 360º. No Mapa 
3 (visualizado anteriormente), é possível identificar os 
pontos mais elevados dando destaque às áreas em laranja, 
onde estão localizados os principais cartões postais como a 
Pedra do Frade e a Pedra da Caveira e o Morro do Coquinho, 
que de acordo com IPECE, é o quarto maior pico do Ceará.

figura 34_Ponto 
culminantes do 

Ceará.  Fonte: IPECE 
e IBGE - 2010.
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figura 39_ a Vista panorâmica das serras que rodeam o perímetro urbano. Ao lado esquerdo da 
foto, avista a Pedra do Frade, ao lado direito, avista a Pedra da Noiva e ao centro da Foto avista a 
Pedra da Caveira. 
Fonte: Acervo pessoal (2010)

figura 37_Vista da paisagem no trecho da Rodovia do BR 222 em Itapajé
Fonte: Acervo pessoal (2020)

figura 36_Vista da paisagem no trecho da Rodovia do BR 222 em Itapajé
Fonte: Acervo pessoal (2010)

figura38_Fotoaérea da Pedra do Frade - TORRES, Pedro (2015)

A Pedra do Frade, símbolo do brasão do município, é uma 
escultura rochosa granítica que surge sobre maciço de 
Uruburetama possui uma elevação de 900m acima do nível 
do mar, a rocha pode ser avistada em quase todos os pontos 
da cidade, principalmente pelos viajantes que trafegam 
a BR 222, rumo a Sobral e CE 168, rumo a Itapipoca. A 
Pedra da Caveira, também granítica, faz parte do maciço 
de Uruburetama e tem uma elevação equivalente a Pedra 
do Frade. A trilha que nos leva até o ponto mais elevado 
da rocha, permeia a Serra do Canta Galo, onde o trecho se 
localiza em serra úmida, por se tratar de uma elevação de 
mais 800m.
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Mapa 05_Pontos de Elevações 
Fonte: Base Cartografica do Ceará
Elaborado pela autora
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figura 40_Paisagem do centro urbano de Itapajé vista na 
perspectiva do alto da Pedra da Caveira.
Fonte: Acervo pessoal (Abril,2017).
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Tropical, semi-árido com pluviosidade de 800,3 mm nos 
meses de Janeiro a Abril, a temperatura varia entre 26º a 28º 
durante o ano (FUNCEME, 2017). A vegetação presente no 
município são: (1) Caatinga Arbustiva Aberta; (2) Caatinga 
Arbustiva Densa; (3) Floresta Subperenifólia Tropical Pluvio 
Nebular - Mata úmida  e (4) Floresta Subcaducifólia Tropical 
Pluvial - Mata seca. A floresta subperenifólia tropical 
plúvio-nebular (mata úmida), presente na Serra do Canta 
Galo, Soledade e Pedra do Frade, ocupando as áreas mais 
elevadas dos topos, encostas das serras úmidas e planaltos 
sedimentares, composta por uma unidade vegetacional 
que apresenta uma das maiores biodiversidades do estado 
do Ceará (PEREIRA; SILVA, 2007). 

De acordo com Fernandes (1990), embora a caatinga 
arbórea seja própria das encostas serranas, ainda podem 
ser encontradas em áreas da depressão sertaneja. A floresta 
subcaducifólia tropical pluvial (mata seca) é uma vegetação 
com caráter semi-caducifólio, na qual uma parte de suas 
espécies perdem as folhas para se proteger dos efeitos da 
estiagem (PEREIRA; SILVA, 2007).

Itapajé possui dois tipos de domínios ambientais, Serra que 
abrange 53,80% do território e Sertão com 29% do território 
como mostra o Mapa 6. A Serra, vertente meridional da 
Serra de Uruburetama, tem superfícies dissecadas em 
morros, lombadas, cristas e colinas. Os sertões de Irauçuba 
e Itapajé, têm superfícies pediplanadas e moderadamente 
intercaladas por vales com planícies fluviais e áreas de 
inundação. 

Um levantamento de unidades de intervenção realizado 
pela FUNCEME e DNOCS, teve como resultado o Mapa 5. A 
área em destaque em vermelho apresenta fragilidade, com 
processos erosivos ativos e cobertura vegetal degradada. A 
área em amarelo, presente nas margens dos rios e riacho 
apresenta cobertura vegetal parcialmente degradada, solos 
parcialmente conservados e a área em verde, são áreas 
medianamente estáveis e apresenta cobertura vegetal 
primária parcialmente mantida e solos conservados.

O conhecimento dos solos é de relevância para o 
desenvolvimento de atividades, em especial as atividades 
ligadas à agricultura e também implantação de programas 
como projeto de irrigação, conservação dos solos, reforma 
agrária, entre outros. No Ceará, de uma forma generalizada, 
os solos apresentam deficiência hídrica e susceptibilidade 
à erosão, devido suas características morfológicas, físicas e 
químicas, o que exige a prática de ações de conservação e 
melhor aproveitamento de suas potencialidades (FUNCEME, 
2017).

figura 41_Vista panorâmica em um Trecho da Trilha para 
Pedra da Caveira. Fonte: Acervo pessoal (Abril,2017).
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Mapa 06_ Vegetação e Recursos Hídricos
Fonte: COGERH, 2017
Elaborado pela autora
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Mapa 07_Tipos de Solos
Fonte: COGERH, 2017
Elaborado pela autora
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Figura 42_Sistemas Ambientais
Fonte: FUNCEME, 2014
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Figura 43_Unidades de Intervenção
Fonte: FUNCEME, 2014
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Figura 44_Uso e Ocupação da Terra do município de Itapajé
Fonte: FUNCEME, 2014
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Observando os mapas expostos anteriormente, percebe-
se que existem alguns tipos de solos em Itapajé, que 
segundo os dados da FUNCEME,  são distribuídos como: 
(1) Solo vermelho amarelo - eutrófico; (2) Solo litólicos; (3) 
Solo Bruno não cálcico (4) Solo Planosols e (5) Solo Açude 
Araras. Conforme explanação da EMBRAPA:  

De acordo com os dados da INSA (Instituto Nacional do 
Semiárido), mesmo com a grande variação do solo, Itapajé 
apresenta uma predominância de solo fértil com classificação 
média à alta, como mostra o  Mapa 6. Apresentam textura 
predominantemente arenosa em superfície, com grande 
aumento de argila em subsuperfície e mudança textural 
abrupta ou transição abrupta com gradiente textural. 
São adensados em subsuperfície e extremamente duros 
quando secos e frequentemente com estrutura prismática 
ou colunar em subsuperfície. A baixa permeabilidade em 
subsuperfície condiciona ciclos de redução e oxidação do 
ferro, propiciando as cores acinzentadas ou variegadas e 
mosqueadas. De maneira geral observa-se um horizonte 
eluvial e de cor clara sobrepondo o horizonte subsuperficial.

O solo vermelho amarelo, conhecido também como 
Argiloso, identificados pelo maior teor de argila nos 
horizontes subsuperficiais em relação aos superficiais, 
que caracteriza um gradiente textural ao longo do perfil. 
A cor pode variar de acinzentada a avermelhada, sendo os 
matizes amarelos e vermelhos os mais comuns. 
Os Solos Litólicos (Neosolo) são jovens, constituídos por 
material mineral ou por material orgânico com menos 
de 20 cm de espessura. Os Neossolos se subdividem em 
níveis de classificação mais baixos em Neossolos Litólicos.
Solo Bruno não cálcico (3) possui estrutura bem 
desenvolvida e alta fertilidade química natural. 
Identificados pelo aumento significativo dos teores de 
argila nos horizontes subsuperficiais, apresentam, em 
muitos casos, mudança textural abrupta. De maneira geral 
são rasos, de coloração avermelhada ou amarelada, com 
estrutura bem desenvolvida do tipo blocos ou prismas 
em subsuperfície. Solo Planosols apresentam textura 
predominantemente arenosa em superfície, com grande 
aumento de argila em subsuperfície e mudança textural 
abrupta ou transição abrupta com gradiente textural. 
São adensados em subsuperfície e extremamente duros 
quando secos e frequentemente com estrutura prismática 
ou colunar em subsuperfície. A baixa permeabilidade em 
subsuperfície condiciona ciclos de redução e oxidação do 
ferro, propiciando as cores acinzentadas ou variegadas e 
mosqueadas. De maneira geral observa-se um horizonte 
eluvial e de cor clara sobrepondo o horizonte subsuperficial 
(EMBRAPA, 2018).

Mapa 08_área de Aptidão 
Agrícola
Fonte: INSA, 2014
Elaborado pela autora
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4.2 Simbólico

Historicamente Itapajé possui uma grande importância 
no  Estado do Ceará, pois em 1883, a vila de São Francisco 
libertava seus 111 escravos remanescentes  por meio 
de decreto, o segundo ato do estado, um ano antes do 
Ceará decretar a liberdade dos escravos e 5 anos antes 
da libertação dos escravos no Brasil. Em memória desse 
dia, temos a rua 2 de Fevereiro e a Praça da Abolição do 
Escravo, conhecida como Praça Redonda. 

A igreja matriz São Francisco de Assis foi construída no 
séc. XIX, inaugurada em 1878 com o objetivo de substituir 
o antigo templo.  A fachada era composta por duas 
torres, mas uma das torres veio a cair 53 anos após sua 
inauguração. Em 1938, a igreja foi reconstruída e passou 
a ter uma só torre. Destaca-se também dois açudes, São 
Miguel, construído em 1910 devido ao grande período 
de seca no Ceará, e o açude São Francisco, construído em 
1920. Os edifícios como Antiga Cadeia Pública, Casa de 
Quintino Cunha, Capela Nossa Senhora da Penha (1845) 
e Matadouro, carregam memórias de colonização do lugar.

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios:
I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das 
instituições democráticas e conservar o patrimônio 
público;
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e 
garantia das pessoas portadoras de deficiência; 
III - proteger os documentos, as obras e outros bens de 
valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as 
paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos;
IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização 
de obras de arte e de outros bens de valor histórico, 
artístico ou cultural;
V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, 
à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação;    
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em 
qualquer de suas formas;
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;
VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar o 
abastecimento alimentar;
IX - promover programas de construção de moradias e a 
melhoria das condições habitacionais e de saneamento 
básico;     
X - combater as causas da pobreza e os fatores de 
marginalização, promovendo a integração social dos 
setores desfavorecidos;
XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de 
direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e 
minerais em seus territórios;
XII - estabelecer e implantar política de educação para a 
segurança do trânsito.

Vale ressaltar que as edificações citadas atualmente 
encontram-se sem proteção jurídica, ou seja, não são 
tombadas e não se encontram em processo de tombamento, 
o que nos leva a analisar nossa constituição, mais 
especificamente sobre o papel dos municípios em prol 
da proteção dos bens integrantes do nosso patrimônio 
cultural, descrito no Decreto-lei 25 de 30 de Novembro de 
1937, que no Art. 23 diz o seguinte:

figura 46_Rua 
2 de Fereriro no 
Ano de 1940.  
Fonte: 
Fonte: Acervo 
RAMOS, Ribamar.

figura47_ 
Antiga paróquia 
de São Francisco 
de Assis 
registrada em 
1931. Fonte: 
Fonte: Acervo 
RAMOS, Ribamar.

figura 48_ - Rua 
Felipe Sampaio 
Fonte: Acervo 
RAMOS, Ribamar.

figura 50 _Foto aerea da Igreja e a praça matriz, onde 
ocorrem as festas anuais de São Frasciso de assis, padroeiro da 
munícipio.  Fonte: Meu Itapajé, 2017.

figura 45 _ Igreja Matriz de São Francisco de Assis. Fonte: 
Acervo pessoal (julho,2019).

figura 49_
Antiga Cadeia 
Pública. Fonte: 
Acervo Pessoal, 
2009.
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Mapa 09_Edifícios de valor histórico. 
Fonte: Elaborado pela autora
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Art. 30. Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
II - suplementar a legislação federal e a estadual no que 
couber;   
III - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, 
bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da 
obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes 
nos prazos fixados em lei;
IV - criar, organizar e suprimir distritos, observada a 
legislação estadual;
V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de 
concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse 
local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter 
essencial;
VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da 
União e do Estado, programas de educação pré-escolar e 
de ensino fundamental;
VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da 
União e do Estado, programas de educação infantil e de 
ensino fundamental;      
VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da 
União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da 
população;
VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento 
territorial, mediante planejamento e controle do uso, do 
parcelamento e da ocupação do solo urbano;
IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural 
local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal 
e estadual.

As competências administrativas e regulamentar a respeito 
da proteção do patrimônio cultural deve ser feita levando-
se em conta, descrito no artigo 216, § 1º, da Constituição 
da República de 1988 que estabelece de forma autoritária 
e indispensável que o Poder Público, com a participação da 
comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural 
brasileiro por meio de diversos instrumentos, por meio de 
inventário, tombamento, desapropriação e outras formas 
de prevenção e preservação (MIRANDA, 2019)

“Não se sabe quando, mas o que conta-se é que um certo 
religioso despertou em uma jovem um amor proibido, 
o frade tentou de todas as formas fazê-la esquecer, no 
entanto suas tentativas foram em vão, pois cada dia a 
jovem se via mais apaixonada, e disposta a fazer qualquer 
coisa para conquistar o amado, a ponto de chegar um 
dia em que a moça abordou o frade, vestida com trajes 
de noiva, exigindo daquele um compromisso, o jovem 
assustado começou a fugir, no entanto a moça não desistira 
de seu príncipe encantado e começou lhe perseguir, 
desesperado o frade saiu sem destino, a caminho da serra, 
no meio do caminho caíra o véu da noiva, ali ficando 
abandonado. No topo da serra, ao ver que não havia saída 
e a apaixonada não lhe deixaria seguir em paz, o frade 
rogou aos céus pedindo sua transformação em pedra para 
que não caísse no pecado, seu pedido fora atendido, e a 
jovem desesperadamente apaixonada sentou ao lado da 
estatua de pedra e aos prantos pedira que ali também 
ficasse, nas mesmas condições do amado, e também fora 
transformada em pedra, juntamente com todos os seus 
pertences, inclusive seu véu, que encontra-se logo acima 
da “curva do Samuel”, e o baú do frade, que encontra-se 
ao lado do monumento, dizem que dentro do baú há um 
tesouro.”

Ainda segundo a Carta Magna, as competências dos 
Municípios também estão expressas no artigo 30, dentre 
as quais se destacam o item “I”  e “IX”. Baseado no Decreto-
Lei 25/37, a finalidade do tombamento é a conservação da 
integralidade dos bens acerca das quais haja um interesse 
público pela proteção de suas características especiais, e 
pode ser aplicado aos bens móveis e imóveis, públicos ou 
privados, de interesse cultural ou ambiental (MIRANDA, 
2019). 

Ainda que não apresente comprovação técnica para o 
tombamento em nível federal ou mesmo estadual, os 
edifícios citados no mapa 11 possuem valor histórico 
para aquela comunidade. Além dos edifícios históricos, 
há também monumentos naturais que carregam uma 

simbologia, como a Pedra do Frade - que possui uma forma 
de frade ajoelhado -  e suas lendas, contadas por gerações.  
A seguir, uma das versões: 

figura 51 - O 
livro “A Lenda do 
Frade de Pedra” 

mergulha no 
exato enredo da 
moça que virou 

pedra por querer 
namorar um 

religioso. 
Ilustração de 
Mirian Castro 

feito com a palha 
da bananeira. 

Fonte: Diário do 
Nordeste, 2021.

figura 52 -  Video Artesanato de 
Itapajé no livro infantil cearense 
“A Lenda do Frade de Pedra”. 
Entrevistada artesã Mirian Castro 
Fonte: Diário do Nordeste, 2021.

A lenda inspirou o livro infantil “A lenda do Frade de Pedra”  
dos autores Sérgio Magalhães e Katia Castelo Branco.  
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4.4 Infraestrutura

O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano vigente (lei nº 
1433 de 29 de Junho de 2001) foi desenvolvido em parceria 
com o Governo do Ceará no ano 2000. Passados 20 anos, 
não há previsões para uma revisão e retificação do plano 
vigente. Em análise do mapa de zoneamento classifica-
se as zonas em: ZR1 - Zona Residencial Baixa Densidade; 
ZR2 - Zona Residencial de Baixa Densidade; ZR3 - Zona 
Residencial Alta Densidade; ZUM - Zona de Uso Misto; ZI 
- Zona Industrial; ZE1 - Parque Ecológico do Riacho São 
Francisco e do Riacho da Raposa; ZE2 - parque de Exposição 
e CEUV -  Centro de Unidade de Vizinhança.

Que segundo a LUOS (1999) CEUV define-se em “estabilizar-
se-á através da construção do ‘fórum visível’ da comunidade, 
material representado pelo conjunto de equipamento de 
apoio à vida , lazer, saúde e educação.” e são permitidos usos 
de comércio varejista e serviços em geral e institucional.

As Zonas Especiais (ZE), estabelece área para a implantação 
de equipamentos institucionais, de grande porte, sujeitas a 
normatização específicas das esferas federal, estadual ou 
municipal. Vale ressaltar os usos permitidos pela a LUOS 
para essa área, são eles: (a) Campismo; (b) Esportes náuticos 
e ao ar livre; (c) excursionismo; (d) exploração agrícola 
sem uso de produtos químicos, defensivos ou fertilizantes; 
(e) natação e outro esporte ao ar livre; (f) pesca; e (g) 
piscicultura e o porte de equipamentos também descritos 
na lei, que são: (I) anfiteatro; (II) barracas para vendas de 
alimentos e bebidas; (III) barracas de vendas de artesanatos; 
(IV) equipamentos de apoio campismo; (V) equipamentos 
de informações, seguranças, telefonia e similares; (VII) 
farmácias vivas; (VIII) herbários; (IX) horta comunitária; 
(X) playgrounds, (XI) praças e quadras poliesportivas; (XIII) 
Quiosque de comércio e serviços de apoio ao lazer; (XIV) 
quiosque de comércio e serviços locais; e (XV) tanques de 
piscicultura.

figura 53 - Mapa de Zoneamento de acordo com PDDU. 2000
Fonte: PDDU, 2000
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Apresenta-se a seguir análise do uso do solo atual da 
cidade. Devido à carência de documentação atualizada 
com esse tema no poder público e pela impossibilidade 
de realizar tal levantamento de forma precisa, optou-
se por analisar a predominância do uso das quadras, por 
meio da ferramenta Open Street Map. Foram definidas em 
9 classificações do uso do solo na sede do município: (1) 
Espaços verdes; (2) Uso residencial; (3) Uso institucional; 
(4) Serviço; (5) Industrial; (6) Áreas verdes; (7) Esporte e 
lazer; (8) Comercial; e (9) vazios. 

O uso (2) configura em praças com infraestrutura de 
iluminação, brancos, quiosques e playgrounds. Analisando 
o mapa é possível identificar  uma concentração dessas 
praças no eixo do centro comercial, sendo assim, ausência 
nas áreas predominantemente residencial. Evidentemente 
que o uso do solo majoritário é predominantemente 
residencial (2), presente em diversas regiões da mancha 
urbana, e com pouca incidência desse uso na área central 
da cidade. A classificação (3) configura-se em institucional, 
escolas, universidades, templos e igrejas.  O uso (4) são 
equipamentos de serviços, como hospitais, postos de saúde,  
rodoviárias e bancos. (5) é de uso industrial, que é ocupado 
pelas empresas Paquetá e Hdias. O uso (6) configura em 
áreas permeáveis e arborizadas. Essas estão presentes em 
grande trecho à margem do Rio São Francisco, que possui 
potencial para um parque linear, e às margens do açude 
do São Francisco. O uso (7) são equipamentos de esporte 
e lazer, o estádio municipal, AABB, Clube Guanacés. O uso 
(8) concentra-se no bairro centro, onde temos a tradicional 
feira livre, o Galpão (Figura 54 e 55) e o Mercado Central.  

Os equipamentos de cultura e lazer se resumem em clubes 
de festas privados, sem programações culturais em busca de 
resgate da memória da cidade, além disso não atendem de 
forma quantitativa a população do município e atualmente 
se encontram em estados degradados, sem manutenção 
preventiva. Os equipamentos de serviços são escassos, não 
suficientes para atender a população local, muito menos 
uma cidade turística. O galpão central da cidade (figura 33) 
encontra-se em situação de precariedade, sem saneamento 
e estrutura comprometida.

figura 54 _ 
Galpão, polo 

comercial. Fonte: 
Google Street 

View (Abril, 2017).

figura 55 _ 
Corredores de 

Ciculação do Galpaõ. 
Fonte: Acervo 

pessoal (Julho,2019).
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Mapa 10_Uso do Solo Urbano. 
Fonte: Elaborado pela autora com base 
no Open Street Map.
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Em análise do Mapa de uso do solo, foi identificado unidades 
residenciais em áreas de risco às margens do Riacho da 
Raposa (figura 58), classificadas em risco de alagamento e 
desmoronamento. Esse tipo de risco se repete a margem do 
Rio Francisco no trecho do centro da cidade com edifícios 
mistos. 

Quanto à classificação e hierarquia de vias, não há 
mapeamento oficial, levantando por um órgão público, da 
classificação viária da zona urbana de Itapajé. Com base 
nos dados Rodovias CE, disponibilizado pela a COGERH e 
dados vetoriais do Open Street Map, resultou no mapa 13, 
como principais vias a BR 222, que liga Itapajé municípios 
de Irauçuba, Sobral e Tianguá e as CEs 168 e 148 que liga 
os Municípios de Itapipoca e Uruburetama. 

Não há um local apropriado para abrigar esse transporte e 
passageiros, os pontos de encontros ocorrem em meios as 
vias, gerando tráfego de pedestre e resultando em pequenos 
congestionamentos e risco para pedestres e motoristas em 
horários de picos. 

figura 58 - 
Trecho do Riacho 
da Raposa. Fonte: 

Acervo pessoal 
(Julho, 2019).

figura 57 - Trecho Rio São 
Francisco. Fonte: Google Street View 

(Abril,2017)

figura 56_ Trecho Rio São 
Francisco. Fonte: Google Street View 
(Abril,2017).
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Mapa 11_Classificação Viária 
Fonte: Elaborado pela autora
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As vias são predominantemente de pedra tosca (figura 
38), esse tipo de via permeia principalmente os bairros 
periféricos, além disso, apresentam calçadas estreitas, 
com desnível e sem acessibilidade. Outra característica 
muito comum do município são as ladeiras, presentes nas 
principais vias de acesso aos bairros (figura 61).  Nos bairros 
mais rurais e ainda pouco habitados, encontra algumas 
ruas em terra batida (figura 60), sem tratamento de esgoto.

Analisando as condições de arborização urbana, mesmo por 
se tratar de um município de zona rural, é possível perceber 
raras vias arborizadas, tanto em bairros periféricos quanto 
no centro da cidade. Vale ressaltar que, além de fator 
corrente para a morfologia urbana, trata-se de essencial à 
questão ambiental na cidade. O aspecto paisagístico é de 
grande importância, promovendo conexão entre áreas de 
lazer e sensação de conectividade e apego ao meio em que 
vivem, juntos os outros fatores de infraestrutura resultam 
em qualidade de vida em meio ao urbano. 

As áreas verdes urbanas não se limitam a parques ou praças 
das cidades, mas também  a vegetação presente nas ruas, 
jardins e em outras áreas não edificadas.

Os aspectos relacionados ao saneamento são fundamentais 
para a melhoria de uma cidade. O saneamento é um conjunto 
de medidas para preservar e melhorar as condições do meio 
ambiente, a fim de promover saúde e prevenir doenças 
à população, e melhorar a qualidade de vida (Lei 11.455, 
cap 1, 2007). Tudo isso é normatizado  e garantido na Lei 
11.455/2007 conhecida também como “Lei  de Diretrizes 
Nacional para o Saneamento Básico”. 

A arborização urbana desempenha vários papéis, tais como 
o sombreamento e a melhoria do microclima das cidades, 
depurador de ar, fixação de contaminantes e poeira, 
produção de frutos para alimentação (. . .) A utilização de 
cobertura vegetal nas áreas urbanas controla a radiação, 
melhora o microclima e torna o ambiente mais agradável 
(MESQUITA, 2008, p.53)

figura 59_ 
Trecho da 
Rua Daniel 
Bastos Fonte: 
Acervo pessoal 
(Dezembro,2019).

figura 60 
-  Trecho da Rua 

João da Silva 
Mota

. Fonte: Acervo 
pessoal 

(Dezembro,2019).

figura 61 - 
Rua Alto do 

Cemitério. Fonte: 
Acervo pessoal 

(Dezembro,2019).

figura 62 - Trecho da Av. Major Barreto. Fonte: Acervo pessoal 
(Dezembro,2019).
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Considerando o serviço de abastecimento de água, 
apresenta-se no (mapa 15)  informações de 2010, a 
partir da coleta de dados do IBGE, onde se tem, por 
setor censitário, porcentagem de domicílios ligados à 
rede coletiva de abastecimento de água. No geral, em  
2010, aproximadamente 70% dos domicílios urbanos do 
municípios estavam ligados a rede de abastecimento de 
água. Porém, em dados mais recentes do IPECE (Figura 42), 

em 2017, 88,86% dos domicílios do município estão ligados 
à rede de abastecimento de água. 

O mapa 16 apresenta o percentual de domicílios atendidos 
por ligação com a rede de geral de esgoto ou pluvial. Pode 
-se perceber que os domicílios servidos por ligação de 
esgoto estão na área central da sede, e quando os bairros 
periféricos, possuem menor atendimento do sistema de 
esgotamento. No geral, em 2010, em torno de 20% dos 
domicílios estavam ligados ao serviço.  Em comparativo 

Mapa 12- Abastecimento de água. 
Fonte: Senso IBECE. 2010.

Mapa 13- Esgotamento Sanitário. 
Fonte: Senso IBECE. 2010.
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com os dados do IPECE, em 2017, (Figura 43) não houve 
grandes mudanças nesse número, somente 21,78 % estão 
ligados a rede de esgotamento sanitário.

De acordo os dados coletados do IBGE, em 2010, cerca de 
60% dos domicílios de Itapajé possuíam coleta de lixo, seja 
por limpeza ou caçamba. O restante, descartam de forma 
inadequada. No mapa 16, destaca uma área periférica com 
menor índice de coleta. 

Considerando o serviço de iluminação, no mapa 16, 
é possível perceber que o serviço não alcançava com 
qualidade os bairros periféricos, ainda pouco habitados. 

Mapa 14- Energia Elétrica. 
Fonte: Senso IBECE. 2010.

Mapa 15- Coleta de Lixo
Fonte: Senso IBECE. 2010.
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Em suma, o  trabalho de caracterização e diagnóstico de 
Itapajé exposto neste trabalho evidencia um município 
com potenciais turísticos ambientais, com suas paisagens 
naturais e trilhas ecológicas; potenciais culturais e 
econômicos com produções artesanais (como o bordado), 
agrícolas (como a banana), gastronômicas (como a paçoca) e 
festas religiosas; potenciais simbólicos, com seus edifícios 
de valor e históricos e também monumento naturais 
e suas lendas, como a Pedra do Frade, cartão postal do 
município, e a Pedra da Caveira. Em contraponto, não há 
um planejamento estratégico e políticas públicas para 
efetivação dessas potencialidades no mercado turístico, de 
forma a proporcionar bem-estar e suporte a quem reside 
na cidade e também para quem está só de passagem. Em 
questões de infraestrutura, foi possível identificar carências 
de saneamento urbano, equipamentos culturais, de lazer e 
esporte, carência de qualidade e bem-estar urbano tanto na 
perspectiva de quem reside quanto na perspectiva turística, 
além de degradação de recursos naturais, principalmente 
dos recursos hídricos que permeiam a cidade. 

A busca por qualificação que será traçado a seguir baseia-
se na ideia de qualificar ruas, equipamentos, trilhas, de 
forma a efetivar e criar capacidades - humanas, políticas, 
culturais, técnicas, etc. - para morar e receber visitantes de 
forma sustentável . 

Fonte: Acervo pessoal
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05 PROPOSTA: A ROTA TURÍSTICA PRINCESA 
SERRANA

5.1 Diretrizes

a. Políticas públicas para fortalecimento das faculdades do 
turísmo local

CULTURIAS / ECONÔMICAS

Após as etapas de compreensão teórica sobre turismo, de 
estudo de referenciais projetuais e de análise diagnóstica 
do município de Itapajé sob a ótica dos temas abordados, 
serão apresentadas as propostas de intervenção, visando 
solucionar/amenizar problemas encontrados e fortalecer a 
atividade turística local.

As diretrizes apresentadas a seguir, não se encontram em 
ordem cronológica ou em ordem de maior importância, 
tendo em vista que se complementam. Primeiramente, são 
apresentadas as políticas públicas para fortalecimento das 
potências deste setor, as quais representam diretrizes que 
vão além da dimensão espacial, demandando programas de 
incentivo e que, por exemplo, são didaticamente divididas em 
culturais/econômicas,  ambientais e simbólicas, conforme 
vem sendo feito ao longo deste trabalho. Em seguida, são 
elencadas as diretrizes que serão concretizadas por meio 
do planejamento da paisagem e do projeto urbano aqui 
proposto, visto que implicam em alterações espaciais nas 
infraestruturas que podem melhorar significativamente 
a qualidade de vida dos moradores e a experiência dos 
turistas no município.

Diversificação e criação de uma economia dinâmica, focada 
no comércio, artesanato, gastronomia e turismo. 

Fortalecer a agricultura familiar, com apoio técnico e 
ferramentas de produção; 

Estimular o empreendedorismo sustentável; 

Estimular parcerias com universidades instaladas no 
município de incentivo à pesquisa e inovação;  

Capacitar população para o mercado turístico (receptividade 
e atendimento ao cliente, gastronomia); 

Pedra do Frade
 Fonte: TORRES, Pedro.
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Após as definições de diretrizes sob a ótica do tema abordado, 
resultou na proposta de rota turística ao longo dos pontos 
de interesse dentro do território do município. Sempre com 
o objetivo de conectar e dar suporte às potencialidades 
turísticas existentes, e principalmente, como estímulo para 
atividade na cidade. Tais pontos foram escolhidos baseados 
em critérios de atratividade, deslocamento, caráter da 
paisagem e público, a fim de sustentar uma conexão capaz 
de abastecer as demandas dos diversos públicos, inserindo 
equipamentos interpretados por sua paisagem e contexto. 
Além disso, com base nos estudos anterior a respeito dos 
tipos turismos, essa rota tem como objetivo consolidar e 
ampliar os potenciais tipos de turismos como: Ecoturismo, 
com implantação de trilhas ecológicas; Turismo de 
aventura, com área de camping e escalada; Turismo Rural; 
e Turismo cultural e gastronômico, com a implantação do 
polo gastronômico.

Considerando que, ao projetar uma cidade turística, temos 
dois usuários distintos -  os turistas e os moradores da 
cidade - foram propostas melhorias que atendam as 
necessidades tanto dos residentes quanto daqueles que 
estão de passagem. A rota será colaborativa, uma ideia 
onde outros arquitetos e urbanistas possam, seja por meio 
de convites ou concurso, propor intervenções ao longo de 
outros trechos de ramificações da rota. 

Como trecho piloto, foi escolhida a trilha da Pedra do Frade 
(Figura 44), trecho que pode ser percorrido tanto a pé como 
de carro 4x4. As possíveis atividades levantadas como 
base nas suas potencialidades nesse trecho foram: Trilha 
ecológica; Treking; Camping; Escalada; Lazer aquático e 
Mirante observatório. Foi previsto também equipamento 
de suporte aos vistantes, como o Quiosque de informações, 
um dos projetos ancoras da rota. 

5.2 Rota Turística: trilhas e 
projetos âncorasAMBIENTAIS

SIMBÓLICAS

INFRAESTRUTURAS: PALCO PARA A EFETIVAÇÃO DAS POTEN-
CIALIDADES TURÍSTICAS

Assumir a responsabilidade de fazer uso sustentável dos 
recursos naturais e assegurar a preservação e equilíbrio 
dos bens naturais. 

Regenerar a biodiversidade e ampliar áreas de proteção;

Incentivar o planejamento ambiental e o manejo sustentável 
da produção agrícola; 

Recuperar e melhorar a qualidade dos solos; 

Promover educação ambiental turística e apoio aos 
agricultores; 

Promover melhoria de qualidade ambiental urbana;

Promover a recuperação dos recursos hídricos e ações de 
saneamento básico na área urbana;

Desenvolver e resgatar atividades culturais, preservando 
a memória local por meio dos patrimônios materiais e 
imateriais.

Fortalecer a cultura popular e propagar a produção artística 
local; 

Promover conscientização da importância da preservação 
dos edifícios históricos; 

Promover tombamento dos edifícios com valor patrimonial.

Assegurar equipamentos culturais para manifestação 
artística, de espetáculo, e cursos;

Qualificar equipamentos de comércio e feiras da cidade

Fortalecer a gastronomia, por meio da implementação de 
um pólo;

Demarcar zonas de estímulo a serviços de hospedagem;
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Mapa 16- Rota Turística Princesa Serrana
Fonte Elaborado pela autora.



121120

5.2.1  Quiosque de Informações

Local de Intervenção

figura 63 - Ampliação trecho de 
intervenção.

Fonte : Alaborado pela autora. 

figura 64 - Imagem 
satélite da área de 

partida da Trilha 
Pedra do Frade. 

Fonte: Google Earth, 
2021.

No local de partida da trilha está previsto o levantamento 
do terreno, contudo o contexto de caráter pandêmico que 
vivenciamos e em que este trabalho foi elaborado, não foi 
possível. Em contrapartida foi pensando em elementos de 
conforto térmico que pudessem ser adaptados a qualquer 
local implantado para além desse trecho.

O Quiosque de Informações, além do papel de concentrar 
orientações acerca da trilha, ou mesmo da cidade, ou 
demais localidades; tem função comercial, uma espécie 
de conveniência que tem o objetivo atender tanto turistas, 
quanto a população local no papel de comerciante ou 
consumidor respectivamente.  

O equipamento é composto por dois ambientes: a loja de 
conveniência (“Budega do Frade”), com layout seguindo 
o fluxo de entrada e saída, composto por estantes de 
exposição de produtos, freezers, um balcão para o 
antendimento e outro da loja de conveniência, que se dá 
de forma externa, idealizado pra atender um turista que 
busca informações rápidas. É um típico Alpendre, elemento 
arquitetônico característico cearense bastante comum nas 
residêndias itapajenses, tem como objetivo propor melhor 
conforto térmico, um ponto de encontro da trilha, onde o 
guia possa reunir para repassar orientações básicas. 
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figura 65- Croqui conceitual do Quiosque de Informações Fonte: Elaborado pela autora.  

figura 67 - Isometria   
em corte do quiosque 
de informações 
Fonte: Elaborado 
pela autora.  

figura 66_Planta Baixa do Quiosque. Fonte: Elaborado pela 
autora.  

Foram previstos os tradicionais cobogós nas fachadas frontal 
e posterior para exaustação de ar quente, e nas fachadas 
laterais serão cobogós para entrada de ventilação cruzada. 
O sistema de caibros, ripas e terças foram elencadas para 
compor a estruturação do telhado e a sua vedação por meio 
de telha cerâmica com galga média de 35cm, resultanto um 
tradicional telhado colonial,  sistema que não requer mão 
de obra qualificada e de baixo custo. Objetivando o uso de 
materiais locais, as vedações são compostas de alvenaria de 
pau-a-pique em perfis métalicos (figura 00 e 00), tornando 
assim uma produção de pré-fabricação e facilitando 
na construção dos demais equipamentos que serão 
emplementados nos demais pontos. Além das alvenarias, o 
barro estará presente também nos acabamentos dos pisos, 
revestido em cerâmica de barro em 10x10 nas cores cinza 
e terracota. 
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figura 68 - Isometria  completa do quiosque de informações Fonte: Elaborado pela autora.  

figura 69 - Isometria explodida completa do quiosque de informações Fonte: Elaborado 
pela autora.  

figura 70 - Fachadas do qvuiosque de informações Fonte: Elaborado pela autora. 
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figura 71 - Imagens internas realista do quiosque de informações Fonte: Elaborado pela autora. 
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figura 72 - Imagens externas realista do quiosque de informações Fonte: Elaborado pela autora. 
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5.2.2 - O mirante

O  segundo projeto âncora, situa-se no ponto de chegada 
da trilha Pedra do Frade, com elevação de 900 metros de 
altura a nível do mar, possui uma vista panorâmica da serra 
e do serrote que a rodeia, sendo possível avistar a sede de 
Itapajé, a Pedra do Damião, a Pedra da Caveira, a Rodovia 
BR-222, CE-148 e a localidade de Baixa Grande, além da 
monumental Pedra do Frade, de 200 metros de altura, 
sendo este o cartão postal do município. 

Ansiando propor uma área de abrigo e comtemplação da 
paisagem, considerano tando os perídos de chuva e de 
estiagem, a proposta aqui consiste em um mirante de dois  
níveis, com escadarias e acentos para aqueles que desejem 
permanecer por algumas horas.  

O croqui a seguir, em caráter preliminar, traduz a ideia 
de uma volumetria  que se camufla em meio a paisagem 
(inspirado na Rota de Eggum e na Rota Del Peregrino), 
tendo uma das principais questões, um equipamaneto que 
não sobressaísse ao monumento natural (Frade de Pedra), 
tanto para quem está comtemplando a partir do seu topo, 
quanto para quem está na área urbana, passando pelas 
rodovias ou qualquer ponto que possibilita visualizar 
o monumento. Destaca-se a dinâmica da vegetação no 
entorno, que durante as chuvas de verão (inverno), ganham 
uma coloração verde em todas as áreas serranas da região. 
E em tempo de estiagem ganham coloração seca e essa 

Local de Intervenção

figura 74 - Foto aérea do Frade de Pedra.  Fonte: TORRES, Pedro. 
(Abril,2017).

figura 
76- Área de 

Camping 
próximo 
do Frade 
de Pedra. 

Fonte: SILVA, 
Magela  

(Abril, 2017).

figura 73 - Croqui Mirante Fonte: Elaborado pela autora. 

figura 77 
- Escalada 

na Pedra 
do Frade. 

Fonte: SILVA, 
Magela  

(Abril,2014).

figura 78- 
Paisagem 

visulizada a 
partir da Pedra 

do Frade. Fonte: 
SILVA, Magela  

(Abril,2017).

figura 75 - Área de Campinvg próximo do Frade de Pedra. 
Fonte: SILVA, Magela  (Abril,2017).

Fonte: SILVA, Magela  
(Abril,2017).
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característica foi crucial para as escolhas de materias. 

A disposição do mirante no terreno se dá de forma a ter 
uma vista panorâmica da paisagem. Contendo dois níveis, 
o pavimento de acesso do térreo tem área de 222m² 
com a laje protendida sobre vigas em balanço de 50cm x 
100cm. O acesso ao pavimento inferior dar-se por meio de 
escadaria localizada no centro do mirante à 5m do nível do 
térreo com área útil de 000m². Como barreira de proteção, 
o guarda-corpo de madeira tem altura de 120cm. O piso 
revestido de cerâmica de barro 10x10 no tom de terracotta, 
fazendo conexão com o solo de barro presente na região. 

figura 79- Planta Pavimento de acesso e Pavimento inferior  Mirante Fonte:  
Elaborado pela autora. 

figura 80- Corte Mirante Fonte:  Elaborado pela autora. figura 81- Planta de Implantação 
Mirante Fonte:  Elaborado pela 
autora. 
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figura 82- Perspectiva da pisagem a 
partir do nível de acesso do Mirante 
Fonte:  Elaborado pela autora. 
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figura 83 - Perspectiva da 
paisagem a partir do nível inferior 
do Mirante Fonte:  Elaborado pela 
autora. 
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Para melhor compreensão da intervenção urbana proposta, 
o mapa de programa de necessidades foi dividido em 
dois: setor 1 (noroeste) e setor 2 (sudeste).  A intenção é 
atender às diretrizes definidas anteriormente, por meio 
da qualificação do espaço urbano que contempla todo a 
poligonal da sede de Itapajé. A decisão de intervir nessa 
área vem com o intuito de tornar as intervenções de 
infraestrutura em palco para efetivação e consolidação 
da atividade turística, além de possibilitar melhorias na 
qualidade de vida dos residentes. 

O programa de necessidades comtempla um parque 
linear ao longo do Rio São Francisco; uma conexão e 
continuidade dos espaços livres por meio da arborização 
de vias; a qualificação de equipamentos de cultura e lazer; 
o tombamento e novos usos dos edifícios históricos; o 
reassentamento de unidades residenciais em área de risco; 
a qualificação de edifícios públicos comerciais, como o 
galpão e o mercado dos peixes; e por fim, a demarcação de 
zonas de serviços de hospedagem. 

5.3 Intervenção Urbana Fonte: Acervo pessoal



141140



143142



145144

Área de Intervenção

Rua Fausto Pinheiro

A primeiro área de intervenção situa-se na Rua Fausto 
Pinheiro, palco da feira livre que acontece aos sábados, e 
onde se concentra o maior número de bancas de feirantes 
durante a semana, em hórario comercial.  Não há arborização 
em seu percurso, o que proporciona um desconforto térmico. 
Também possui calçadas estreitas e a faixa de rolamento é 
compatilhada entre os feirantes. 

figura 84 - Área escolhida 
para intervenção Urbana. Fonte: 
Elaborado pela autora.

figura 85 - 
Trecho da Rua 

Fausto Pinheiro.  
Fonte: Google 

Street View .

figura 86- 
Mercado 

dos Peixes, 
enderessado 

na rua Fausto 
Pinheiro.

Caveira. Fonte: 
Google Street 

View.

A área urbana idealizada para ser intervida se enquadra em 
uma  ZUV (Zona de Unidade de Vizinha) segundo PDDTU 
(2000)  que consiste em: 

Centro Focal de Unidade de Vizinhança – Constitui-
se em uma área situada, aproximadamente, no centro 
geométrico da Unidade de Vizinhança, como seu elemento 
aglutinador, estando materialmente representada pelo 
conjunto de equipamentos de apoio à vida cotidiana, 
incluindo lazer, saúde, educação, segurança e a estação 
de transporte público (PDDTU, 2000).

Atualmente é onde há maior concentração de unidades 
comerciais da cidade como: o Galpão (pólo gastronômico 
e comercial da cidade de grande valor cultural), o Mercado 
dos Peixes e a Rua Fausto Pinheiro, logradouro onde 
acontece a tradiconal feira livre aos sábados, podendo ser 
encontrado os mais diversos produtos, desde de alimentos 

orgânicos à equipamentos eletrônicos. Encontra-se 
também a Praça do Jauro, que por muitos anos foi ponto 
de encontro de comercialização de bordadeiras da cidade 
e a Praça do Povão, que recentemente foi submetida 
por uma reforma intervido pela a Prefeitura. O Rio São 
Francisco está presente em toda a extenção do perímetro 
urbano, incluindo o centro, cujas margens encontram-se 
ocupadas por edifícios em área de risco de alagamento e 
desmoronamento.
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figura 87 - Rua Fausto 
Pinheiro após a Feira 
Livre. Fonte: OLÍMPIO, 
Carlo.(Abril,2017).

figura 88 - Rua Fausto 
Pinheiro após a Feira 
Livre. Fonte: OLÍMPIO, 
Carlo.(Abril,2017).

figura 89 - Croqui das 
primeiras ideias de intervenção 
na Rua Fausto Pinheiro, Fonte: 

Elaborado pela autora.

figura 
13 - Vista 

panorâmica 
em um Trecho 
da Trilha para 

Pedra da 
Caveira. Fonte: 
Acervo pessoal 

(Abril,2017).

Para priorizar o pedestre e os feirantes, foi estabelecido  um 
redesenho das ruas, com aplicação de mobiliários urbanos, 
novas infraestruturas como iluminção pública, arborização e 
sinalização viária. Por meio da emplementação de faixas de 
serviços e dos jardins de chuva, o que estimula o alargamento 
das calçadas e consequentemente provoca uma diminuição 
da largura da faixa de rolamento de 5m (transformando-a 
em sentido único), para passagem de veículos. No que tange 
à troca do asfalto para piso intertravado de 16 faces na 
cor mustarda, os materiais elencados tem a finalidade de 
destacar e simbolizar a atividade comercial que acontence 
ao longo da rua. Posteriormente serão agregados as faixas 
de pesdestres e as delimitações de vaga de estacionamento, 
em piso concregrama com permeabilidade de 50%, 
sendo recomendado esse trecho para antender a Galeria 
Gastronômica, que será explanado mais a frente.

Para a concretização do projeto urbano é levado em 
consideração a criação e a locação de mobiliários urbanos, 
necessários para o suporte de usuários no uso dos espaços 
públicos. Partindo desta premissa, o intuito principal é 
de viabilizar uma organização da área intervida, mas sem 
descaracterizar a essência deste espaço, resultando em um 
mobiliário que seja retrátil e funcional.  Para tanto, fiz uso 
de materiais limpos e de fácil manutenção, em que a base 
é de concreto e a estrutura superior será desenvolvida em 
Metalon de perfil 40x40, contendo uma pintura jateada na 
cor branca, já que trata-se de uma banca de frutas. A cor 
estabelecida aqui, ressalta as cores das frutas, destacando a 
mercadoria mais do que o próprio mobiliário. Contrapondo 
a isto, fiz uso de acabamento cerâmico na base com 
paginação escamada nas cores terracota e branco, e na 
coberta será usado lona de pvc, listradas nas cores amarelo 
e branco, já que a ideia é formar um mar de cores ao longo 
da rua nos dias de feira livre. A seguir imgens que auxiliam 
na visualização da proposta.
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figura 90 - Planta de implantação Rua Fausto 
Pinheiro. Fonte: Elaborado pela autora.

figura 91 - Isometria trecho Rua Fausto Pinheiro
Fonte: Elaborado pela autora. 
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figura 92 - Ampliação trecho Rua Fausto Pinheiro
Fonte: Elaborado pela autora. figura 93 - Corte trecho Rua Fausto Pinheiro

Fonte: Elaborado pela autora. 
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figura 94 - Perspectiva Rua Fausto Pinheiro
Fonte: Elaborado pela autora. figura 95 - Perspectiva Mobiliário 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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figura 96 - Perspectiva realista da intervenção da 
rua Fausto Pinheiro. Fonte: Elaborado pela autora. 
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figura 97- Perspectiva realista da intervenção da 
rua Fausto Pinheiro. Fonte: Elaborado pela autora. 
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figura 98- Perspectiva realista da intervenção da 
rua Fausto Pinheiro. Fonte: Elaborado pela autora. 
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Av. Duque de Caixias

A segunda intervenção compreende a Avenida Tico Gomes, 
que é uma das principais vias de acesso à cidade. No trecho 
que corresponde ao centro, temos também alguns feirantes 
compartilhando o espaço com veículos. Em outro trecho 
temos uma via mais larga compartilhando com veículos 
em trânsito, “carros de horários”, que fazem itinerários 
para os distritos e muncípios vizinhos, e também ponto 
de mototáxi. Nesse caso, é levado em consideração as vias 
exclusivas para pedestres, com uma característica de lazer 
e comercial. 

Com base na análise anterior, foi desenvolvido um 
redesenho da rua contendo ciclofaixa e arborização nas 
margens das fachadas comerciais, aonde recebem maior 
insidência solar. Assim, remanejando os carros de horários 
para o terminal intermunicipal e os mototaxis para vias 
locais. Assim como na Rua Fausto Pinheiro, é recomendado 
a troca do piso existente para um piso intertravado de 16 
faces sendo na cor cinza, agregando faixas guias de piso 
tátil e calhas de concreto para o sistema de drenagem das 
águas.  Acrescenta ainda a iluminação e o aterramento das 
fiações elétricas com a instalação de um sistema de serviços 
subterrâneos, contando também com o esgotamento 
sanitário, comunicação, gás, sistemas de distribuição e 
captação de águas. 

figura 101 - Croqui das primeiras 
ideias de intervenção na Av. Tico  

Gomes. Fonte: Elaborado pela 
autora.

figura 100 - Trecho da Av. 
Tico Gomes Fonte: Google 

Street View.

figura 99 - Trecho da Av. 
Tico Gomes Fonte: Google 
Street View.
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figura 102 - Planta de implantação Av. Tico Gomes.  
Fonte: Elaborado pela autora.

figura 103 - Isometria trecho Av. Tico Gomes.  Fonte: 
Elaborado pela autora.
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figura 104 - Ampliação trecho Av. Tico Gomes.  Fonte: Elaborado pela autora. figura 105 - Corte trecho Av. Tico Gomes.  Fonte: Elaborado pela autora.     
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figura 106 - Perspectiva realista trecho Av. Tico Gomes.  Fonte: Elaborado pela autora.     
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Praça do Povão e Praça do Jauro

A Praça do Povão é a terceira área de intervenção urbana 
que recentemente passou por uma reforma sendo 
conectada com a quadra comercial, recebendo iluminação, 
vagas de estacionamento e um monumento com a frase “Eu 
amo Itapajé”, porém não há um programa de necessidades, 
faltando uma arborização adequada e equipamentos que 
possam antender a real necessidade na área. Na proposta 
criada foi preservado sua forma agregando um novo 
paisagismo da área com a presença de espécies formando 
pricipalmente um plano teto com sombreamento em dia de 
sol a pino, dando a chance da praça ser desfrutada durante 
o dia. 

A Praça do Jauro (Figura 00) por muito tempo foi palco de 
comercialização das bordadeiras, que se instalavam na 
praça expondo sua peças ao chão. Hoje não há mais esta 
prática devido ao enfraquecemento deste Mercado, dado 
à falta de Políticas Públicas que estimulem a circulação, a 
propagação e o marketing da mercadoria, atraindo assim 
um público cada vez maior. E para tentar reverter o caso, 
sugere-se melhores condições a partir de um mobiliário 
que remete à um box de venda, que seja vazado (bem como 
os bordados) e simbólico, como uma forma de dermarcação 
para atividade de comercialização.

O mobiliário possui duas tipologias seguindo a mesma 
linguagem das demais intervenções. Como complemento, 
a praça receberá lixeiras “Fogareiro”, que é criada partindo 
de materiais recicláveis (Figura 00) sendo uma espécie de 
fogão à lenha improvisado feito com lata de tinta, cimento 
e ferro como grelha. Prática bastante comum no município.

figura 107- Foto aerea 
Praça do Povão. Fonte: 
Diário de Itapajé, 2019.

figura108 - Praça do Jauro  Fonte: Google Earth, 2017. 

figura 109 - Fogareiro Artesanal 
 Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=6YlJgFgKadA
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figura 110 - Planta de implantação Praça do Povão. Fonte: Elaborado pela autora

figura 111 - Isometria Praça do Povão. Fonte: Elaborado 
pela autora

figura 112 - Isometria mobiliários da Praça do Povão. 
Fonte: Elaborado pela autora
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Perspectiva  - Praça do Povão

figura 112 - Isometria mobiliários da Praça do Povão. 
Fonte: Elaborado pela autora

figura 113 - Corte Praça do Povão. Fonte: Elaborado 
pela autora



175174

figura 114 - Perspectiva realista Praça do Povão. 
Fonte: Elaborado pela autora
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figura 115 - Perspectiva realista Praça do Povão. 
Fonte: Elaborado pela autora
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Galpão - Galeria Gastronômica

O  galpão é um equipamento onde se concentra a 
comercialização de alimentos a granel como feijão, arroz, 
farinha e etc. É onde se encontra a tradicionais “guritas”, 
que são assim denominadas pelos residentes, como uma 
espécie de quiosque de alimentos, podendo encontrar 
cardápios tradicionais da região como a Buchada, a 
Panelada, os Caldos variados, a Paçoca, etc. 

A atual estrutura composta por pilares e vigas de treliça 
reta e coberta metálica, não proporciona conforto térmico 
e acústico para a atividade exercida no espaço, além da 
escassez na infraestrutura como seneamento e iluminação,  
falta estrutura de acessibilidade. Para solucionar estas 
questões, o presente trabalho visa novos quiosques, 
redesenhando o layout e priorizando a circulação de 
pedestres e área para mesas e cadeiras.

Considerando o nível 0,95m na Rua Major Joaquim 
Alezandre e -1,18m na Rua Fausto Pinheiro, a proposta 
contém desníveis de 2 metros. O terreno será dividido em 
3 níveis, sendo o primeiro no nível 1,00 locando o banheiro 
família juntamente com a Caixa D’água, considerando este 
o nível mais elevado em relação ao terreno. Nos níveis   
00,00 e -1,00 serão estabelecidos os demais quiosques e 
mobiliários. Para atender a necessidade de acesso forma 
estabelecidas duas rampas de acesso com inclinação de 
8,33% além de escadas. 

Os quisosques buscam seguir a mesma linguagem simbólica 
das guritas existentes, entretanto conterá espaços 
ampliados, proporcionando um layout que antenda as reais 
necessidades, com balção de antendimento, caixa, balcão 
para pequenas refeições, bancadas da apoio e preparo de 
alimentos, contendo espaço para freezer ou geladeiras. 
Somado a isto, o corredor de serviço compartilhado com 
pias individuais correpondendo a cada quiosque. Agregando 
uma infraestrutura básica contendo rede de esgoto e aguás 
pluviais, energia, abastecimeno de água e gás. 

As alvenarias serão de tijolo cerâmico 7x9x19 com 
acabamento externo (chapisco, emboço e reboco) cru, 

ou seja sem pintura, tornando-se uma tela em branco e 
possibilitando a personalização como uma forma de 
apropriação do espaço. Os acabamentos internos assim 
como os externos se repetem, porém ganham uma pintura 
em tinta PVA branca e no piso serão usados porcelanatos 
assemelhando-se à madeira. 

Os banheiros serão 2, ambos com estruturas acessíveis.  O 
femino conterá 3 sanitários, sendo 1 PDC, mais as bancadas 
e o fraudário; já o masculino terá 2 sanitários, sendo 1 
PDC, além dos 2 mictórios, as bancadas e o fraudário. Os 
acabamentos que compõe os ambientes serão em pintura 
PVA na cor terracotta, o piso receberá um revestimo 
cerâmico 10x10cm. 

A coberta (Figura 00) que trará um forte apelo estético, 
será composta por estrutura de madeira com linhas de 
20x30cm e telhas de Taubilha com inclinação de 30% e 
40%. A sustentação dessa estrutura se dará por pilares 
metálicos em “V” (Figura 00), afim de vencer os vãos de 
10m e 15m, livrando as fachadas dos edifícios laterais de 
barreiras visuais. As premissas do partido arquitetônico 
incluem uma abertura na coberta para ventilação cruzada 
e exaustão de ar quente e o simbolismo estético buscará 
seguir a mesma leitura dos quiosques existentes. A trama 
e a inclinação do telhado é feito em solo e com a ajuda de 
guindaste sobreposta cobre os pilates. 

O Estudo solar simula a posição do sol em dois períodos 
do ano: a) 22 de dezembro às 16:00, onde a fachada oeste 
não recebe insolação devido as edificações existente das 
laterais; b) 21 de Junho às 16:00 a fachada oeste recebe 
insolação direta. Com base nessa análise,  foi proposto 
pergolados com vegetação para barrar a incidência solar 
nas fachadas (Figura 51).

figura 116 - Foto área Galpão.

figura 117 - Foto interna do GalpãoFonte: acervo 
pessoal. 
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figura 120- Planta baixa de layout Polo gastronômico. Fonte: Elaborado pela autora.

figura 118 - Croqui Quiosque que compoe o quipamento 
gastronômico. Fonte: Elaborado pela autora.

figura 119 - Croqui de estudo volumétrico do quipamento 
gastronômico. Fonte: Elaborado pela autora.
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figura 121- Ampliação banheiros e 
quiosques . Fonte: Elaborado pela 
autora. 
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figura 122- Fachadas e 
elevações polo gastronômico. 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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figura 123 - Isometria 
pólo gastronômico. Fonte: 
Elaborado pela autora. 

figura 124 - Isometria de 
estudo solar - 21 de junho às 
16 horas. Pólo gastronômico. 
Fonte: Elaborado pela autora. 

figura 125 - Isometria de 
estudo solar - 21 de Março às 
16 horas. pólo gastronômico. 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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figura 126 - Isometria explodida de estrutura de coberta do 
pólo gastronômico. Fonte: Elaborado pela autora. 
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figura 127- Perspectiva realista do pólo gastronômico. Fonte: 
Elaborado pela autora. 
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figura 128- Perspectiva realista externa do pólo gastronômico. 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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figura 129- Perspectiva realista interna do pólo gastronômico. 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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figura 130- Perspectiva realista interna do pólo gastronômico. 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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figura 131- Perspectiva realista interna do pólo gastronômico. 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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06Considerações finais

Analisando todas as etapas de compreensão teórica sobre  
o turismo, o estudo de referenciais projetuais e a análise 
diagnóstica do município de Itapajé sob a ótica dos temas 
abordados, conclui-se por mais que a comunidades deem 
seus primeiros passos é preciso o apoios do poder público 
para sustentar as ações e melhorias por meio de políticas 
públicas e instrumentos de legislativos. 

Além disso, ao analisar o referencial projetual, percebemos 
a carências de projetos multidiciplinar ligados tema 
turismo, muitos dos projetos encontrados eram a nível 
de planejamento deixando a desejar com a ausências de 
projeto urbano arquitetônico ou paisagístico, o que nos leva 
a questionar, onde está o papel do arquiteto e urbanista 
no processo de planejamento turístico e ações a respeito 
do espaço? Nos cabendo assim, exigir  transparência 
nas informações não só no que diz respeito a invenções 
urbanas e ou na paisagem mas também os responsáveis 
técnicos, turismólogos,  geógrafos, engenheiros, arquitetos, 
urbanistas e paisagistas.

No processo de diagnóstico deste trabalho, identificamos a 
dificuldade de acesso a informações básicas como o mapa 
de zoneamento com base no plano diretor, documentos 
legais como o código de Obras e Posturas do Município 
escrito em letra cursiva e difícil leitura. Vale ressaltar 
também a defasagem do Plano Diretor datado de 200 e 
até onde se tem notícias, não há projetos previstos para 
atualização.

Assim, esse trabalho vai para além do objetivo projetual, 
vem também com o intuito de manifestar a urgência e a 
pressionar o poder público a tomar ações a respeito do tema  
e trazendo possibilidades de futuros encaminhamentos e 
extensões da pesquisa. 

Frande de Pedra em meio as nuvens. 
Fonte: Acervo pessoal
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