
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

CENTRO DE CIÊNCIAS 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 

MESTRADO EM GEOGRAFIA 
 
 
 

 

RODOLFO ANDERSON DAMASCENO GÓIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A METRÓPOLE E OS MEGA-EVENTOS. 

IMPLICAÇÕES SOCIOESPACIAIS DA 

COPA DO MUNDO DE 2014 EM 

FORTALEZA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORTALEZA 

2013 



RODOLFO ANDERSON DAMASCENO GÓIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A METRÓPOLE E OS MEGA-EVENTOS. 

IMPLICAÇÕES SOCIOESPACIAIS DA COPA DO MUNDO DE 2014 EM 

FORTALEZA. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dissertação de mestrado apresentada como 

requisito parcial para a obtenção do título de 

Mestre em Geografia, pelo curso de Mestrado 

em Geografia da Universidade Federal do 

Ceará – UFC. 

 

Orientador: Prof. Dr. Luis Renato Bezerra 

Pequeno 

Co-Orientadora: Profª.Drª. Maria Clélia 

Lustosa Costa 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação 

Universidade Federal do Ceará 

Biblioteca de Ciências e Tecnologia 
 

 
G557m Gois, Rodolfo Anderson Damasceno. 

A metrópole e os mega-eventos. Implicações socioespaciais da Copa do Mundo de 2014 em 

Fortaleza / Rodolfo Anderson Damasceno Gois. – 2013. 
179 f.: il. color. enc.; 30 cm. 

 

Dissertação (mestrado) – Universidade Federal do Ceará, Centro de Ciências, Departamento de 

Geografia, Programa de Pós-Graduação em Geografia, Fortaleza, 2013. 

Área de Concentração: Dinâmica Territorial e Ambiental. 

Orientação: Prof. Dr. Luis Renato Bezerra Pequeno. 

Coorientação: Profa. Dra. Maria Clélia Lustosa Costa 

   

1. Copas do mundo (Futebol). 2. Planejamento urbano. 3. Geografia urbana. I. Título. 

 

CDD 910  



RODOLFO ANDERSON DAMASCENO GÓIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A METRÓPOLE E OS MEGA-EVENTOS: 

IMPLICAÇÕES SOCIOESPACIAIS DA COPA DO MUNDO DE 2014 EM 

FORTALEZA. 

 

 

 

 

 

Data de Aprovação____/____/____ 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

Prof. Dr. Luis Renato Bezerra Pequeno (Orientador) 

Universidade Federal do Ceará - UFC 

 

_______________________________________________________________ 

Profª. Drª. Maria Clélia Lustosa Costa (Co-Orientadora) 

Universidade Federal do Ceará - UFC 
 

 

_______________________________________________________________ 

Profª. Drª. Clarissa Figueiredo Sampaio Freitas  

Universidade Federal do Ceará - UFC 
 

 

________________________________________________________________ 

Prof. Dr. José Clewton do Nascimento 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In memoriam aos meus avós maternos Judite 

Pinheiro Damasceno e Edilberto Barbosa 

Damasceno. A minha família especialmente a 

minha mãe Armênia a pessoa mais especial deste 

mundo, por todo amor, carinho, compreensão e 

incentivo, pelos momentos de angústias e 

preocupações causados por mim, pelas minhas 

ausências durante a realização deste trabalho, 

dedico-lhe essa conquista com gratidão e amor. 

 

 

 



AGRADECIMENTOS 

 

Realizar esta pesquisa sobre um tema tão complexo é na melhor das hipóteses, 

ousado, mas, a tentação pelo desafio foi irresistível. Independentemente das possíveis 

virtudes deste trabalho, tenho de expressar a minha profunda gratidão àqueles que direta 

e indiretamente contribuíram para a realização desta empreitada. 

Primeiramente agradeço a Deus por sempre me dar o que realmente eu necessito 

e não o que eu peço. 

Agradeço o apoio da minha família especialmente da minha mãe por está sempre 

ao meu lado nos momentos de insegurança e incertezas transmitindo seus valiosos 

conselhos. 

"Se vi mais longe foi por estar de pé sobre ombros de gigantes." Sinto-me 

profundamente grato pelas observações criticas e comentários estimulantes dos meus 

orientadores, professor Luis Renato Bezerra Pequeno e professora Maria Clélia Lustosa 

Costa. Graças a eles mergulhei definitivamente no mundo da pesquisa e no universo da 

Geografia Urbana. 

Aos professores José Clewton do Nascimento, da UFNR, e Clarissa Figueiredo 

Sampaio Freitas, da UFC, pela participação da minha defesa e contribuição com 

conselhos e correções. 

Agradeço aos professores do Laboratório de Planejamento Urbano e Regional – 

LAPUR e aos demais professores da Geografia da UFC que me ajudaram a trilhar o 

caminho até o mestrado. 

A todos os meus colegas do LAPUR, especialmente Eciane, Rachel, Enos, 

Marlon, Bruno, João de Deus, Felipe da Rocha, Nayrisson e Cleiton. Não poderia deixar 

de mencionar a turma em que me formei: Os Baluartes da Geografia; que de uma forma 

de outra sempre no espirito de apoio mútuo ajudaram a manter o ânimo nos momentos 

difíceis. 

A Geografia que ao logo de minha trajetória de estudos me fez vê o mundo com 

outro olhar: olhar geográfico. A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de nível 

Superior/REUNI pelo apoio a pesquisa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“De repente é aquela corrente pra frente, 

parece que todo o Brasil deu a mão! 

Todos ligados na mesma emoção, tudo é 

um só coração! Todos juntos vamos pra 

frente Brasil! Salve a Seleção.” 

Hino de Futebol Pra Frente Brasil, Copa 

de 1970. 



RESUMO 

 

Os megaeventos esportivos vêm crescendo nos últimos anos no mundo e agilizam 

projetos urbanos que viabilizarão a realização dos jogos e que posteriormente ficarão 

como legado do evento. Tudo isto com o intuito de gerar emprego, renda, exposição da 

imagem do lugar a nível internacional, atração de recursos públicos e privados. Neste 

sentido, a atração de megaeventos tem sido vista por planejadores, governantes (estes 

com um posicionamento de empreendedor) e iniciativa privada como estratégia de 

aquecimento da economia, catalisador de melhorias sociais e inserção da cidade na 

economia globalizada. Esta dissertação tem, pois, como objetivo geral compreender as 

implicações socioespaciais dos projetos e investimentos em infraestrutura e 

equipamentos em Fortaleza associadas à este evento esportivo. Estruturas 

governamentais foram criadas nas esferas federais, estaduais e municipais no intuito de 

viabilizar a realização da Copa do Mundo de 2014. No Ceará temos como exemplo a 

Secretaria Especial da Copa – SECOPA vinculada ao governo estadual e responsável 

por articular as ações entre outros órgãos governamentais. Os projetos relacionados ao 

megaevento promovem transformações profundas na produção espacial de Fortaleza. 

De maior magnitude, as obras de mobilidade urbana, que envolvem melhorias de vias, 

Veículo Leve sobre Trilhos – VLT e Bus Rapid Trasit – BRT, se destacam no contexto 

deste Megaevento na capital cearense. Na esteira destas transformações entram em cena 

dois atores: o setor imobiliário, aproveitando a oportunidade para lançar seus produtos 

próximos as áreas beneficiadas pelas obras da Copa; as comunidades e os movimentos 

sociais que lutam contra a remoções e violações do seus direitos.  Com base neste 

cenário que se consolida a pesquisa busca compreender: 1- como os projetos da Copa se 

relacionam com planejamento urbano de Fortaleza e os possíveis conflitos territoriais 

gerados pelas suas singularidades; 2 - o comportamento do mercado imobiliário diante 

das obras do megaevento e a relação com as áreas alvos de remoções e as possíveis 

substituições de uso. O quadro que se constitui suscitam mudanças na configuração 

espacial da capital cearense. 

Palavras-chave: Megaevento. Espaço Urbano. Planejamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The megaevent, especially sports, is an activity that has been growing in recent years in 

the world, tend to generate employment, income, exposure image of the place 

internationally, attracting public and private resources, streamline urban projects that 

will enable the achievement of games and later will be a legacy of the event. In this 

sense, the lure of megaevents have been seen by planners, governments (those with a 

position of entrepreneur) and private initiative as a strategy for the growing economy, 

catalyst improvements and social inclusion of the city in the globalized economy. The 

research On the mega metropolis. Socio-spatial implications of the 2014 World Cup in 

Fortaleza therefore has the general objective to understand the socio-spatial implications 

of projects and investments in infrastructure and equipment in Fortaleza associated with 

this sporting event. Government structures were created in the federal, state and local in 

order to facilitate the completion of the World Cup 2014. In Ceará have as an example 

the Secretaria Especial da Copa - SECOPA conveyed to the state government and 

responsible for articulating the actions of other government agencies. The projects 

related to the mega promote profound changes in the spatial production of Fortaleza. 

Greater magnitude of the works of urban mobility improvements that involve pathways, 

Veículo Leve Sobre Trilhos - VLT and Bus Rapid Trasit - BRT stand out in the context 

of the mega event in Fortaleza. In the wake of these changes come into play two more 

agents: real estate, taking the opportunity to launch their products near the areas 

benefited by the works of Cup, Populations and Communities Rail calls in the vicinity 

of the railway project VLT fighting the removals and violations of their rights. Based on 

this scenario that consolidates the research seeks to understand how projects relate Cup 

Fortaleza urban planning and possible territorial disputes generated by singularities, the 

behavior of the housing market works before the mega event and compared with areas 

of targets removals and replacements possible use. The table is raising changes in the 

spatial configuration of Fortaleza. 
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INTRODUÇÃO 

 

A inserção na pesquisa. 

 

Esta pesquisa objetivava inicialmente analisar os impactos que a Copa do 

Mundo de 2014 traria para a atividade turística da capital cearense. Porém os efeitos dos 

jogos no turismo de Fortaleza só poderiam ser plenamente vislumbrados durante e 

depois do evento. Dado o prazo de conclusão desta pesquisa para 2013, uma abordagem 

como essa se tornava inviável. 

Durante a maturação do trabalho, foi verificado, pelos seminários, pelos 

congressos, pelo acompanhamento das reivindicações dos movimentos sociais e pela 

reunião do projeto Metropolização e Megaeventos realizados no Laboratório de 

Planejamento Urbano e Regional – Lapur, que as implicações no espaço urbano 

relativas aos itens mobilidade urbana, moradia, desapropriações e política urbana para a 

Copa do Mundo de 2014 apresentavam-se com maior relevância do que o turismo. 

Mencionadas temáticas também possibilitavam análises antes da realização dos jogos, já 

que os preparativos da cidade para a Copa do Mundo de 2014 implicavam alterações na 

estruturação e na re-estruturação do espaço urbano. 

Os seminários, as palestras e os congressos correntes em Fortaleza ajudaram a 

delinear a pesquisa. Entre esses eventos destaca-se um com a participação do professor 

Carlos Vainer
1
, que expôs a problemática dos projetos voltados para megaeventos e o 

planejamento urbano, mais exatamente sobre como as normas urbanas ficavam em 

segundo plano na realização desses grandes eventos, estando o setor imobiliário entre  

os mais beneficiados nesse cenário. 

Instigado por essa perspectiva, imaginou-se quais as consequências desse 

processo no espaço urbano de Fortaleza e adotou-se como tema de trabalho A Metrópole 

e os Megaeventos. Implicações Socioespaciais da Copa do Mundo de 2014 em 

Fortaleza. O objetivo principal era verificar a compatibilidade dos projetos e dos 

investimentos para a Copa com as normas de ordenamento urbano da cidade e as 

implicações dos investimentos no mercado imobiliário próximos às obras. 

                                                           
1
 Professor do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro – IPPUR/UFRJ. 
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Ao longo da pesquisa, as leituras foram concentradas nas temáticas 

megaeventos, planejamento urbano, plano urbano de Fortaleza e mercado imobiliário, 

as quais não se restringiram apenas à revisão bibliográfica, mas em especial aos 

relatórios técnicos e às notícias em jornais e na internet. Também foram realizados 

trabalhos de campo próximos às obras ligadas à Copa do Mundo, buscando verificar as 

alterações nas proximidades e a dinâmica do mercado imobiliário. O trabalho de campo 

também decorreu com a elaboração de mapas, para situar os empreendimentos para a 

Copa e os lançamentos imobiliários. 

Entre as obras em andamento na cidade primou-se por analisar a Arena Castelão 

e seu entorno, visto que todos os esforços dos organizadores se voltaram para a 

execução do equipamento, situado entre os bairros Passaré, Dias Macedo, Boa 

Vista/Castelão, Mata Galinha, Cajazeiras e Barroso. Alguns desses bairros são ocupados 

pela classe média em condomínios e outros por camadas populares em conjuntos 

habitacionais e assentamentos precários, revelando as condições desiguais de moradia 

que prevalecem nas mais diversas partes da cidade de Fortaleza. 

Para aprimorar a pesquisa, foram enviados ofícios aos órgãos envolvidos com a 

promoção da Copa do Mundo de 2014 em Fortaleza solicitando os relatórios técnicos e 

os projetos: Arena Castelão, Centro de Eventos do Ceará – CEC, Acquário Ceará, 

Terminal Marítimo de Passageiros, ampliação do Aeroporto Pinto Martins e Veículo 

Leve sobre Trilhos – VLT, com o intuito de confrontá-los com as normas urbanas da 

cidade. Na solicitação desses projetos, encontraram-se dificuldades quanto à demora nas 

respostas por parte dos órgãos e, em alguns casos, a ausência de informações mais 

detalhadas e o desconhecimento por parte de funcionários sobre o pessoal responsável 

pelos projetos. 

É importante frisar que se analisaram processos inacabados e que durante o 

andamento desta pesquisa ocorreram acontecimentos referentes à Copa que não 

poderiam ser averiguados plenamente. Exemplo disso foram as manifestações populares 

que eclodiram pelo país e que em Fortaleza aconteceram em junho deste ano, quando os 

manifestantes clamaram por melhorias nos serviços públicos e protestaram contra os 

altos gastos com a Copa do Mundo de 2014 (reforma de estádios), evidenciando o 

acirramento das desigualdades socioespaciais. 
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Aspectos introdutórios. 

 

Para ser sede de megaeventos, no caso a Copa, a cidade deve dispor de 

equipamentos voltados para o evento, como: rede hoteleira; arena esportiva; centro de 

convenções para uso da mídia; agradável ambiente urbano e cultural; sistema de 

transporte que permita o deslocamento dos participantes do evento para aeroportos.  São 

esses atributos que Fortaleza tem como meta desenvolver e/ou melhorar nos anos que 

antecedem a Copa do Mundo de 2014. 

Atualmente Fortaleza apresenta alguns equipamentos e serviços que propiciam a 

realização de grandes eventos, como: aeroporto internacional, hotéis, agências de 

viagens áreas, espaços voltadas para lazer e eventos, shoppings, feiras de artesanato, 

museus, teatros, cinemas, casas de show e o Estádio Governador Plácido Castelo, que 

passa a ser conhecido como Arena Castelão. Além disso, a capital cearense vem 

gradativamente se inserindo na rota dos grandes eventos, pois, segundo o Ministério do 

Turismo
2
, Fortaleza esteve entre as cidades que realizaram, no mínimo, cinco eventos 

internacionais em 2008. 

Os megaeventos, notadamente a Copa do Mundo, são responsáveis por grandes 

mudanças nas cidades, uma vez que aceleram os investimentos e as ações em áreas 

consideradas prioritárias. Assim, tais melhorias urbanas modificam a dinâmica do 

comércio e das políticas públicas voltadas para os mais diversos setores, com destaque 

para o setor de transportes, o de habitação, o de saneamento básico, o de segurança, o de 

cultura. Todavia as propostas concebidas por alguns planejadores e políticos nem 

sempre são alternativas para a superação de problemas sociais urbanos. 

Com a realização da Copa do Mundo de 2014, a cidade receberá grandes 

investimentos para a elaboração de projetos de melhorias urbanas. Os investimentos são 

provenientes do Programa de Aceleração do Crescimento, direcionado para as cidades- 

sede da Copa do Mundo de 2014 – PAC COPA 2014, que priorizará a mobilidade 

urbana. Grande parte desses projetos a serem implantados se volta para o sistema de 

transportes de Fortaleza, com destaque para a construção do VLT, a implantação do Bus 

                                                           
2
 Ministério do Turismo. Plano Plurianual 2008-2011: relatório de avaliação. 
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Rapid Transit – BRT, a ampliação do aeroporto, melhorias nas vias expressas e a 

construção do terminal de passageiros do porto do Mucuripe. 

O estado, a prefeitura e a iniciativa privada apontam que tais melhorias no 

sistema de transportes, além de aperfeiçoar a circulação em dias de jogos, beneficiarão a 

população local no seu deslocamento pela cidade após os eventos esportivos, 

constituindo-se num dos legados da Copa para Fortaleza. 

A ocasião da Copa levanta muitas expectativas em vários setores, entre eles o 

setor da construção civil, o do mercado imobiliário e o do turismo, os quais se mostram 

cada vez mais imbricados entre si.  

O primeiro setor já apresenta uma alta demanda tanto de projetos de 

infraestrutura para as cidades-sede como do mercado imobiliário, que promoverá a 

construção de imóveis em áreas privilegiadas pelas obras da Copa. O que parece é que 

as melhorias urbanas irão valorizar os imóveis e ampliar as opções de investimento do 

setor imobiliário. Cada vez mais representantes desse segmento veem oportunidades de 

venda e/ou aluguel de imóveis próximos às áreas que serão beneficiadas com as obras 

de melhorias urbanas. As imobiliárias também poderão oferecer imóveis para empresas 

da construção civil com projetos de infraestrutura nas cidades-sede; já para o evento, as 

imobiliárias podem negociar imóveis com as agências de notícias e emissoras de TV, 

rádio, internet e outros meios de comunicação que irão fazer a cobertura dos jogos. 

Durante os jogos, essas agências imobiliárias poderão também aproveitar a 

oportunidade para elaborar campanhas de marketing que irão valorizar os patrimônios 

imobiliários e oferecer os seus produtos aos turistas. 

No caso do setor do turismo, um megaevento como a Copa do Mundo atua como 

vitrine do país e das cidades-sede, promovendo o incremento do fluxo turístico. 

Segundo o Ministério do Turismo, só no ano da Copa no Brasil são esperados 8 milhões 

de visitantes, e no mês do mundial 600 mil turistas estrangeiros e 3 milhões de 

brasileiros. Conforme estimativas da Ernest & Young, em parceria com a Fundação 

Getúlio Vargas – FGV
3
 o turismo será responsável por injetar cerca de R$ 6 bilhões 

                                                           
3 
Levantamento feito pela empresa de consultoria Ernst & Young e Fundação Getúlio Vargas. Fonte: 

<http://www.administradores.com.br>. 
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dólares nas empresas brasileiras. Nesse sentido, as agências de viagens visualizam boas 

oportunidades de negócios: antes, durante e depois do evento. 

Diante desses potenciais ganhos econômicos, os governos municipais adotam 

posturas empreendedoras na administração das suas cidades. No caso de Fortaleza, 

temos também uma forte participação do governo do estado do Ceará. 

Conforme Harvey (1996), o empreendedorismo urbano é uma postura tomada 

pelas cidades que assumem comportamento empresarial em relação ao seu 

desenvolvimento econômico. Isso vem ocorrendo inicialmente desde a década de 70, 

quando os governos centrais de países capitalistas avançados diminuíram seus fluxos de 

repasses federais para as administrações locais. Robert Goldman (1979 apud Harvey, 

1996) caracteriza os governos locais como os “últimos empresários”. 

O empreendedorismo urbano almeja a atração de capitais, principalmente 

aqueles provenientes do exterior. Com finalidade de tornar a cidade atrativa e 

competitiva no cenário mundial, parte do planejamento urbano se volta para a geração 

de espaços e de políticas que propiciem o desenvolvimento do capital, tais como: 

grandes shoppings centers, torres comerciais, centros de convenções, cinemas, teatros, 

aquários, parques, infraestrutura em transporte e telecomunicação. Além disso, outros 

fatores – por exemplo, a presença de mão de obra barata e qualificada, a redução dos 

impostos e a concessão de incentivos fiscais para as empresas que quiserem se instalar 

no território – também devem ser mencionados como contribuições do Estado para 

atrair novos investidores. É importante frisar que o empreendedorismo urbano é anterior 

à Copa do Mundo, porém, com os megaeventos, ele ganha fôlego nas esferas 

municipais. 

Harvey (2005) ainda enumera outros fatores que tornam uma cidade atraente a 

investimentos: espaços de consumo originários de valorização de regiões urbanas 

defasadas de equipamentos e ocupação dessas regiões por classes de maior poder 

aquisitivo; centralização das atividades de controle e comando das finanças municipais, 

das tomadas de decisões governamentais; tratamento de informação, no caso a mídia. 

Na esteira desse pensamento, a atração de eventos internacionais se enquadra de 

forma ótima na consolidação de uma cidade competitiva e atraente para o capital 

internacional. Grandes conferências, congressos, feiras, festivais e campeonatos 
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esportivos são cada vez mais presentes no calendário de eventos da urbe. Tais eventos 

podem ter magnitude elevada a ponto de mexer com vários setores da economia local e 

mudar dinâmica da cidade – mesmo que por um curto período de tempo. 

Sobre as questões de pesquisa. 

 

O objetivo geral desta dissertação é analisar e construir uma reflexão crítica 

sobre o cenário estabelecido pelas mudanças no espaço urbano de Fortaleza, no 

contexto do megaevento, especificamente a Copa do Mundo de 2014. Para isso, duas 

questões norteiam a pesquisa:   

 Como os projetos para a Copa de 2014 se (in)compatibilizam com o 

planejamento urbano da cidade?  

 

 Qual o efeito da Copa no mercado imobiliário e no processo de exclusão 

urbana em Fortaleza, principalmente nas proximidades da Arena 

Castelão? 

 

Para entender as implicações socioespaciais da Copa do Mundo de 2014 em 

Fortaleza, foram definidas três etapas de pesquisa, enumeradas abaixo: 

(1) Primeiramente proceder-se-á a uma revisão bibliográfica de temas 

relacionados aos elementos urbanização, política urbana, remoções, investimentos 

imobiliários e megaeventos. 

(2) Num segundo momento ocorrerá uma pesquisa de informações no banco de 

dados do Observatório das Metrópoles, o Wikicopa
4
, por estar constantemente 

atualizado e com dados pertinentes aos objetivos deste trabalho, onde é possível 

encontrar informações não só de Fortaleza, mas também de outras cidades-sede. A 

elaboração de uma hemeroteca com os principais jornais do estado em busca de notícias 

pertinentes à Copa do Mundo de 2014 ajudará nas análises sobre a espacialização das 

obras na cidade, as remoções e sobre o mercado imobiliário. 

                                                           
4 O Wikicopa possui artigos, notícias, fotos, vídeos, relatórios de trabalhos de campo, dos quais muitos 

versam sobre os temas: remoções das populações atingidas pelas obras da Copa e movimentos sociais 

em luta pelo direito à moradia; políticas urbanas adotadas para o evento; crescimento do preço do solo 

nas áreas beneficiadas pelos projetos da Copa. É possível haver contribuição desta pesquisa na 

complementação das informações do banco de dados. 
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(3) Na sequência, serão feitos um levantamento dos projetos e investimentos e 

uma comparação entre eles e as diretrizes do planejamento municipal por meio de 

análise documental. Em virtude do período de tempo para a realização da pesquisa e a 

amplitude do megaevento em Fortaleza, estabeleceu-se como recorte espacial deste 

trabalho uma área correspondente aos bairros situados próximo ao Estádio Castelão, 

para analisar com mais profundidade a atuação dos agentes imobiliários. Tal  

levantamento será feito na Secretaria Especial da Copa – Secopa, na Prefeitura 

Municipal de Fortaleza – PMF, no Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará 

– Sinduscon – CE, no governo do estado do Ceará e em documentos oficiais e 

estatísticos disponibilizados pelos órgãos responsáveis. As informações coletadas 

possibilitarão conhecer as estratégias de aplicação dos recursos e os planos de 

ordenamento urbano para aquela área da cidade. 

Com base nos dados coletados nas etapas expostas acima, serão realizadas 

sistematização e análise dos dados obtidos juntamente com as informações colhidas no 

trabalho de campo e nas instituições relacionadas com o megaevento, com o intuito de 

apresentar as análises e as conclusões da pesquisa. 

Como procedimento de pesquisa, foi desenvolvida uma matriz metodológica
5
, 

que se divide em três temas: (1) intervenções diante das políticas urbanas e projetos; (2) 

valorização imobiliária decorrente das intervenções nos bairros próximos ao castelão; 

(3) reconfiguração espacial da cidade. 

Cada tema da matriz está correlacionado a um objetivo específico da pesquisa: o 

primeiro, associa-se ao objetivo um: projetos para a Copa de 2014 e a compatibilidade 

com o planejamento urbano da cidade; o segundo, ao objetivo dois: efeito desse evento 

no mercado imobiliário de Fortaleza, destacando-se os bairros próximos à Arena 

Castelão; o último, ao terceiro objetivo: analisar a configuração espacial da cidade que 

se delineia a partir dos projetos para a Copa e da dinâmica do mercado imobiliário em 

Fortaleza. 

                                                           
5
 A matriz metodológica corresponde a um instrumento de pesquisa que vem sendo adotado nos trabalhos 

orientados pelo Prof. Renato Pequeno, o qual busca contribuir para a organização do processo de 

pesquisa em suas diferentes etapas, em especial no seu planejamento. Ao longo das orientações, foi 

destacado pelo Prof. Renato Pequeno que a matriz metodológica usada como recurso desta investigação 

corresponde a um instrumento, e não a um resultado final. 
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A matriz metodológica está estruturada da seguinte forma: 

 processos – referem-se às mudanças e alterações ocorridas ou previstas, 

relacionadas aos temas estudados, as quais, no contexto da Copa do Mundo em 

Fortaleza, são assim designadas: política e gestão urbana para o evento, 

mobilidade urbana, equipamentos urbanos para Copa, remoções, valorização 

imobiliária e reforço de novos agentes na produção do espaço e da imagem da 

cidade; 

 variáveis – permitem compreender a dinamicidade dos processos, indicando a 

ocorrência de mudanças e alterações; 

 indicadores – possibilitam  operacionalizar as variáveis e, com isso, qualificar ou 

quantificar as transformações identificadas e constatadas. Por exemplo, tem-se, 

no processo de expansão da política e dos instrumentos da gestão urbana para a 

Copa do Mundo de 2014, os instrumentos como variáveis, em que a elaboração 

de leis especificas para os jogos se configura como indicador de que esse 

processo esteja em curso. A Lei Geral da Copa é, pois, o indicador, o elemento 

que operacionalmente aponta para criação de legislação específica para o evento; 

 fonte de consulta – constitui a origem das informações levantadas. Essas 

informações são buscadas em órgãos públicos, em relatórios, técnicos, em 

trabalhos de campo, em entrevistas, entre outras fontes.  

A seguir expõe-se a matriz metodológica usada nesta pesquisa. 
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Tabela 1 - Matriz Metodológica 
TEMA 1 – INTERVENÇÕES FRENTE AS POLÍTICAS URBANAS E PROJETOS 

PROCESSOS VARIÁVEIS INDICADORES FONTE DE CONSULTA 

Alterações políticas e 

na governança urbana 

relacionada ao 

megaevento. 

- Legislação especifica 

 para o evento; 

- legislação urbanística 

- Lei Geral da Copa; 

- Número de Leis criadas relacionadas ao evento; 

- Alterações na legislação urbanística relacionadas a copa; 

- Matriz de Responsabilidade 

- Ministério do Esporte; 

- Diários oficiais; 

- SECOPA; 

- GECOPA; 

 -FUNCET; 

- SEMAM; 

- SEPLAN; 

- SER IV. 

- Arenas decisórias em torno das 

intervenções relacionadas a Copa. 

- Composição dos Órgãos institucionais específicos para o 

evento. 

- Ocorrência de Seminários, encontros, grupos de 

discussões, conselhos e outros. 

- Número e Periodicidade das reuniões;                        - 

Representatividade das instituições nas reuniões; 

- SECOPA e outras instituições afins 

- materiais informativos, atas, reportagens sobre - - 

Seminários, encontros, grupos de discussões e outros. 

Implementação de 

projetos e obras de 

mobilidade urbana  

- Rede viária 

 

 

- Transportes 

- Realização de obras de mobilidade urbana 

- Obra de Restauração e melhoria da BR – 116 entre o Km 0 

e 11. 

- Melhoria e alargamento da Av. Raul Barbosa/Lagoa; 

- Melhoria da Av. Alberto Craveiro; 

- Melhoria na Av. Dedé Brasil; 

- Melhoria da Via Expressa; 

- Relatórios da SEINFRA; 

 

- Imagens de satélite; 

- Trabalho de campo 

- Veículo Leve sobre Trilhos (VLT); 

- Ampliação do Aeroporto Pinto Martins; 

- Construção do Terminal de passageiros do Mucuripe; 

 

- METROFOR 

- INFRAERO 

- Cia DOCAS do CE 

- ETUFOR 

Continua. 
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TEMA 1 – INTERVENÇÕES FRENTE AS POLÍTICAS URBANAS E PROJETOS 

PROCESSOS VARIÁVEIS INDICADORES FONTE DE CONSULTA 

 

Implantação de 

equipamentos 

diretamente e 

indiretamente 

relacionada à Copa 

promovendo melhorias 

urbanas; 

 

 

 

 

- Os equipamentos; 

Aquário do Ceará; 

Centro de Eventos do Ceará;  

Terminal de Transatlânticos de Fortaleza 

Aeroporto Internacional Pinto Martins 

Arena Multiuso Castelão 

Veiculo Leve Sobre Trilhos - VLT 

- Imagens do satélite Quickbird; 

- Projetos físicos  

- Trabalho de campo 

 

 

Desapropriações de 

populações. 

 

- Bairros das comunidades afetados 

pelo VLT e outros investimentos. 

- área; - famílias envolvidas; 

- valor da terra; - novos usos 

 

 - Aldeota – Comunidade do Trilho; 

 - Papicu – Comunidade do Rio Pardo; 

 - São João do Tauape – Lagamar; 

 - Fátima - Trilha do Senhor e Aldacir Barbosa. 

 

- Dimensionamento das desapropriações em termos de m2 e 

pessoas diretamente envolvidas; 

- Custo da desapropriação em relação ao total da obra; 

- Imagens do satélite Quickbird; 

- Projetos físicos;  

- Trabalho de campo 

Surgimento de 

conflitos entre Estado 

e moradores das 

comunidades. 

 

- Remoções 

 

- ocorrência de Violações dos direitos; 

- número de famílias removidas 

 - incapacidade de pagamento por novas moradias em função 

do Baixo valor das indenizações; 

- Projetos físicos;  

- Trabalho de campo 

- Dossiê da Copa em Fortaleza 

Continua.
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TEMA 2 – VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA DECORRENTE DAS INTERVENÇÕES NOS BAIRROS PRÒXIMOS AO CASTELÃO 
 

PROCESSOS VARIÁVEIS INDICADORES FONTE DE CONSULTA 

Valorização fundiária 

e especulação 

imobiliária. 

- Preço da terra urbana 

- Infra-estruturas urbanas 

 

- Evolução do preço do m² de terreno; 

- Locais de Implantação de novas infra-estruturas: mapear.  

- SEFIN; 

- Anúncios populares; 

- FIPE-ZAP 

- IVV Sinduscon 

Alterações no uso do 

solo promovidas 

resultantes do 

Mercado Imobiliário 

- Residencial 

- Comercial 

- Serviços 

- Industrial 

- aumento do número de Condomínios de apartamentos e horizontais; 

- Loteamentos; 

- substituição de casas unifamiliares por edifícios de apartamentos; 

 

- trabalho de campo,  

- análise de fotos aéreas,  

- ITBI; 

- Habite-se 

- Expansão de estabelecimentos comerciais. 

 

- trabalho de campo, imagens de satélites. 

 

- Expansão do estabelecimentos de serviços. - trabalho de campo, análise de fotos aéreas, cadastros 

de empresas e instituições; 

Continua
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TEMA 2 – VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA DECORRENTE DAS INTERVENÇÕES NOS BAIRROS PRÒXIMOS AO CASTELÃO 

PROCESSO VARIÁVEL INDICADOR FONTE DE CONSULTA 

Incorporação ao 

circuito imobiliário 

de terrenos próximos 

as obras. 

Propriedade fundiária 

 

- Nº dos terrenos à venda; 

 

 

- SEINF;  

 

Capital imobiliário / 

incorporação 

- Nº de empresas imobiliárias atuantes na área de estudo; 

- Porte das empresas imobiliárias atuantes na área  

- Nº de lançamentos de imóveis; 

- Valores médios dos imóveis lançados; 

- Nº de apartamentos/casas à venda e para alugar;  

- SECOVI 

- SINDUSCON 

Surgimento de 

conflitos entre 

mercado imobiliário e 

moradores, 

irregularidade 

fundiária em áreas de 

interesse do mercado  

- Disputas 

- tentativas de reintegração de posse; 

- histórico de manifestações da comunidade; 

- fluxo das ocupações ao longo do tempo; 

 

 

 

 

 

 

 

- Trabalho de campo; 

- Hemeroteca; 

 

Continua
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TEMA 3 – RECONFIGURAÇÃO ESPACIAL DA CIDADE 

PROCESSOS VARIÁVEIS INDICADORES FONTE DE CONSULTA 

Construção da Imagem 

de Fortaleza para o 

mundo 

Políticas e Projetos de 

caráter empreendedor 

 

 

- Projeção da Imagem de Fortaleza dentro e fora do país; 

 - Projeção de oportunidades econômicas e de serviços que a cidade 

poderá oferecer com os novos equipamentos. 

- Os megaprojetos ligados a Copa e imagem gerada por estes. 

 

 - SETUR 

- SETFOR 

 

 

 

- SECOPA 

Políticas e Projetos 

relacionados a Copa. 

 

- flexibilização e/ou 

negligência das 

normas urbanas 

- Governança Urbana 

 

- Projetos dos grandes equipamentos. 

- Plano Diretor Participativo de Fortaleza. 

- Cooperação de diferentes órgãos administrativos; 

- Parceria público-privada; 

- Liderança do poder público local. 

 

- SECOPA 

- Secretaria Especial da Copa de Fortaleza 

 

Inserção de 

equipamentos no 

espaço intra-urbano de 

Fortaleza 

- Infraestrutura da cidade 

 

- Mobilidade Urbana; 

- Os equipamentos para a Copa do Mundo de 2014;  

 

- Trabalho de campo; 

- Projetos técnicos; 

 

Inserção/reforço de 

novos agentes na 

produção do espaço 

- Mercado Imobiliário 

 

 

- Direções de expansão do setor. 

 

- Trabalho de campo; 

- Anúncios publicitários; 

- ITBI 

- ZIP ZAP Imóveis 

- IVV Sinduscon - Ce 

 - Movimentos Sociais 

- Segregação 

- Luta contra as remoções 

 - Jornais Locais 

- Reuniões, seminários promovidos pelos movimentos 

sociais. 

 

Conclusão.
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A matriz metodológica se rebate na pesquisa à medida que seus temas são 

trabalhados na forma de capítulos da dissertação. 

 

Estrutura da pesquisa. 

 

As argumentações e os questionamentos a serem debatidos, além da introdução 

e das considerações finais, foram estruturados em quatro momentos: Capítulo 1, Jogos 

das cidades: as crônicas dos megaeventos; Capítulo 2, Planejamento em Fortaleza e os 

projetos da Copa; Capítulo 3, Passe valorizado: o mercado imobiliário e os bairros 

próximos à Arena Castelão; Capítulo 4, Na metrópole, o jogo não para depois do apito 

final: reconfiguração espacial da cidade. 

O primeiro capítulo contemplará uma abordagem interescalar que versará sobre 

os megaeventos e a disputa das cidades pela sua realização e também sobre o 

planejamento relacionado a esses grandes projetos. Na sequência, tratar-se-á da inserção 

de Fortaleza na Copa do Mundo e os equipamentos voltados para o megaevento. Ainda 

no mesmo capítulo, serão apresentadas as estruturas governamentais criadas para a 

promoção dos jogos. 

O segundo capítulo analisará como as estruturas governamentais e as leis criadas 

para dar suporte à Copa do Mundo de 2014 se compatibilizam com as normas de 

ordenamento urbano da cidade. Para aprofundar tal análise, serão expostos os projetos 

da Copa voltados para Fortaleza e as zonas em que eles se inserem. 

No terceiro capítulo, tratar-se-á mais especificamente do recorte espacial 

determinado para esta pesquisa – os bairros situados na circunvizinhança do Estádio 

Castelão: Passaré, Dias Macedo, Boa Vista, Castelão, Mata Galinha, Cajazeiras e 

Barroso – e das ações do mercado imobiliário. A escolha desse recorte espacial se deve 

aos seguintes motivos: primeiro, por ser o Castelão a principal estrutura para os jogos da 

Copa do Mundo de 2014 em Fortaleza; segundo, pela possibilidade de estabelecer um 

raio de atuação das pesquisas de campo que envolvem os citados bairros adjacentes ao 

estádio; terceiro, pela quantidade de vazios urbanos e áreas verdes, que formam um 

potencial atrativo da região para incorporadoras; por último, pela existência de projetos 

urbanos para a área, como a melhoria da mobilidade urbana, o Bioparque Passaré e a 

extensão do Parque Rio Cocó. 
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No quarto capítulo será o momento de fazer uma reflexão crítica a respeito do 

que foi apresentado sobre as mudanças no espaço intraurbano de Fortaleza ocasionadas 

pelos preparativos da Copa, visando apontar os elementos que caracterizam a 

reconfiguração espacial ocorrida ou em via de acontecer na região metropolitana. 
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1. JOGOS DAS CIDADES: AS CRÔNICAS DOS MEGAEVENTOS. 

 

Neste capítulo, composto de três partes, objetiva-se o entendimento da relação 

entre planejamento estratégico e megaeventos.  Primeiramente em Megaeventos e 

planejamento abordar-se-ão as formas como o planejamento urbano utiliza os 

megaeventos para o mecanismo de inserção na economia globalizada. Configura-se 

numa estratégia das cidades envolvidas na guerra dos lugares (SANTOS, 1997), as 

quais modificam o seu intraurbano em razão da atração de investimentos. 

Após o entendimento da relação entre as novas formas de planejamentos e os 

megaeventos, a segunda parte do capítulo, intitulada Fortaleza ganha o jogo, volta a 

atenção para a capital cearense e os seus equipamentos e para os projetos viabilizadores 

da Copa do Mundo de 2014, mostrando quem financia os empreendimentos e onde eles 

estão situados. 

A última parte do capítulo dedica-se à Governabilidade para a Copa do Mundo 

de 2014. Para a consecução dos projetos para os jogos são necessárias alterações nas 

diretrizes regulatórias, criação de leis, Matriz de Responsabilidades e órgãos voltados 

exclusivamente para o evento. 

1.1 MEGAEVENTOS E PLANEJAMENTO 

 

Com as mudanças do sistema fordista de produção para acumulação flexível, 

algumas atividades econômicas tiveram crescimento superior aos demais setores 

econômicos, e o setor de serviços é um deles. (Harvey, 1992). Carlos (2001) reforça 

dizendo que as metrópoles incorporam com mais intensidade as atividades do setor 

terciário. 

A dinâmica da economia metropolitana, antes baseada no setor produtivo 

industrial, vem-se apoiando, agora, no amplo crescimento do setor terciário 

moderno – serviços, comércio, setor financeiro – como condição de 

desenvolvimento, em uma economia globalizada. (CARLOS, 2001, p. 21). 

No processo de globalização, as cidades passam a fazer parte do sistema 

mundo, disputando espaço no mercado mundial e oferecendo serviços que lhe são 

específicos. A respeito disso, Dantas diz: 

Embora a incorporação destas cidades ao sistema mundo implique certa 

independência em relação ao Estado Central, ela as submete a uma 

competição em escala internacional. Atualmente as cidades se situam em 
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uma rede mundial, na qual cada uma delas busca se especializar, conforme 

sua vocação, em um domínio específico para atrair consumidores e 

investidores. (DANTAS,2009,p.58). 

As cidades que almejam lugar nessa economia globalizada terão de dispor de 

serviços e equipamentos para atrair investimentos para o seu território e, 

concomitantemente, disputar com outras cidades que têm a mesma intenção. A respeito 

dessas disputas, Santos (1997) dá um exemplo claro das especializações dos lugares na 

busca por capital quando usa a metáfora “guerra dos lugares”. 

Os lugares se distinguiriam pela diferente capacidade de oferecer 

rentabilidade aos investimentos. Essa rentabilidade é maior ou menor, em 

virtude das condições locais de ordem técnica (equipamentos, infra-estrutura, 

acessibilidade) e organizacional (leis locais, impostos, relações trabalhistas, 

tradição laboral). (SANTOS, 1997, p.197). 

É mister perceber que essa guerra entre lugares se dá em paralelo a verdadeiras 

guerras civis nos interstícios de cada uma das cidades, reflexo de modelos de gestão que 

optam por ações pontuais em detrimento de melhorias socioeconômicas do conjunto da 

cidade (HARVEY, 2005). 

Como forma de oferecer condições de ordem técnica e organizacional, os 

governos locais optam pelo empreendedorismo urbano no planejamento das cidades 

(Harvey, 1996), que é uma postura tomada quando os governantes adotam o 

planejamento estratégico. 

Inspirado em conceitos e técnicas oriundos do planejamento empresarial, [...], 

o planejamentos estratégico, segundo seus defensores, deve ser adotado pelos 

governos locais em razão de estarem às cidades submetidas às mesmas 

condições e desafios que as empresas. (VAINER, 2000, p. 76). 

A esse respeito Castells (1990), um dos arautos do planejamento estratégico, 

também reforça quando afirma que: 

A flexibilidade, globalização e complexidade da nova economia mundial 

requer o desenvolvimento do planejamento estratégico, apto a introduzir uma 

metodologia coerente e adaptativa na multiplicidade de significados e sinais 

da nova estrutura de produção e gestão. (CASTELLS, 1990 p. 14 apud 

BEHNKEN, 2010, p. 23). 

Assim, a tonicidade que se dá ao planejamento estratégico é que a cidade deve 

conquistar um lugar de destaque na economia globalizada. Conforme Andranovich et al. 

(2001), essas posturas do planejamento estratégico “[...] geraram novo ordenamento 

urbano voltado para as demandas de corporações, indústrias de alta tecnologia e 
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produtores de serviços cada vez mais sofisticados” (ANDRANOVICH et al., 2001 apud 

RAEDER, 2010, p. 2). 

A guerra de lugares, associada aos modelos de planejamento estratégico 

utilizados por cidades que optaram pelo empreendedorismo urbano, gerou uma série de 

intervenções no intraurbano, as quais têm levado a remoções – geralmente de 

populações mais pobres – e a conflitos entre agentes da produção do espaço. 

Conforme Vainer (2011), os megaeventos esportivos estão relacionados ao 

modelo de planejamento estratégico em que a cidade é gerida como empresa e a 

realização de negócios prevalece. 

Esses megaeventos não acontecem por acaso, estão ligados a uma revolução 

no sistema urbano, a uma nova modalidade do planejamento que surge nos 

anos 1980 e que torna a cidade uma empresa a concorrer no mercado com 

outras ‘cidades-empresas’, na busca de capitais, investimentos e pelos 

próprios eventos.  As regras de organização do espaço urbano - todas as 

normas - devem ser subordinadas à lógica do negócio. (VAINER, 2011, p. 1). 

Com a postura de empreendedores, os gestores urbanos buscam atrair 

megaeventos, uma vez que eles constituem potenciais meios de captação de divisas e 

são indutores de desenvolvimento urbano. Corroborando com essa ideia, Sávio Raeder 

(2010) aponta outros motivos para a atração de megaeventos nas cidades. 

Há uma predileção especial dos gestores empreendedores pelos eventos com 

repercussão internacional, uma vez que tais eventos poderão conferir uma 

imagem “mais qualificada” para a cidade sede. Além disso, os eventos 

internacionais podem significar a circulação de turistas com alto poder 

aquisitivo, dispostos a consumir os serviços e bens comercializados 

localmente. (RAEDER, 2010, p. 2). 

Com uma imagem “mais qualificada” difundida internacionalmente, a cidade 

pode apresentar ao mundo suas vantagens e assim ser beneficiada com a atração de 

capitais, de empresas, de turistas, por exemplo. “O uso de eventos para a atração de 

investimentos não é propriamente uma novidade, no entanto esse recurso passou a ser 

mais utilizado a partir de mudanças na política urbana e do acirramento da competição 

global” (READER, 2010, p. 2). 

Mas o que é um megaevento? Como ele se associa ao modelo de gestão de 

planejamento estratégico?  Quanto à primeira questão, Rubio define: “Um megaevento 

se caracteriza por seu caráter temporal, sua capacidade de atrair um grande número de 

participantes de diversas nacionalidades e também por chamar a atenção dos meios de 

comunicação com ressonância global” (RUBIO, 2005, p. 3). Por sua vez, Silvestre 
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(2008), amplia esse conceito incorporando a ideia de que o megaevento tem alta 

capacidade de impactar a economia da urbe e, por isso, servir como ótima ferramenta 

para o planejamento estratégico  

Bitencourt (2005) apud Behnken (2010) relaciona os megaeventos esportivos ao 

planejamento estratégico no que se refere à competição. O país e/ou a cidade que 

recebem os eventos objetivam mostrar para o mundo, através do seu ótimo desempenho 

– tanto dentro quanto fora de campo, a partir da organização do evento – sua 

superioridade político-econômica, o que foi observado na China em 2008 quando: “[...] 

Pequim, com suas arenas imponentes, foi palco para a demonstração de força da 

potência emergente que promoveu grandes transformações urbanas para se apresentar 

ao mundo e desta forma se destacar das demais cidades” (READER, 2010, p. 4). 

Outra semelhança dos megaeventos com a postura das cidades que adotam o 

planejamento estratégico em sua gestão é a atração de capitais, visto que as cidades 

flexibilizam ou ignoram suas normas urbanas para tal. No caso da Copa do Mundo, a 

Federação Internacional de Futebol – Fifa adaptou suas diretrizes para atender as 

exigências do capital, adotando estratégias de marketing, permitindo a comercialização 

de marcas e a participação de patrocinadores e envolvendo os meios midiáticos na 

transmissão dos jogos, de modo a divulgar para o mundo todos os produtos envolvidos 

com os jogos. Até as “vedetes” (jogadores, árbitros, estádio) são utilizados como 

“vitrines”. 

Com isso, os megaeventos esportivos vêm sendo cada vez mais apropriados pelo 

capital privado, dado que as empresas do ramo esportivo viram neles uma excelente 

oportunidade de divulgar os seus produtos. O negócio se torna melhor quando os atletas 

ou times ganham as competições usando os seus produtos, mostrando assim para o 

mundo a superioridade de sua marca. 

Os eventos vão se tornando cada vez mais imponentes na medida em que 

demandam alterações nos espaços urbanos para a sua realização, envolvendo 

diretamente, desse modo, o poder público. Como paradigma da situação aqui estudada, 

tem-se a trajetória de Barcelona na organização e na realização dos jogos olímpicos de 

1992. Conforme aponta Mascarenhas (2006) apud Behnken (2010), o governo Catalão 

associou o planejamento estratégico à realização dos jogos olímpicos na cidade, 

canalizou investimentos em grandes projetos urbanísticos e recuperou centralidades. 
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Também promoveu em escala internacional a imagem da cidade, proporcionando 

resultados a curto e médio prazo, como o incremento no fluxo de turistas e a atração dos 

investidores externos. 

Porém, como aponta Behnken (2010), o conjunto de intervenções urbanísticas de 

Barcelona se deu em meio a um contexto de redemocratização pós-ditadura do país, 

sendo, portanto, esse o seu diferencial. Tais projetos contemplaram toda a cidade, 

postura que contrasta com o planejamento estratégico que concebe ações pontuais no 

espaço urbano. 

[...] Barcelona se conduziu pela perspectiva do equilíbrio urbano, ou seja, a 

preocupação com a distribuição espacial das instalações, de forma a 

contemplar toda cidade, e não privilegiar uma determinada zona ou bairro. 

Algo que foge à lógica da cidade global de investir somente em áreas de 

interesse dos investidores. (BEHNKEN, 2010, p. 40). 

Para a Copa do Mundo de 2014 em Fortaleza, entretanto, os investimentos são 

pontuais e concentrados: setor hoteleiro, terminal portuário, aeroporto, trechos da linha 

férrea do VLT, áreas adjacentes à Arena Castelão e avenidas que levam ao estádio. 

O paradigma de Barcelona representa simbolicamente: 

[...] a consolidação do poder de transformação de uma cidade através de um 

megaevento esportivo voltado, em parte, ao interesse empresarial. A cidade 

global competitiva se edifica. Forma-se, então, um novo paradigma em torno 

dos Jogos de que a sua realização promove o desenvolvimento urbano e 

econômico para as cidades-sede. (BEHNKEN, 2010, p. 40-41). 

Desde então, o número de cidades que passaram a candidatar-se para sediar 

megaeventos aumentou consideravelmente. O exemplo trabalhado acima relaciona-se a 

Olimpíadas, porém é possível transpor esse raciocínio para outros megaeventos, como a 

Copa do Mundo. 

Conforme Behnken (2010) expõe, o megaevento tem capacidade de animar toda 

a economia, até mesmo a informal, como também implica na alteração de infraestrutura 

das cidades-sede. Ele se coaduna com os objetivos do planejamento estratégico, pois 

ambos tanto proporcionam como visam oportunidades de empregos e negócios, 

principalmente no setor da construção civil e do turismo. O megaevento e o 

planejamento estratégico igualmente requerem uma ótima infraestrutura, mormente 

quanto à mobilidade urbana. Por todos esses fatores, os megaeventos apresentam forte 

argumento em favor de um consenso para a sua efetivação. 
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Quando uma cidade candidata-se à realização de um megaevento, ela tenta 

aproximar-se do que os planejadores almejam de um lugar inovador, singular, criativo e 

de agradável ambiente urbano. Para uma cidade que deseja a captação de capitais e 

principalmente o consenso, a candidatura a um megaevento – seja ele qual for – é a 

ferramenta unificadora de todas as características para a implantação do 

empreendedorismo urbano (Harvey, 2005). 

Broudehoux (2010) fala que o consenso é construído de forma a estimular o 

patriotismo cívico. A autora cita como exemplo as Olimpíadas de Pequim de 2008, 

quando o governo soube aliar o nacionalismo e o patriotismo ao megaevento; portanto, 

conforme a autora, ser contra o megaevento – neste caso, as Olimpíadas – é ser contra a 

nação. Em Fortaleza, alguns discursos dos promotores da Copa do Mundo de 2014, 

proferidos em seminários e congressos relativos ao evento, apontavam a falta de 

otimismo e patriotismo de parte da população – movimentos sociais –, que não 

visualizava os benefícios da Copa na cidade. 

O consenso é um pré-requisito para as cidades que almejam a inserção no 

mercado globalizado. Conforme Ferreira (2003), citado por Bhenken (2010), a lógica de 

buscar megaeventos objetiva levar a cidade ao patamar de “cidade global”, e para essa 

empreitada as administrações urbanas necessitam trabalhar com postura empreendedora. 

Para tanto, devem aperfeiçoar as estruturas urbanas, viabilizando a realização do 

megaevento. Na esteira dos preparativos, do andamento e do pós-evento, os 

empreendedores podem obter ganhos significativos advindos dos negócios e das 

transações imobiliárias. 

Após construir o consenso tanto para a atração de megaeventos quanto para o 

planejamento estratégico, a cidade necessita apresentar os projetos necessários à 

consecução dos objetivos de cidade favorável a receber investimentos e/ou o 

megaevento. Fortaleza não foge à regra; no jogo das cidades, competição entre as urbes 

brasileiras para receber as partidas do mundial, a capital cearense teve de mostrar com 

qual time entraria em campo, ou seja, quais eram os projetos que a qualificariam para o 

mundial. 
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1.2 FORTALEZA GANHA O JOGO 

Primeiramente é mister entender que há equipamentos diretamente relacionados 

à Copa os quais exercem função vital no andamento do megaevento em Fortaleza, tais 

como: a Arena Castelão, onde ocorrerão os jogos; o Aeroporto e o Terminal Marítimo, 

para desembarque e embarque de passageiros; a rede hoteleira. Todos eles 

correspondem às exigências da Fifa, devendo os equipamentos situar-se próximos uns 

dos outros e, ainda, ser interligados por ótimo sistema de mobilidade urbana. 

Os outros equipamentos são aqueles que não têm relação direta com a Copa, 

porém são apresentados como parte do megaevento. Assim, obras de discutível 

demanda pública – e que permaneciam no papel – passam a ser associadas ao 

megaevento na tentativa de obter maior aceitação da população. É o caso do Acquário 

Ceará, que aproveita a oportunidade do evento para se posicionar como um atrativo 

turístico aos torcedores, e do CEC, o qual pode ser usado pela mídia internacional na 

transmissão de informações sobre os jogos. 

1.2.1 Arena Castelão. 

 

A Arena Castelão é conhecida também como Estádio Plácido Aderaldo Castelo 

(Castelão), iniciado em 1968 – no governo de Plácido Aderaldo Castelo – e inaugurado 

em 1973, no governo de César Cals de Oliveira Filho. 

Inicialmente, pensou-se erguer o equipamento no bairro do Alagadiço – São 

Gerardo –, porém os custos com a desapropriação inviabilizaram o projeto. 

Posteriormente, outros locais da cidade foram cogitados, como o Pici e o Itaperi, mas no 

final o governo acabou adquirindo terras pertencentes à Santa Casa de Misericórdia 

situadas no bairro Boa Vista
6
. 

Em 2002, na gestão do governador Tasso Jereissati, o Castelão passou por 

reforma, procurando adequar-se às normas técnicas da Fifa, tornando-se um dos 

estádios mais modernos do país
7
. Para a Copa do Mundo de 2014, seu projeto foi 

desenvolvido pelo escritório de arquitetura Vigliecca & Associados, compreendendo 

reforma e ampliação, tendo iniciado no dia 13 de dezembro de 2010, com financiamento 

do Banco Nacional de Desenvolvimento – BNDES, com valor de contrato de R$ 

                                                           
6
 Fonte: http://www.esporte.ce.gov.br/index.php/estadio-castelao 

7
 Fonte: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=818858 
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351.545 milhões. No total, os recursos somam R$ 518.606 milhões, que incluem todas 

as intervenções internas e externas, a construção do novo prédio da Secretaria do 

Esporte (Sesporte) e a operação do estádio por oito anos. 

Durante o período da reforma, a Arena Castelão estará sob a responsabilidade do 

Consórcio Arena Multiuso Castelão, que constitui uma parceria entre a Galvão 

Engenharia S/A, a Serveng Civilsan S/A e a BWA Tecnologia de Informação LTDA.  

Ainda formam o consórcio responsável pelas obras da reforma da Arena a Galvão 

Engenharia S/A junto com a Andrade Mendonça Construtora Ltda. 

Segundo a Secopa, o Estádio Castelão, com a reforma, será a maior arena do 

Norte/Nordeste e estará entre as quatro maiores do Brasil. As partidas previstas para o 

estádio serão uma semifinal da Copa das Confederações 2013 e seis jogos da Copa do 

Mundo da Fifa Brasil 2014; entre essas partidas, ocorrerão jogos da seleção brasileira. A 

arena foi entregue em 16 de dezembro de 2012. Para a reinauguração da obra, a Secopa 

realizou um show com o cantor Fagner, e a cerimônia de entrega do equipamento 

contou com a participação da presidenta Dilma Rousseff. 

Depois da reforma, o estádio contará com 67 mil lugares, estacionamento para 

1900 veículos, centro olímpico, piscina e ginásio multiuso. Esses três últimos serão 

construídos após o evento. 

Quanto à estrutura interna, o destaque vai para a aproximação das arquibancadas 

do campo; a distância cai dos 40 metros para 10. Haverá mudanças nas cabines de 

imprensa, nos vestiários, nos túneis de entrada para o gramado. As cadeiras das 

arquibancadas serão retráteis (com algumas destinadas a deficientes, idosos e obesos) e 

serão construídos camarotes. Com a reforma, pretende-se dotar a Arena Castelão com 

restaurante, media center, área de hospitalidade, lounge e área VIP. 
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              Figura 1 - Inauguração da Arena Castelão. Arquibancadas mais próximas do campo 

 
                                          Fonte: Rodolfo Góis, 2012. 

Pensando na qualidade de transmissão dos jogos na arena e no conforto dos 

torcedores, a FIFA exige cobertura completa do estádio (na parte acima das 

arquibancadas, e não necessariamente no gramado). 

Há projetos para tornar o Castelão uma Arena Multiuso, o que implicaria 

mudanças na dinâmica do local onde o equipamento está inserido, sendo esse o foco das 

análises desta pesquisa, detalhadas no próximo capítulo. Conforme relatório do 

BNDES: 

Arenas multi-usos ou multi-propósitos são instalações, de diferentes portes 

como ginásios e estádios, onde se realizam eventos de diversas naturezas: 

espetáculos culturais como concertos, shows, peças de teatro, circo; 

apresentações esportivas, tanto individuais quanto coletivas; exposições 

comerciais, seminários, congressos; convenções partidárias; cultos e 

pregações religiosas; rodeios; motocross; luta livre. As arenas multi-usos 

incorporam, necessariamente, diversas tecnologias: recursos de iluminação; 

recursos de sonorização; diferentes pisos que são trocados; cadeiras retráteis; 

coberturas que podem, em alguns casos, ser abertas; climatização do 

ambiente; instalações para transmissão de TV;telões. (BNDES, 1997, p.3-4). 

Em trabalho de campo, verificou-se que o equipamento, com toda essa estrutura, 

está situado próximo a bairros carentes de infraestrutura e saneamento básico, dentre os 

quais podemos destacar o Mata Galinha e o Barroso. 

Figura 2 - Comunidades próximas às margens do Rio Cocó no Mata Galinha à esquerda, e à direita 

comunidades próximas ao lixão desativado do Jangurussu 

         
Fonte: Rodolfo Gois. 
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No primeiro bairro veem-se comunidades morando próximo às margens do Rio 

Cocó, e, no segundo, em áreas de risco no entorno do lixão desativado do Jagurussu. 

Os projetos para a Arena Castelão e os de mobilidade urbana para a área do 

equipamento contrastam com a paisagem local e não indicam melhorias urbanas nos 

bairros próximos. 

Figura 3 - Rua N, sem pavimentação e calçamento. Situada próxima a Arena Castelão. 

 
                                                  Fonte: Rodolfo Gois. 

 

1.2.2 Terminal Marítimo de Passageiros de Fortaleza 

 

Fortaleza é um dos principais destinos turísticos do país e vem atraindo fluxo 

internacional de visitantes nas últimas décadas. Possui clima ameno e posição 

geográfica privilegiada em relação às rotas áreas e marítimas originárias da Europa e 

dos Estados Unidos. 

Com o intuito de inserir Fortaleza definitivamente no roteiro marítimo dos 

cruzeiros internacionais, o governo federal inicia o projeto de criação do Terminal 

Marítimo de Passageiros de Fortaleza – TMPF. A posição do porto de Fortaleza permite 

rápido e fácil acesso às regiões Norte e Nordeste do Brasil, sendo ponto de conexão para 

outros destinos nacionais. Com a criação do TMPF, o porto passaria a exercer operações 

do tipo flyport, recebendo navios do circuito turístico caribenho – Miami, Porto Rico e 

Barbados – e de Portugal, na Europa. 

Para oferecer infraestrutura necessária para atracações de navios transatlânticos, 

o Porto contará com profundidade de 14 metros e o cais do terminal terá uma extensão 

de 350 metros de comprimento. Durante o período dos jogos, o TMPF comportará 
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navios transatlânticos com até 330 m de comprimento e 12 m de calado, que exercerão a 

função de hotéis flutuantes. 

Conforme o projeto do Metrô de Fortaleza – Metrofor, o TMPF será conectado à 

cidade principalmente pelo VLT, que seguirá até o Terminal da Parangaba. Cada 

estação do VLT contará com estacionamentos para permitir o acesso ao transporte 

coletivo e individual. 

O terminal terá projeto multifuncional, ou seja, terá espaços voltados para 

atender a demanda de navios cruzeiros e navios de carga – especialmente no período de 

baixa estação do turismo – e ainda poderá abrigar eventos e convenções. 

O projeto do terminal visa concentrar, no edifício, variada gama de serviços para 

atender os passageiros, como: comércio, restaurantes, serviço de internet, ambulatório, 

órgãos do setor turístico e alfândega. 

De acordo com o projeto, o entorno do empreendimento, especialmente a Praia 

Mansa, onde o terminal será construído, dará à população acesso a serviços e à beleza 

cênica do lugar.  

Vale aqui mencionar as intervenções nas comunidades situadas ao lado do 

terminal – Serviluz e Titanzinho – que, conforme Dossiê da articulação nacional dos 

comitês populares da Copa, será alvo do projeto Aldeia da Praia, o qual, apesar de não 

fazer parte do pacote das obras da Copa, pretende remover 1.600 moradias do local. 

Observa-se que esses dois projetos voltados para o turismo não concebem formas de 

participação da comunidade local com os empreendimentos, apesar de toda a área ter 

sido considerada e mapeada no último Plano Diretor como Zona Especial de Interesse 

Social – Zeis. 

1.2.3 Aeroporto Internacional Pinto Martins 

 

O Aeroporto Pinto Martins está localizado praticamente no centro geográfico da 

capital cearense, em cujas adjacências estão os bairros Vila União, Montese, Itaoca, 

Serrinha, Dias Macedo, Aerolândia, Fátima, Parreão e Alto da Balança. Está distante 

aproximadamente 10 km do centro da cidade. O acesso a ele se dá pela Avenida 

Senador Carlos Jereissati e pela Rodovia BR‐116. 
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O aeroporto oferece voos internacionais, nacionais, domésticos, regionais, e 

opera 24 horas por dia. Possui uma pista principal pavimentada de pouso e decolagens 

com 2.545 m de extensão e 45 m de largura. 

Segundo o Estudo de Viabilidade Ambiental – EVA, do Aeroporto Pinto 

Martins, as obras previstas compreendem reforma e ampliação do terminal de 

passageiros; estacionamento de veículos; construção do edifício de manutenção; edifício 

garagem; central de utilidades – cut; área para equipamentos de rampa e 

complementação do pátio de aeronaves. 

Será dada aqui atenção ao terminal de passageiros, já que ele é o foco principal 

da reforma do aeroporto relacionada à Copa do Mundo. Com elevada demanda esperada 

para os jogos em Fortaleza, a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – 

Infraero visa a ampliação do terminal tanto para o megaevento como também para o 

aumento da oferta de infraestrutura aeroportuária para atração de pessoas e serviços, 

além da potencializar o setor industrial do Ceará. 

Conforme o EVA do Aeroporto Pinto Martins, a infraestrutura aeroportuária 

brasileira está sendo melhorada para atender a forte demanda em virtude do bom 

momento da economia. Os recursos para as melhorias provêm do PAC. Verifica-se que, 

nesse contexto, a Copa do Mundo de 2014 funciona como catalisador para a agilização 

das obras. 

Atualmente, o terminal de passageiros do aeroporto tem área total de 38.500 m². 

Com a reforma, haverá um acréscimo de 30.721 m² de área construída, que totalizará 

69.221 m². A ampliação será no sentido leste-oeste do terminal existente. 

Apesar de as obras do aeroporto não implicarem remoção das populações nas 

proximidades, outras famílias encontram-se na mira das desapropriações por parte do 

poder público municipal. 

Próximo ao aeroporto, mais precisamente no bairro Serrinha, famílias ocupam 

terrenos da prefeitura desde março de 2012, com a intenção de tornar o lugar um 

conjunto habitacional. De início, os ocupantes obtiveram do Ministério Público uma 

recomendação de que a PMF trate o caso dentro da legalidade, porém as ações de 

desapropriação ocorreram sem o poder municipal ter adotado alternativas de realocação 
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dos ocupantes. Tais medidas criaram um impasse entre o Ministério Público e o poder 

municipal (Diário do Nordeste, 2012). 

1.2.4 Acquário Ceará.  

 

O Acquário é um dos empreendimentos mais ousados e polêmicos do governo 

estadual. Consiste na construção de um complexo aquático da vida marinha integrado a 

um museu interativo de última geração. O projeto prevê uma estrutura de 21.500 m² de 

área construída e 15 milhões de litros de água em seus tanques de exibição. 

O empreendimento será erguido na Rua dos Tabajaras, no bairro da Praia de 

Iracema, entre a Ponte dos Ingleses e a Ponte Metálica, no local do antigo prédio do 

Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – Dnocs. O custo do projeto está 

orçado em 250 milhões de dólares, dos quais 170 são oriundos de empréstimos em 

banco internacional e o restante terá a contrapartida do governo do estado. 

A estrutura do aquário compreende quatro pavimentos, sendo um subsolo, um 

térreo e dois andares dedicados a atrações. Quanto aos tanques, haverá, segundo o 

projeto: um aquário master, um aquário para tubarões, um para pinguins, dois tanques 

para espécies grandes e vinte aquários menores, distribuídos nas demais salas de 

exposição. O complexo pretende ter 500 espécies para exposição, totalizando mais de 

trinta mil animais marinhos da fauna nativa e exótica. A estrutura terá ainda como 

atrativos: três cinemas, um de projeção 3D e dois de projeção 4D; dois túneis de 

observação submersos; três simuladores de submarinos; elevador panorâmico; atrações 

de conteúdo interativo. 

Com essas projeções, o Acquário Ceará será o maior aquário do Brasil, do 

hemisfério sul, da América Latina e o terceiro maior do mundo. O governo estadual 

pretende, assim, ter não só um equipamento voltado para o turismo como para a 

educação, especificamente educação ambiental relacionada à vida marinha e ao uso da 

água. Pretende também consolidar o turismo internacional, gerar 150 empregos diretos 

– por exemplo, nas áreas de medicina veterinária, biologia, microbiologia, oceanografia, 

mergulho, química e engenharia química, turismo e administração –, outros 1.000 

empregos indiretos e 18.000 na cadeia produtiva do turismo. Estima-se que o Acquário 

Ceará vá receber 1,2 milhões de visitas de turistas por ano e gerar uma renda de 

aproximadamente 43 milhões de reais. 
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Entretanto essa iniciativa do governo não foi recebida com entusiasmo por 

ambientalistas e pelos movimentos sociais (Figura 4). “Quem dera ser um peixe” é o 

movimento em destaque que surgiu para questionar o projeto do Acquário Ceará. 

Primeiramente aponta-se que não houve licitação para a contratação da empresa 

responsável pela construção, a International Concept Management – ICM. Segundo, 

denuncia-se que não havia um plano de viabilidade econômica do Acquário detalhando 

como será o processo de pagamento da dívida com o banco americano Export-Import 

Bank of the Uniited States – Ex-Im Bank. 

 

Figura 4 – Manifestação contra a construção do Acquário do Ceará 

 
                                                               Fonte: Rodolfo Góis, 2011. 

Segundo o Dossiê da articulação nacional dos comitês populares da Copa, a 

comunidade do Poço da Draga está vulnerável a remoções para a construção do 

Acquário, tal projeto não divulgado no plano de gestão do então governador Cid 

Ferreira Gomes do PSB-CE. 

1.2.5 Centro de Eventos do Ceará – CEC. 

 

O CEC foi concebido para colocar o Ceará na rota dos eventos de negócios; 

logo, para estimular o chamado turismo de negócios, estratégia do governo para 

compensar os períodos de baixa estação no setor. 

O complexo está localizado a 7 km da Av. Beira-Mar – local onde se concentra a 

rede hoteleira da cidade –, na Avenida Washington Soares, no Bairro Edson Queiroz, na 

parte sudeste de Fortaleza. A estrutura foi projetada para receber feiras, congressos, 

exposições, shows de grande porte. O CEC tem seu desenho arquitetônico inspirado em 
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características regionais como o artesanato, as falésias do litoral leste e o bordado das 

rendeiras. 

O CEC possui dois pavilhões de 13.780 m², ambos com capacidade para 30 mil 

pessoas. O espaço dos pavilhões é flexível, de modo a permitir a ocorrência de vários 

eventos simultaneamente, com ambiente climatizado, iluminação, sistema Wi-Fi e 

isolamento acústico. 

Para os eventos de pequeno e médio porte, o CEC apresenta 36 salas multiuso e 

moduláveis, ou seja, que se adequam à dimensão do evento. Cada sala possui 300 m² e 

também é servida de sistema Wi-Fi, climatização, iluminação e isolamento acústico. 

No andar mais superior, o CEC possui uma área de convivência de 7.006 m², 

onde funcionam lojas e praça de alimentação. A estrutura apresenta elevadores, escadas 

rolantes e é acessível para pessoas de mobilidade reduzida. Como foi pensado para 

grandes eventos, o CEC oferece estacionamento com 3.200 vagas das quais 1.760 estão 

em área coberta, no subsolo do prédio. Para acessar o estacionamento, a estrutura viária 

próxima ao CEC foi adaptada com a construção de 4 túneis no entorno do edifício, 

medida que vem facilitar o acesso e melhorar o tráfico de veículos. 

O primeiro túnel, denominado Olga Barroso, com 360 metros de extensão, 

localiza-se na parte norte do CEC, na Rua Firmino Aguiar, atravessando a Av. 

Washington Soares e facilitando o fluxo em direção à Av. Rogaciano Leite. O segundo 

túnel, Dep. Edson Queiroz Filho, com 700 metros de extensão, localiza-se na parte oeste 

da estrutura, passando por baixo da Av. Washington Soares e dando acesso ao 

estacionamento do CEC e da Universidade de Fortaleza – Unifor. 

Na parte sul do CEC, há o túnel Sérgio Nogueira, com 465 metros de extensão, 

que dá acesso à Av. Washington Soares, direcionando o fluxo para o bairro de 

Messejana. Por último, ainda na porção sul do CEC, tem-se o túnel Antônio Bandeira, 

com 665 metros de extensão, iniciando na Av. Desembargador Manuel Sales, 

atravessando a Av. Washington Soares e dando acesso ao estacionamento do Centro de 

Eventos do Ceará.  



47 
 

      

     Figura 5 - Folder exibindo a localização e os acessos ao Centro de Eventos do Ceará 

 
       Fonte: Governo do Estado do Ceará. 

 

O CEC custou 480 milhões de reais, sendo 58,5 milhões bancados pelo 

Ministério do Turismo. A expectativa é que o empreendimento gere aproximadamente 

400 empregos diretos e 2.000 indiretos. O CEC ocupa uma área de aproximadamente 

173 mil m², dimensões que o colocam como o segundo maior espaço de eventos da 

América Latina. 

No bairro Edson Queiroz existem, além do CEC, outros grandes equipamentos 

como o Fórum Clóvis Beviláqua, o antigo Centro de Convenções, a Universidade de 

Fortaleza e condomínios residenciais de luxo. Todas essas estruturas contrastam com a 

comunidade do Dendê, situada próxima ao CEC. 

Destaca-se aqui que, igualmente aos demais projetos associados à Copa 2014, o 

Centro de Eventos tem em suas redondezas uma população em condições de moradia 

precária, a Comunidade do Dendê, a qual também se encontra na lista de intervenções 

urbanísticas a serem implementadas pelo estado. 

Conforme Cavalcante (2006) as famílias que compõem a comunidade do Dendê 

chegaram ao bairro Edson Queiroz na década de 1970, após ser removidas das favelas 

Verdes Mares, Dom Luiz, Cervejaria Brahma, Cidade 2000, Hospital Geral de Fortaleza 

e Praia do Meireles. 
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Todavia, em função de futuras intervenções pontuais e segmentares na estrutura 

viária da cidade, como a ponte estaiada sobre o Parque do Cocó, a Secretaria das 

Cidades desenvolveu projeto especial voltado para a urbanização da comunidade, cujos 

resultados tendem a beneficiar tanto o CEC como os proprietários dos enormes vazios 

urbanos situados nas proximidades. 

1.2.6 Movimento em campo: mobilidade urbana em Fortaleza 

 

Erguem-se grandes empreendimentos na capital cearense, porém a forma de 

mobilidade e as implicações no trânsito só são pensadas posteriormente. Todos esses 

equipamentos urbanos vão gerar fluxos que demandarão um ótimo sistema de 

mobilidade urbana na cidade. 

Fortaleza tem, pois, histórico de problemática urbana relacionada à mobilidade. 

O ir e vir na cidade é complicado para os usuários de automóveis, que enfrentam 

congestionamentos, ruas e avenidas mal sinalizadas, falta de estacionamento e 

inexistência de rotas alternativas. 

O problema é mais grave para os usuários dos transportes coletivos, que lidam 

com o transtorno nos pontos de embarque e com paradas mal-estruturadas, que não 

oferecem proteção contra o sol forte e as chuvas. Nos terminais, também enfrentam filas 

enormes e são submetidos a viajar no desconforto dos ônibus lotados. Como se não 

bastasse, a viagem torna-se demorada devido ao trânsito congestionado nos horários de 

pico. 

Para o megaevento na cidade, essa questão não sai da mesa de discussão sobre a 

Copa do Mundo de 2014 em Fortaleza – mobilidade urbana para atender a demanda do 

evento e posteriormente ser o legado dos jogos para a população. 

O governo apresenta como proposta de melhorias os seguintes trajetos: 

 BR-116, mais exatamente entre os quilômetros 0 e 12 – dentro dos limites de 

Fortaleza, essa obra está orçada em R$ 60,3 milhões e sob a responsabilidade do 

governo federal, por intermédio do Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transporte – Dnit; 
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 Av. Almirante Henrique Saboia, corredor norte-sul, conhecida como Via 

Expressa, que passará por uma série de obras que consistem em intervenções 

para a construção de túneis nos cruzamentos da via com ruas e avenidas, ações 

voltadas para a construção do viaduto com a linha férrea do VLT. O governo 

municipal é o responsável pelas obras, porém, conforme a Matriz de 

Responsabilidades, as desapropriações no escopo da implantação do VLT 

Parangaba/Mucuripe estão a cargo do governo do estado; 

 Avenida Raul Barbosa, que será alargada e que terá obras de viadutos no seu 

entroncamento com a Av. Murilo Borges e a Rua Capitão Aragão no trecho que 

margeia a comunidade do Lagamar e o Parque do Cocó. 

Os investimentos para a mobilidade urbana são provenientes do PAC, voltados 

para as cidades-sede da Copa do Mundo de 2014. Entre os principais projetos para o 

sistema de transporte de Fortaleza pode-se destacar a construção do VLT. 

O VLT consiste na implantação de transporte ferroviário de passageiros na linha 

férrea já existente que liga o Porto do Mucuripe à estação da Parangaba, atualmente 

usada para transporte de cargas pela Transnordestina Logística S/A. A intermodalidade 

e as conexões do VLT ocorrem em alguns pontos: a) entre a estação Parangaba e o 

terminal de ônibus da Parangaba e a estação de Metrô; b) entre a estação e o aeroporto; 

c) entre a estação e a rodoviária; d) entre a estação e o Terminal Marítimo de 

Passageiros. 

O projeto prevê a remodelação de 13 km da linha férrea, sendo 12,5 km da linha 

em superfície e o restante em elevado. O VLT terá nove estações: Parangaba; Montese; 

Vila União; Rodoviária; São João do Tauape; Pontes Vieira; Antônio Sales; Papicu; 

Mucuripe. O Veículo, composto por quatro carros, terá capacidade para transportar até 

mil passageiros. O traçado do VLT passará pelas vias: Av. Germano Franck; Av. Lauro 

Vieira Chaves; Av. Borges de Melo; Av. Aguanambi; Rodovia BR-116; Av. Antônio 

Sales; Av. Padre Antônio Tomás; Av. Santos Dumont; Av. Dom Luís. Os bairros por 

onde o VLT passará, são: Mucuripe, Vicente Pinzón, Varjota, Papicu, Aldeota, Cocó, 

Dionísio Torres, São João do Tauape, Salinas, Auto da Balança, Fátima, Vilão União, 

Aeroporto e Parangaba. 
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Em alguns desses bairros, estão as chamadas Comunidades do Trilho, alvo das 

remoções do projeto, a saber: Trilha do Senhor, Aldacir Barbosa, Dom Oscar Romero, 

São Vicente, Rio Pardo, Jangadeiros, João XXXIII (Pau Pelado), Pio XII, Lagamar, 

Vila União e Mucuripe. 
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            Mapa 1 - Veículo Leve sobre Trilhos - VLT Parangaba – Mucuripe. 

 
                Fonte: Adaptado do EIA/RIMA do VLT. 

A Metrópole e os Megaeventos. 



53 
 

1.3 GOVERNABILIDADE PARA A COPA DO MUNDO DE 2014 

 

A Copa do Mundo de 2014, por sua magnitude, implica alterações políticas na 

governabilidade urbana das cidades-sede. O megaevento acaba demandando legislação 

específica para a sua realização, bem como criando arenas de tomada de decisões no 

espaço das cidades. 

1.3.1 Uma nova lei em campo. A Lei Geral da Copa 

 

A União, no intuito de garantir os acordos com a Fifa para a realização do 

megaevento no Brasil, elaborou a chamada Lei Geral da Copa, de autoria do deputado 

federal Vicente Cândido (PT-SP), apresentada ao Congresso Nacional em 14 de 

setembro de 2011 e sancionada pela presidente Dilma Rousseff em 6 de junho de 2012. 

Essa lei trata especificamente dos itens: direitos comerciais da Fifa: vistos de entrada e 

permissão de trabalho de pessoas relacionadas ao evento; deveres da União; venda de 

ingressos. 

A polêmica que gira em torno dessa lei diz respeito à possibilidade de ela ir de 

encontro à legislação do país. Alguns dos seus pontos
8
 levantaram muitas discussões 

nos meios políticos, midiáticos, acadêmicos e sociais:  

 a venda de bebidas alcoólicas nos estádios, ação que contraria as diretrizes do 

Estatuto do Torcedor, que proíbe a comercialização de tais bebidas;  

 b) a rejeição da Fifa ao direito de meia-entrada aos estudantes, idosos e 

portadores de deficiência física;  

 a substituição do visto de entrada pelo ingresso dos jogos como documento de 

entrada no país, e a concessão de vistos e de permissão de trabalho sem 

quaisquer restrições para indivíduos ligados à Fifa;  

 o ônus da União por eventuais danos, por ação ou omissão, à Fifa e a quaisquer 

pessoas ligadas a ela, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição
9
;  

                                                           
8
 Síntese dos problemas associados à Lei Geral da Copa quem vêm sendo divulgados. 

9
 Art. 37, § 6º – As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços 

públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o 

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (Constituição da República 

Federativa do Brasil, 1988). 
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 a criação de espaços exclusivos para comercialização de produtos Fifa nas 

adjacências das arenas e onde houver transmissão dos jogos, as Fan Fests, 

mesmo que em áreas públicas. 

A presidente Dilma aprovou o projeto de lei, porém vetou cinco artigos. Foram 

suprimidas as regras para a emissão de vistos e vetada à questão da meia-entrada nos 

estádios. Segundo a Constituição, não cabe ao ente federativo legislar sobre o consumo 

de cultura dos estados e municípios. 

Algumas alterações foram ainda feitas no projeto. Em relação aos ingressos, 

foram criadas categorias populares, em que estão inclusos estudantes, idosos, indígenas 

e beneficiários de programas de transferência de renda, no total de 300 mil ingressos 

direcionados a esse grupo. Há também uma cota de 1% de ingressos para pessoas com 

deficiência física. 

Com referência às áreas de restrições comerciais, a lei vai beneficiar a Fifa
10

. 

Produtos, propagandas e serviços relacionados à entidade terão exclusividade de 

atuação nas arenas esportivas, nas suas adjacências e nas vias de acesso ao estádio. Os 

limites dessas áreas comerciais serão definidos de acordo com cada caso, porém a 

Constituição garante o direito de ir e vir, como também ao trabalho
11

. Com essa 

resolução em favor da Fifa, o comércio popular estará excluído do megaevento. 

Vê-se claramente que a Fifa, uma instituição privada, quer garantir os lucros da 

venda de seus produtos e serviços eliminando a possibilidade de concorrência de outras 

marcas não patrocinadores do evento, inclusas as marcas locais. 

A estratégia da Fifa é evitar o chamado marketing de emboscada, tanto por 

associação como por intrusão
12

. O primeiro ocorre quando a indústria, o comércio e/ou 

o serviço tentam associar a sua imagem e a de seus produtos ao evento, e o segundo 

                                                           
10

 Art. 11 – A União colaborará com os estados, o Distrito Federal e os municípios que sediarão os 

eventos e com as demais autoridades competentes para assegurar à Fifa e às pessoas por ela indicadas a 

autorização para, com exclusividade, divulgar suas marcas, distribuir, vender, dar publicidade ou 

realizar propaganda de produtos e serviços, bem como outras atividades promocionais ou de comércio 

de rua, nos Locais Oficiais de Competição, nas suas imediações e principais vias de acesso (Lei Geral 

da Copa, 2012). 
11

 Art. 5, XIII – É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações 

profissionais que a lei estabelecer; Art. 6, XV – É livre a locomoção no território nacional em tempo de 

paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. 

(Constituição da República Federativa do Brasil, 1988). 
12

 Fonte: <http://pt.fifa.com/index.html>. 
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corresponde ao aproveitamento da oportunidade do evento para promover uma marca, 

produtos ou serviços que não fazem parte do conjunto de patrocinadores dos jogos. 

Em relação a isso, Raquel Rolnik publicou em seu blog na internet, em 29 de 

setembro de 2011, que essa característica da Lei Geral da Copa permite à Fifa instituir 

“territórios Fifa”, onde só poderão ser comercializados os produtos autorizados, ou 

melhor, aqueles que são patrocinadores da Copa do Mundo.  

1.3.2 Comissão técnica para o Megaevento: órgãos governamentais para a Copa do 

Mundo de 2014 no Brasil 

 

Com a realização da Copa do Mundo de 2014, a cidade receberá grandes 

investimentos para a elaboração de projetos e execução de obras de melhorias urbanas 

nas áreas de transporte, saneamento básico, equipamentos de lazer, estádios, turismo e 

outras. Para promover essas obras, torna-se necessário o envolvimento das três esferas 

governamentais – federal, estadual e municipal – responsáveis por planejar, investir, 

como também do setor privado, das construtoras e das megaempreiteiras para edificar 

os projetos pensados para os jogos. 

Na esfera federal, foi criado, em 14 de janeiro de 2010, por decreto presidencial 

assinado pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Comitê Gestor da Copa 

2014 – CGCOPA 2014, tendo como finalidade aprovar e supervisionar ações previstas 

no Plano Estratégico do Governo Federal para a realização dos jogos em 2014. Em 26 

de julho de 2011, o decreto foi atualizado pela atual presidente Dilma Rousseff, que 

incluía novos atores na estrutura governamental. 

O Plano Estratégico das Ações do Governo Brasileiro para a realização da 

Copa do Mundo FIFA 2014 é constituído por um conjunto de atividades 

governamentais voltado ao planejamento e à execução das ações necessárias 

ao desenvolvimento do referido evento no Brasil (BRASIL, 2011, p. 3). 

Assim, esse decreto define quais são os órgãos federativos responsáveis pela 

promoção da Copa do Mundo de 2014 no país, a saber: Secretaria de Aviação Civil da 

Presidência da República; Secretaria de Comunicação Social da Presidência da 

República; Grupo Executivo da Copa do Mundo Fifa 2014 – Gecopa. 

O Gecopa foi criado para instituir o Plano Estratégico das Ações do Governo 

Brasileiro para a realização desse megaevento. De acordo com o decreto de 26 de julho 

de 2011, o Gecopa tem por finalidade: 
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[...] estabelecer metas e monitorar os resultados de implementação e 

execução do Plano a que se refere o inciso I; III – discriminar as ações do 

Orçamento Geral da União vinculadas às atividades governamentais 

relacionadas à Copa do Mundo FIFA 2014; IV – coordenar e aprovar as 

atividades governamentais referentes à Copa do Mundo FIFA 2014 

desenvolvidas por órgãos e entidades da administração federal direta e 

indireta ou financiadas com recursos da União, inclusive mediante patrocínio, 

incentivos fiscais, subsídios, subvenções e operações de crédito; e V – 

acompanhar a execução das atividades de que trata o inciso IV (BRASIL, 

2011, p. 3). 

O Gecopa é constituído por mais seis órgãos federativos, além da Casa Civil e a 

Secretaria de Aviação Civil, quais sejam: Ministério do Esporte, a cargo da 

coordenação; Ministério das Cidades; Ministério da Fazenda; Ministério da Justiça; 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; Ministério do Turismo. 

Na esfera do governo do Ceará, foi criada, mediante decreto de 14 de janeiro de 

2011, a Secopa, entidade responsável por planejar, coordenar, articular, gerenciar e 

controlar as ações necessárias à realização da Copa do Mundo de Futebol Fifa 2014, no 

estado do Ceará. 

Por ocasião da implantação da Secopa, foi disponibilizado pelo governo do 

estado para a entidade o montante de R$ 9,498 bilhões
13

, com o fim de subsidiar 

despesas com a implantação e a realização de programas, projetos e ações de sua 

responsabilidade. 

A Secopa terá duração até dezembro de 2014, quando encerrarão suas 

atividades. Para o cargo de Secretário Especial da Copa 2014, foi nomeado Ferruccio 

Petri Feitosa, formado em direito e membro da equipe de governo de Cid Gomes, que 

anteriormente atuava na Sesporte. Conforme o Decreto nº 30.444, de 14 de fevereiro de 

2011, a Secopa é composta pelos seguintes cargos: Secretário Especial da Copa 2014, 

Secretário Adjunto Especial da Copa 2014, Secretário Executivo, Coordenador, 

Orientador de Célula, Ouvidor, Articulador e Assessor Técnico. 

Na esfera municipal, a prefeitura está responsável pelas obras de mobilidade 

urbana envolvendo as avenidas Alberto Craveiro, Via Expressa, Dedé Brasil, Raul 

Barbosa e Paulino Rocha. O prazo de conclusão dessas obras está previsto para 

dezembro de 2013. Com a atual gestão do prefeito eleito, Roberto Cláudio – PSB, foi 

                                                           
13

 Fonte: Artigo 6º do Decreto nº 30.444, de 14 de fevereiro de 2011. Acrescenta dispositivos, altera 

redação da Lei nº 13.875, de 7 de fevereiro de 2007, e alterações subsequentes, cria a Secretaria 

Especial da Copa 2014. 
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criada uma Secretaria Municipal Extraordinária da Copa – Secopafor, sob o comando 

do deputado Domingos Neto – PSB. 

De acordo com o Decreto Municipal nº 13.120, de 29 de abril de 2013 a função 

da Secopafor é ser um instrumento de planejamento, coordenação, articulação, 

gerenciamento e controle das ações necessárias à realização do megaevento na cidade, 

visando à divulgação de Fortaleza, bem como de maximização do legado econômico e 

social da Copa do Mundo de Futebol 2014. 

A estrutura da Secopafor é organizada em quatro níveis de hierarquia, a saber: I) 

Direção superior, que compreende o Secretário Extraordinário da Copa e o Secretário 

Executivo da Copa; II) Órgão de assessoramento, formado por Assessoria de 

Desenvolvimento Institucional, Jurídica, Comunicação e Assessoria de Planejamento e 

Monitoramento dos Legados da Copa 2014; III) Órgãos de Execução Programática, 

composta por Coordenadoria de Infraestrutura e Mobilidade, Coordenadoria de Eventos 

da Copa 2014, Coordenadoria de Relações Institucionais e Coordenadoria de Inclusão 

Social e Capacitação Profissional; IV) Órgão de Execução Instrumental, formado por 

Coordenadoria Administrativo-Financeira e Célula de Tecnologia da Informação
14

. 

1.3.3 Matriz de Responsabilidades 

 

Para atribuir detalhadamente a responsabilidade de cada segmento 

governamental, foi criada, em 13 de janeiro de 2010, a Matriz de Responsabilidades, 

que trata das áreas prioritárias de infraestrutura das cidades envolvidas no mundial, 

como aeroportos, portos, mobilidade urbana, estádios e hotelaria. O documento foi 

assinado pelo ex-ministro do Esporte, Orlando Silva, e por 11 prefeitos – Brasília não 

tem prefeito – e 12 governadores, e, assim, foram definidas as responsabilidades de cada 

ente federativo na realização da Copa do Mundo de 2014 no Brasil. 

Para Fortaleza, a matriz definiu que compete ao governo do estado e à prefeitura 

municipal executar – via licitação a empresas privadas para realizar as obras – e custear 

obras referentes à mobilidade
15

, inclusive nas adjacências do aeroporto e no entorno dos 

terminais turísticos portuários. 

                                                           
14

 Fonte: <http://www.fortaleza.ce.gov.br/secopafor/legislacao>. 
15

 Investimentos em mobilidade urbana financiados pelas linhas de crédito ligadas à Copa de 2014. 
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Tabela 2 – Mobilidade Urbana 

Continua. 

 

 

 

Mobilidade Urbana 

Projeto Ação Valor  

(em milhões) 

Prazo Responsabilidade 

Início Conclusão Recursos Execução* 

 

 

VLT Parangaba/Mucuripe. 

Valor Total: R$ 265,5 milhões  

Projeto Básico/Executivo  3,3 Mai/10 Jul/11 Governo Estadual Governo Estadual 

Desapropriações¹ 92,3 Mai/10 Jun/13 Governo Estadual Governo Estadual 

 

Obras 

 

170,0 

Dez/11 Jun/13 Governo Estadual 

(Financiamento Caixa) 

 

Governo Estadual 

 

 

 

Via Expressa Eixo norte-sul/Raul 

Barbosa. 

Valor Total: R$ 

151,6 milhões. 

Projeto Básico/Executivo² 0,3 Set/09 Jul/11 Governo Municipal Governo Municipal 

Raul Barbosa 

Desapropriações² 

3,8 Jul/10 Jun/12 Governo Municipal Governo Municipal 

 

 

Via Expressa/Raul 

Barbosa 

Obras 

 

141,7 

Dez/11 Ago/13 Governo Federal 

(Financiamento Caixa) 

 

 

Governo Municipal 5,8 Governo Municipal 

 

BRT Av. Dedé Brasil. 

Valor Total: R$ 41,6 milhões. 

 

Projetos 0,3 Set/09 Jul/11 Governo Municipal Governo Municipal 

Desapropriações 10,0 Set/10 Dez/12 Governo Municipal Governo Municipal 

 

 

Obras 

 

21,6 

 

 

Dez/11 

 

 

Ago/13 

Governo Federal 

(Financiamento Caixa) 

 

 

Governo Municipal 9,7 Governo Municipal 

 

 

BRT Av. Alberto Craveiro. 

Valor Total: R$ 33,7 milhões. 

Projeto básico/Executivo  0,3  Set/09 Jul/11 Governo Municipal Governo Municipal 

Desapropriação 9,7 Out/10 Dez/12 Governo Municipal Governo Municipal 

 

Obras 

 

23,7 

 

Dez/11 

 

Ago/13 

Governo Federal 

(Financiamento Caixa) 

 

Governo Municipal 
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¹ Referentes à implantação do VLT Parangaba/Mucuripe e parte do eixo Via Expressa/Raul Barbosa. 

² Os projetos básicos/executivos e algumas desapropriações da Via Expressa estão incluídas no escopo da implantação do VLT Parangaba/Mucuripe, a cargo do governo estadual. 

* Quanto à execução, o governo contrata através de licitação empresas privadas para a realização das obras. 

Fonte: Matriz de Responsabilidades.  

Mobilidade Urbana 

Projeto Ação Valor 

(em milhões) 

Prazo  

Início Conclusão Recursos Execução* 

 

 

BRT Av. Paulino Rocha. 

Valor Total: R$ 34,6 milhões. 

Projeto básico/Executivo 0,3 Set/09 Jul/11 Governo Municipal Governo Municipal 

 

Desapropriações 

 

3,0 

Jan/11 Dez/12 Governo Federal 

(Financiamento Caixa) 

 

Governo Municipal 

Obras 19,6 Dez/11 Jun/13 Governo Municipal Governo Municipal 

11,7 

 

Estações: Padre Cícero e Juscelino 

Kubitscheck. 

Valor Total: R$ 35 milhões. 

Projeto básico/Executivo 0,8 Set/10 Abri/11 Governo Estadual Governo Estadual 

Desapropriação 1,0 Jun/11 Dez/11 Governo Estadual Governo Estadual 

 

Obras 

 

33,2 

 

Dez/11 

 

Jun/13 

Governo Federal 

(Financiamento Caixa) 

 

Governo Estadual 
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Quanto ao Castelão e seu entorno imediato, é de responsabilidade do governo 

estadual executar obras de reforma no equipamento. 

 

Tabela 3 - Estádio/Arena 
Estádio/Arena 

 

Projeto 

 

Ação 

Valor  

(em milhões) 

Prazo Responsabilidade 

 

Início 

 

Conclusão 

 

Recursos 

 

Execução

* 

 

 

 

Reforma do Estádio 

Governador Plácido 

Castelo (Castelão). 

 

Projeto Básico  5,8 Jan/09 Dez/09 Governo 

Estadual 

Governo 

Estadual 

 

 

 

 

Obras¹ 

 

351,5 

 

 

 

Mar/10 

 

 

 

Dez/12 

Governo Federal 

(Financiamento

BNDES) 

 

Governo 

Estadual 

 

 

161,3 

Governo 

Estadual 

(Concessionário) 

Governo 

Estadual 

(Concessi-

onário) 

¹ Os valores referentes a projeto executivo, certificação ambiental e operação do Estádio estão inclusos 

nos valores das obras. O entorno do Estádio é composto por estacionamento, prédio da Secretária de 

Esportes e praças. Não inclui o valor do gerenciamento de obras. 

* Quanto à execução, o governo contrata através de licitação empresas privadas para a realização das 

obras. 

Fonte: Matriz de Responsabilidades. 

 

Estão sobre responsabilidade do governo federal as obras relacionadas ao 

Terminal Marítimo de Passageiros do Mucuripe e ao Aeroporto Internacional Pinto 

Martins, no que concerne à ampliação do terminal de passageiros e pátios. 

 
Tabela 4 - Infraestrutura Portuária 

Infraestrutura Portuária – Terminal Marítimo 

 

Projeto 

 

Ação 

Valor  

(milhões) 

Prazo Responsabilidade 

 

Início 

 

Conclusão 

 

Recursos 

 

Execução** 

Construção de 

Terminal Marítimo 

de Passageiros, 

Construção do 

Cais/Berço, 

Pavimentação e 

Urbanização de 

acesso e 

estacionamento. 

Projeto Básico  

 

 

 

   149,00² 

Mai/11 Ago/11  

 

 

 

Governo 

Federal 

Governo 

Federal 

(CDC)* 

Licenciamento 

ambiental¹ 

Jun/10 Nov/11 Governo 

Estadual 

(SEMACE)* 

 

Obra 

 

Fev/12 

 

Nov/13 

Governo 

Federal 

(CDC) 

¹ Compreende-se como Licenciamento Ambiental apenas a etapa indispensável para o início das obras. 

² O valor representado é o relativo à execução das obra.  Os valores do projeto básico e de licenciamento 

ambiental foram cobertos com os recursos próprios do porto. 

*Siglas: CDC – Companhia Docas do Ceará; SEMACE – Superintendência Estadual de Meio Ambiente 

do Ceará. 

** Quanto à execução, o governo contrata através de licitação empresas privadas para a realização das 

obras. 

Fonte: Matriz de Responsabilidades. 
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Tabela 5 - Infraestrutura Aeroportuária 

Infraestrutura Aeroportuária 

 

Projeto 

 

Ação 

Valor  

(milhões) 

Prazo Responsabilidade 

 

Início 

 

Conclusão 

 

Recursos 

 

Execução** 

Aeroporto 

Internacional pinto 

Martins. Reforma e 

Ampliação do 

Terminal de 

Passageiros e 

Adequação do 

Sistema Viário (1ª 

fase).  

 

 

Projeto básico 

executivo 

 

11,0 

 

Set/0

9 

 

Out/11² 

 

 

 

 

Governo 

Federal 

Governo 

Federal 
(INFRAERO) 

Licenciamento 

ambiental¹ 

 

338,8 

 

Concluído em Jun/09 

Governo 

Estadual 

(SEMACE)* 

 

Obras 

 

Abr/

12 

 

Dez/13 

Governo 

Federal 

(INFRAERO) 

¹Compreende-se como Licenciamento ambiental apenas a etapa indispensável para o início das obras. 

Licenciamento Ambiental com valor quitado e não contabilizado no valor total deste projeto.  

² A data refere-se à conclusão do projeto básico. O projeto executivo será concluído até dezembro de 

2013. 

* SEMACE – Superintendência Estadual de Meio Ambiente do Ceará. 

** Quanto à execução, o governo contrata através de licitação empresas privadas para a realização das 

obras. 

Fonte: Matriz de Responsabilidades. 

A Figura 6 apresenta a espacialização das obras – incluindo o CEC e o Acquário 

Ceará – e os respectivos entes governamentais responsáveis. 
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                 Figura 6 - Espacialização das obras em Fortaleza 

 
                 Fonte: Matriz de Responsabilidade e Secretaria de Turismo do Ceará. Elaboração: Rodolfo Góis. 

 

Em 19 de julho de 2010, foi assinado um termo aditivo
16

 entre a União, o 

governo do estado do Ceará e a PMF, no qual os governos estadual e municipal se 

comprometeram a agilizar os processos de obtenção de licença ambiental necessários ao 

início das obras do Aeroporto e do Terminal Marítimo. 

Broudehoux menciona que a aceleração dos processos de licenciamento se dá 

devido ao caráter temporário dos megaeventos. “Como os megaeventos têm datas para 

terminar, eles também possibilitam a aceleração de transformações e a eliminação de 

burocracias governamentais. O governo poderá aprovar leis com mais rapidez, [...]”. 

(BRODEHOUX, 2010, p. 30). 

Essa aceleração nos processos burocráticos relativos ao megaevento envolve a 

falta de transparência para a população das decisões tomadas e exceções feitas às 

                                                           
16

 Documento que altera ou complementa a Matriz de Responsabilidades. 
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normas urbanas da cidade. Isso Vainer (2011) chama de estado de exceção, onde as leis 

de ordenamento são vistas com empecilho aos projetos rentáveis e, portanto postas de 

lado em detrimento dos negócios lucrativos. 

Pode-se visualizar o volume de recursos do governo quando se observa a Matriz 

de Responsabilidades, a qual, em 12 de dezembro de 2011, passou por uma nova 

atualização, referente às obras na capital, sendo realizadas alterações nos prazos das 

obras. Por fim, em 19 de julho de 2012, a Matriz de Responsabilidades passou por uma 

atualização geral, redefinindo as atribuições dos órgãos governamentais. 

De acordo com a Matriz de Responsabilidades, os maiores gastos estão por conta 

do governo estadual, responsável pelas obras do VLT e da Arena, cujos valores atingem 

784,1 milhões de reais. Por sua vez, as obras financiadas pelo governo federal – 

aeroporto e terminal de transatlânticos, obras pontuais – chegam à soma de 498, 8 

milhões. Por fim, o governo municipal é o que menos investe, esse é responsável pelas 

obras de mobilidade urbana da Via Expressa Eixo norte-sul/Raul Barbosa, da Av. 

Alberto Craveiro, da Av. Paulino Rocha e Av. Dedé Brasil somam valores na casa dos 

149 milhões. 

Tabela 6 - Síntese dos valores previstos pela Matriz de Responsabilidade para as obras em Fortaleza 

Obras Valor Valores em % Ente governamental 

Arena/Estádio 518,6 milhões 33% Governo Estadual 

Infraestrutura Portuária 349,8 milhões 23% Governo Federal 

VLT Parangaba/Mucuripe. 265,5 milhões 17,3% Governo Estadual 

Mobilidade Urbana 261,5 milhões 16,7% Governo Municipal 

Infraestrutura Aeroportuária 149 milhões 10% Governo Federal 

 TOTAL =1,544.4 bilhões 100%  

Fonte: Matriz de Responsabilidade. 

 

Para a realização da Copa do Mundo de 2014, Fortaleza apresenta uma seleção 

de equipamentos os quais, além de garantir o evento na capital, pretendem inseri-la no 

time das cidades de economia globalizada. O que surge nesse cenário é a questão: Os 

novos equipamentos para a Copa do Mundo de 2014 vão seguir as regras da cidade? 
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2. PLANEJAMENTO EM FORTALEZA E OS PROJETOS DA COPA 

 

No capítulo anterior verificou-se como os megaeventos são apropriados pelo 

planejamento estratégico para lançar a cidade na economia globalizada. Também viu-se 

quais os projetos e equipamentos urbanos apresentados por Fortaleza para a consecução 

da Copa na cidade e registrou-se que, para viabilizar o evento, são necessárias novas 

regulamentações como a Lei Geral da Copa, a Matriz de Responsabilidades e a criação 

de órgãos voltados para o eventos, como a Secopa e a Secopafor. 

Os novos projetos para a Copa e as diretrizes formuladas para tal coadunam-se 

com o planejamento atual da cidade? Em Fortaleza, ao longo das décadas, o 

planejamento não teve a atenção merecida por parte das administrações públicas. As 

formas de ordenamento e as normas correlatas muitas vezes não prosseguiram nas 

gestões seguintes e quando prosseguiam não ocorriam em plenitude devido às coalizões 

muitas vezes ligadas ao setor imobiliário. 

 O que veio a alterar mais significativamente o espaço intraurbano da cidade 

foram as políticas de desenvolvimento econômicas formuladas pelo governo do Ceará, 

voltadas para a indústria e o turismo, as quais tinham como foco principal de 

investimento a capital cearense e os demais municípios que compõem a região 

metropolitana, apresentando evidentes características de planejamento estratégico. 

 Neste capítulo, abordam-se as interfaces entre os projetos previstos para a Copa 

2014 e os instrumentos urbanísticos vigentes em Fortaleza, com destaque para o atual 

Plano Diretor Participativo, ainda que o mesmo não tenha sido regulamentado. Ainda 

neste capítulo tem-se o intuito de verificar se há obediência à legislação urbana, 

buscando averiguar se as diretrizes urbanas orientaram os investimentos e as 

intervenções das obras na cidade. 

Este capítulo se divide em três partes principais. Na primeira parte, denominada 

Políticas de desenvolvimento econômicas estaduais e seus reflexos em Fortaleza, será 

exposto, de forma breve, como as políticas de desenvolvimento econômicas formuladas 

pelo governo do Estado tiveram mais implicações que as ações do governo municipal de 

Fortaleza. Na segunda parte, intitulada As regras da cidade e as regras do jogo: os 

planos da cidade e os projetos da Copa, tratar-se-á do conjunto de projetos em via de 

implantação, considerados como vinculados direta ou indiretamente à Copa do Mundo 
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de 2014. Por último, no tópico O árbitro Estado e o Cartão Vermelho para as 

comunidades: impasse entre população e estado quanto às desapropriações, será 

verificado como ocorre o processo de desapropriação das populações atingidas pelas 

obras da Copa em Fortaleza e se o estado segue as normas especificas para essa 

situação. 

2.1 POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICAS ESTADUAIS E SEUS 

REFLEXOS EM FORTALEZA 

 

O planejamento urbano de Fortaleza não conseguiu historicamente ter 

efetividade no ordenamento e no desenvolvimento, como almejavam as gestões urbanas. 

Foram as políticas de desenvolvimento econômico estaduais que implementaram 

modificações significativas no espaço intraurbano da cidade, entre as quais podem-se 

destacar a indústria e especialmente o turismo. 

No terceiro período da industrialização do Ceará, Amora (2005) aponta o ano de 

1980 como o contexto em que o país passava por processo de redemocratização no qual 

o governo federal intervinha menos, permitindo maior autonomia dos governos 

estaduais. “Esse foi o momento no qual um grupo de ‘jovens empresários’, autônomos 

do poder local, se disseram dispostos a reestruturar as relações socioeconômicas do 

Estado e ‘libertá-lo’ do domínio ‘anacrônico’ dos ‘coronéis’” (PEREIRA JÚNIOR, 

2003, 72). Ascende então uma burguesia industrial ligada ao Centro Industrial do Ceará 

– CIC, que em 1986 consegue eleger para o governo do estado o empresário Tasso 

Jereissati. Esse período foi tão relevante na história do Ceará devido às suas implicações 

no cenário econômico não só da RMF com no resto do estado, que ficou conhecido 

como “Governo das Mudanças”. 

As estratégias políticas e econômicas desse governo pautavam-se em tornar o 

governo um coordenador do desenvolvimento econômico, diminuindo a sua 

participação no que concerne a investimentos. Posteriormente, houve preocupação em 

recuperar as finanças públicas reduzindo os gastos com as demandas sociais. Com essa 

postura, o governo incorpora o neoliberalismo, pois suas ações priorizavam o 

desenvolvimento do capital e deixavam em segundo plano o social. Nota-se aqui que as 

políticas de desenvolvimento econômico assemelhavam-se às características de gestão 

pública empreendedora. 
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Ainda conforme Pereira Júnior, as ações do Governo das Mudanças “[...] se 

traduziram no fortalecimento das tendências industrializadoras, na ampliação da 

infraestrutura cearense, na atração de investimentos externos e na reestruturação do 

Estado baseada numa política de ‘privatização’” (PEREIRA JÚNIOR, 2003, p. 73). 

Além do melhoramento em termos de infraestrutura, o governo passou a dar incentivos 

fiscais objetivando atrair investimentos externos. 

O estado, por meio dos incentivos, procurou diversificar o parque industrial do 

Ceará e levar mais indústrias para o interior. Quanto à agricultura, suas ações 

objetivavam desenvolver o agronegócio, especificamente a agricultura irrigada. Por 

último, houve o desenvolvimento das atividades turísticas, principalmente o turismo de 

sol e mar, tendo Fortaleza como portão de entrada e distribuidor do fluxo turístico no 

estado. 

2.1.1 Fortaleza cidade turística. 

 

Até 1980, o turismo não estava sob os holofotes das ações governamentais, visto 

que a industrialização era concebida como o meio mais viável ao desenvolvimento 

econômico. Os planos relacionados à atividade turística, até então, eram poucos 

expressivos: o Plano de Governo do Estado do Ceará de 1971 – Plagec, que apontou a 

falta de infraestrutura voltada para o turismo; o Plano Quinquenal de Desenvolvimento 

do Estado do Ceará – Plandece apontou, em 1975, as potencialidades que essa atividade 

tem a oferecer à economia; o II Plano de Metas Governamentais de 1979, o já citado 

Plameg, veio traçar alguns objetivos para a promoção do turismo; o Plano Integrado de 

Desenvolvimento Turístico do Estado do Ceará – PIDT-CE, de 1979, mais voltado para 

o turismo, realizou um inventário dos espaços propícios para o turismo no estado. 

A partir da década de 80, o cenário de inexpressividade da atividade turística 

tende a mudar.  Para viabilizar o turismo no Ceará, era necessária uma mudança de 

paradigma, mudar a visão de estado castigado pelas severas estiagens para uma região 

abençoada pelo sol e pelas belas praias (Dantas, 2009). 

A presente modificação de paradigma é controlada pelos ideólogos do 

governo com a criação de espaço de discussão e de formação de opinião com 

vistas a fortalecer pacto denotando relação diferenciada da sociedade com o 

semi-árido. O Pacto de Cooperação, instituído em 1991, representou a 

expressão maior desta estratégia. Trata-se de parceria estabelecida entre 

sociedade civil e o Estado, cujo objetivo era o de repensar e de reestruturar a 

economia do Ceará segundo o novo cenário mundial. [...] No âmbito deste 
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fórum foram lançadas as bases para a construção de nova imagem do Ceará, e 

por extensão de Fortaleza. (DANTAS, 2009, p. 55). 

Assim, os gestores estaduais trabalharam desenvolvendo políticas de 

planejamento e marketing, colocando Fortaleza agora como Cidade do Sol (Dantas, 

2002) e suas praias no centro das atrações turísticas do Ceará. Ainda conforme Dantas 

(2009), essa nova imagem turística da capital serve como símbolo e propaganda do bom 

desempenho do governo estadual. 

Das políticas voltadas para o turismo, pode ser destacado inicialmente o 

Programa de Desenvolvimento do Turismo em Zona Prioritária do Ceará – Prodeturis, 

de 1989. Todo o financiamento obtido era proveniente do governo do Ceará, O 

Prodeturis orientava os investimentos do capital e as políticas de planejamento turístico 

nas áreas litorâneas. 

A efetividade do Prodeturis serviu de modelo para outro projeto agora em escala 

regional, o Programa de Desenvolvimento Turístico do Nordeste – Prodetur-NE, de 

1992, o qual consistia em um programa de crédito para o setor público, criado para 

viabilizar a expansão e melhoria da atividade turística no Nordeste brasileiro. O 

financiamento provinha do Banco do Nordeste e de organismos internacionais, 

principalmente o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID. 

A distribuição dos recursos do Prodetur para o Ceará se concentraram 

principalmente na capital. Graças aos investimentos, a cidade obteve melhorias 

infraestruturais em seu aeroporto, saneamento básico e sistema viário. Em contrapartida, 

a melhoria do sistema viário, juntamente com a implantação de grandes equipamentos 

turísticos, ocasionava segregação social, como aponta Pequeno (2009). 

Observa-se que a partir das intervenções no sistema viário nas escalas 

regional e intra-urbana, assim como da implantação de grandes 

equipamentos, passa a ocorrer uma progressiva apropriação de áreas com 

maior valor paisagístico por este setor, exacerbando a apartação social na 

RMF. (PEQUENO, 2009, p. 105). 

Em Fortaleza, isso ocorre principalmente nos seus espaços litorâneos, sua 

principal mercadoria para o turismo. Conforme Dantas (2009), a orla de Fortaleza, 

graças ao Prodetur, é tomada por empreendimentos de capital privado, como o setor 

hoteleiro: “[...] os investimentos da iniciativa privada beneficiam-se dos investimentos 

públicos no domínio da infraestrutura turística, ao consolidar e diversificar suas ações 

na zona costeira” (DANTAS, 2009, p. 77). 
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Os fatores apresentados, a indústria e o turismo, contribuíram para que Fortaleza 

caminhasse – sem ignorar o quadro de desigualdade social – para se tornar umas das 

principais capitais do país, desenvolvendo sua economia e fortalecendo sobretudo o 

comércio e consequentemente o mercado consumidor. Todavia, remanescem as 

desigualdades sociais e espaciais como marca característica na paisagem urbana na 

capital e nas demais cidades do estado do Ceará. 

Há grandes projetos, muitos deles resultantes de políticas de desenvolvimento 

econômico elaboradas pelo estado, porém as ações do governo do Ceará muitas vezes 

não consideram os planos diretores conduzidos pelo poder público municipal. As ações 

de intervenção no espaço urbano de Fortaleza, realizadas pelo governo municipal e 

estadual não interagem. Da mesma forma, a articulação entre planos e projetos estaduais 

e municipais é algo incipiente. 

Com a preparação para a Copa do Mundo de 2014 em Fortaleza, visualiza-se a 

falta de diálogo entre os projetos das esferas federais e estaduais e o planejamento 

urbano de Fortaleza. Antes de se apontar a carência nas articulações entre os projetos 

para a Copa em Fortaleza e os planos de ordenamento urbano, é mister conhecer o plano 

atual da cidade. 

2.1.2 Plano Atual de Fortaleza 

 

O plano mais recente de Fortaleza entrou em vigor em 13 de março de 2009, e 

suas diretrizes indicam o seu caráter participativo, ou seja, a possibilidade de 

participação da população no planejamento e na gestão da cidade. É importante salientar 

que, apesar de ter entrado em vigor, o plano requer a sua regulamentação mediante a lei 

de uso e ocupação do solo. 

O atual plano tem como meta integrar as esferas social, econômica, ambiental e 

territorial da cidade. Historicamente, no planejamento da cidade, detecta-se uma 

gradativa evolução na atenção dada a esses segmentos, principalmente às questões 

sociais e ambientais. O plano prevê, ainda, a distribuição justa dos benefícios e ônus 

decorrentes do processo de urbanização, passando para a coletividade parte da 

valorização imobiliária decorrente de ações do poder público. 

Essa estratégia também vai de encontro ao combate da especulação imobiliária. 

Entretanto, as ações pontuais do governo municipal e estadual no espaço urbano de 
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Fortaleza, promovendo melhorias em determinadas áreas – reformas do calçadão, 

implantação de grandes equipamentos – têm corroborado a elevação de preços da terra 

urbana. Na falta de regulamentação e na realização de projetos e obras desconectados do 

Plano Diretor, o processo de especulação imobiliária ganha ainda mais corpo no 

município de Fortaleza, transferindo-se recursos públicos investidos em algumas áreas 

da cidade para o setor privado. 

O Plano Diretor Participativo do Município de Fortaleza – PDPFOR indica a 

atualização da Lei de Uso e Ocupação do Solo – LUOS, em um prazo de dois anos a 

partir de sua publicação, em 2009. Até agora ainda não foi estabelecida uma nova 

LUOS para a cidade, permanecendo a mesma em uso. 

Ainda assim é detalhada no PDPFOR a forma de zoneamento do solo urbano. O 

zoneamento é “[...] a divisão do espaço sob jurisdição de um governo local em zonas 

que serão objetos de diferentes regulações no que concerne ao uso da terra e à altura e 

ao tamanho permitidos para as construções” (CULINGWORTH, 1993, p. 12 apud 

SOUZA, 2011, p. 250). 

Grosso modo, o zoneamento é uma divisão espacial com finalidade de regulação 

de uso da terra. Para iluminar essa ideia, aponta-se como exemplo áreas da cidade 

voltadas para uso estritamente residencial, comercial, industrial, ambiental, turístico, 

histórico, entre outros usos.  O zoneamento objetiva planejar, ordenar e controlar o uso 

do solo no que concerne à distribuição da população e às atividades sociais e 

econômicas. 

Fortaleza é submetida a um macrozoneamento que divide o seu território em 

dois grandes compartimentos: macrozoneamento de proteção ambiental e 

macrozoneamento de ocupação urbana. O primeiro compreende as partes do município 

onde predominam os elementos naturais: rede hídrica; orla marítima; vegetação – 

manguezais, matas ciliares –; dunas; áreas de preservação permanente. O segundo 

engloba aspectos do ambiente construído, como: sistema de saneamento; sistema de 

mobilidade; áreas comerciais; áreas industriais e de serviços; espaços públicos, verdes e 

de lazer; equipamentos públicos e infraestrutura urbana; espaços voltados à habitação. 

Cada macrozona subdivide-se em outras zonas, cada uma delas com seus 

respectivos parâmetros de ordenamento do solo urbano. A macrozona de proteção 

ambiental é formada pelas seguintes zonas: I – Zona de Preservação Ambiental – ZPA; 
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II – Zona de Recuperação Ambiental – ZRA; III – Zona de Interesse Ambiental – ZIA. 

A ZPA destina-se à preservação dos ecossistemas e dos recursos naturais. A ZRA 

compõe-se de áreas parcialmente ocupadas e com características ambientais importantes 

que sofreram degradação. A ZIA corresponde às áreas originalmente impróprias à 

ocupação do ponto de vista ambiental, áreas com incidência de atributos ambientais 

significativos, em que a ocupação ocorreu de forma ambientalmente inadequada. 

O Macrozoneamento de Ocupação Urbana compreende as seguintes zonas: Zona 

de Ocupação Preferencial 1 – ZOP 1; Zona  de  Ocupação  Preferencial  2 – ZOP 2; 

Zona de Ocupação Consolidada – ZOC; Zona de Requalificação Urbana  1 – ZRU 1; 

Zona de Requalificação Urbana 2 – ZRU 2; Zona de Ocupação Moderada 1 – ZOM 1; 

Zona de Ocupação Moderada 2 – ZOM 2; Zona de Ocupação Restrita – ZOR; Zona da 

Orla – ZO. 
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A ZOP 1 diferencia-se pela disponibilidade de infraestrutura e serviços urbanos, 

pela presença de imóveis não utilizados e subutilizados e volta-se para o aumento e a 

dinamização do uso  e  ocupação  do  solo. Já a ZOP 2 distingue-se pela disponibilidade 

parcial de infraestrutura e serviços urbanos e por áreas com disponibilidade reduzida de 

adensamento e destina-se à intensificação condicionada da ocupação do solo.  

A ZOC caracteriza-se pela hegemonia da ocupação consolidada, com pontos de 

saturação da infraestrutura, e destina-se à contenção do processo de ocupação intensiva 

do solo. 

A ZRU 1 é definida pela deficiência  ou  precariedade  da infraestrutura e dos 

serviços urbanos, principalmente de saneamento ambiental, pela carência de 

equipamentos e espaços públicos, pela presença de imóveis não utilizados e 

subutilizados e pela incidência de núcleos habitacionais de interesse social precários. 

Destina-se à requalificação urbanística e ambiental, e à adequação às condições de 

habitabilidade, acessibilidade e mobilidade e à intensificação e à dinamização do uso e 

ocupação do solo dos imóveis não utilizados e subutilizados. 

A ZRU 2 define-se  pela  insuficiência  ou  precariedade  da infraestrutura e dos 

serviços urbanos, principalmente de saneamento ambiental, pela carência de 

equipamentos e espaços públicos  e pela  incidência  de  núcleos  habitacionais  de  

interesse  social precários. Destina-se à requalificação urbanística e ambiental e à 

adequação das condições de habitabilidade, acessibilidade e mobilidade. 

A ZOM 1 designa-se pela insuficiência ou inadequação de infraestrutura, pela 

carência de equipamentos públicos, pela presença de equipamentos  privados  

comerciais  e  de  serviços  de  grande  porte, pela tendência à intensificação da 

ocupação habitacional multifamiliar e por áreas com fragilidade ambiental. Destina-se 

ao ordenamento e controle do uso e ocupação do solo, condicionados à ampliação dos 

sistemas de mobilidade e de implantação do sistema de coleta e tratamento de 

esgotamento sanitário. 

A ZOM 2 caracteriza-se pela insuficiência ou ausência de infraestrutura, pela 

carência de equipamentos públicos, pela tendência à intensificação da implantação de 

equipamentos privados comerciais e de serviços de grande porte e por áreas com 

fragilidade ambiental. Destina-se ao ordenamento e controle do uso e ocupação do solo 



73 
 

condicionados à ampliação dos sistemas de mobilidade e à implantação do sistema de 

coleta e tratamento de esgotamento sanitário. 

A ZOR é definida pela ocupação esparsa, pela carência ou inexistência de 

infraestrutura e equipamentos públicos e pela incidência de glebas e terrenos não 

aproveitados. 

A ZO compreende-se por ser uma área contígua à faixa de praia, que pelas 

características de solo, pelos aspectos paisagísticos, pelas potencialidades turísticas e 

pela função na estrutura urbana, demanda parâmetros urbanísticos singulares. 

Grosso modo, o que essas definições expõem são as áreas da cidade mais bem 

ou mal servidas de infraestrutura urbana e o grau de ocupação e pressão sobre o meio 

ambiente. Ao observar o passado da cidade, mais exatamente o ano de 1979, na gestão 

do governo de Virgílio Távora, momento da criação de conjuntos habitacionais na 

periferia da cidade e na RMF, como Caucaia, Maracanaú e Pacatuba, nota-se que esses 

conjuntos estão situados em áreas em que o zoneamento aponta carências estruturais e 

sociais. Conforme Corrêa (1995), os pobres foram assim postos na periferia: 

Neste sentido o planejamento reproduziu, sob outra forma, o velho modelo 

colonial descrito por Hansen e o padrão típico da cidade brasileira, com os 

pobres na periferia. (CORREA, 1995, p. 28). 

Também Villaça (2001) concorda com esse pensamento quando afirma que: 

O mais conhecido padrão de segregação da metrópole brasileira é o centro x 

periferia. O primeiro dotado da maioria dos serviços urbanos, públicos e 

privados, é ocupado pela classe de mais alta renda. A segunda, subequipada e 

longínqua, é ocupado predominantemente pelos excluídos. O espaço atua 

como mecanismo de exclusão. (VILLAÇA, 2001,p.143). 

Pode-se visualizar esse padrão “centro x periferia” na figura a seguir, onde 

Pequeno (2009) situa os conjuntos habitacionais construídos pelo poder público no 

espaço periférico de Fortaleza. 
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    Figura 7 - Produção da Moradia pelo Estado 

 
                                                  Fonte: Extraído de Pequeno, 2009. 

À medida que se mantém distância da ZOC, da ZOP-1 e da ZOP-2 vão surgindo 

as áreas mais carentes e em processo de ocupação, coincidindo com os conjuntos 

habitacionais apontados na figura acima. E no cenário que se delineia para a Copa em 

Fortaleza as obras de mobilidade urbana, a ampliação do aeroporto e o Castelão 

encontram-se nas áreas mais afastadas das zonas consolidadas. 

A seguir, vê-se como os projetos para a Copa do Mundo de 2014 se 

(in)compatibilizam com as normas de ordenamento urbano de Fortaleza. Analisam-se as 

zonas em que os equipamentos estão inseridos e se estes coadunam-se com as diretrizes 

estabelecidas para o zoneamento da respectiva área. 

2.2 AS REGRAS DA CIDADE E AS REGRAS DO JOGO: OS PLANOS DA 

CIDADE E OS PROJETOS DA COPA 

Neste tópico, tratar-se-á do conjunto de projetos em via de implantação 

considerados como vinculados direta ou indiretamente à copa do Mundo de 2014. 

Destacam-se os principais projetos: CEC, Aquário do Ceará, Terminal Marítimo de 

Passageiros, VLT, aeroporto e Arena Castelão. 

2.2.1 Um lugar para o show business: o Centro de Eventos do Ceará – CEC 

O CEC está situado na ZOM 1
17

, conforme Mapa 4, e localiza-se na Avenida 

Washington Soares, entre a avenida e o Centro de Convenções do Ceará e a Rua 

                                                           
17

 São parâmetros da ZOM 1: índice de aproveitamento básico: 2,0; índice de aproveitamento máximo: 

2,5; índice de aproveitamento mínimo: 0,1; taxa de permeabilidade: 40%; taxa de ocupação: 50%; taxa 

de ocupação de subsolo: 50%; altura máxima da edificação: 72 m; área mínima de lote: 150 m²; testada 
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Firmino Rocha Aguiar, correspondendo, em parte, à Academia de Polícia Militar e ao 

Instituto das Mensageiras de Santa Maria. Situa-se no bairro Edson Queiroz, próximo à 

Unifor e ao shopping Iguatemi. No bairro, concentram-se serviços especializados 

voltados para uma classe de maior poder aquisitivo e condomínios de alto padrão. A 

área de fragilidade ambiental próxima ao CEC é referente às margens do Rio Cocó, 

situada a leste do equipamento. Próximo às margens do Rio Cocó instala-se a 

comunidade do Dendê, para a qual existe projeto do governo do estado orçado em 115 

milhões de reais. O projeto prevê a recuperação da faixa de proteção do mangue do Rio 

Cocó, por meio da urbanização e regularização de assentamentos precários e da 

construção de novas unidades habitacionais. O empreendimento objetiva beneficiar 

aproximadamente de 5 mil famílias
18

. 

Vale ressaltar que a comunidade do Dendê está situada na ZOM 1, e para que tal 

projeto fosse mais compatível com a realidade seria necessário tornar o Dendê uma 

Zona Especial de Interesse Social – ZEIS
19

. 

Entre os objetivos da ZOM 1 há aqueles voltados para a mobilidade urbana
20

. 

Segundo essa diretriz, é necessário atentar para a concentração de equipamentos que 

causam aumento do trânsito de veículos. Como já exposto, além do CEC, no bairro 

Edson Queiroz, tem-se a concentração de empreendimentos como: shoppings (Iguatemi 

e Via Sul); instituições de ensino superior (Unifor e Faculdade 7 de Setembro); 

comércio; serviços especializados. 

Na análise do Estudo do Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental – 

EIA/RIMA do CEC observa-se, na parte referente à Legislação Ambiental, que no 

documento não há descrição do Macrozoneamento de Proteção Ambiental e do 

Macrozoneamento de Ocupação Urbana, principalmente nas Zonas de Preservação 

                                                                                                                                                                          
mínima de lote: 6 m; profundidade mínima do lote: 25 m; fração do lote: 160 m² (PLANO DIRETOR 

PARTICIPATIVO DE FORTALEZA, 2009). 
18

 Governo do Estado do Ceará: <www.ceara.gov.br/index.php/component/content/article/6824/6824>. 
19

 Art. 123 – As ZEIS são porções do território, de propriedade pública ou privada, destinadas 

prioritariamente à promoção da regularização urbanística e fundiária dos assentamentos habitacionais de 

baixa renda existentes e consolidados e ao desenvolvimento de programas habitacionais de interesse 

social e de mercado popular nas áreas não edificadas, não utilizadas ou subutilizadas, estando sujeitas a 

critérios especiais de edificação, parcelamento, uso e ocupação do solo (PLANO DIRETOR 

PARTICIPATIVO DE FORTALEZA, 2009).  
20

 Art. 99, V – tornar adequadas as condições de mobilidade urbana, em especial nos pontos de 

congestionamento, insuficiência de consolidação da malha viária e concentração de equipamentos 

geradores de inadequações relativas ao tráfego e de saturação do sistema viário (PLANO DIRETOR 

PARTICIPATIVO DE FORTALEZA, 2009).  
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Ambiental 1 – ZPA 1; apesar do CEC não estar inserido nela, a ZPA 1 é a zona de 

aspecto ambiental mais próxima do empreendimento – e a ZOM. 
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O que existe são transcrições das leis federais, estaduais e municipais – estas 

últimas sobre a Lei Orgânica do Município – referentes ao meio ambiente. Ao final, o 

documento não apresenta se o projeto conflita com as normas apresentadas. Situação 

semelhante é a do Acquário Ceará. 

2.2.2 “Quem dera ser um peixe...”: Acquário do Ceará 

O Acquário Ceará será construído na ZO, conforme Mapa 5. São sete os trechos 

que formam a ZO: I – Barra do Ceará/Pirambu; II – Jacarecanga/Moura Brasil; III – 

Praia de Iracema; IV – Meireles/Mucuripe; V – Iate Clube; VI – Cais do Porto; VII – 

Praia do Futuro. 

 O bairro da Praia de Iracema, ZO III
21

, receberá o aquário. Contígua à ZO – III, 

mas próxima à faixa de praia, há a ZPA – 2, que faz parte do Macrozoneamento de 

Proteção Ambiental, conforme o Plano de Fortaleza. 

Art. 64 – São objetivos da Zona de Preservação Ambiental (ZPA): I – 

preservar os sistemas naturais, sendo permitido apenas uso indireto dos 

recursos naturais; II – promover a realização de estudos e pesquisas 

científicas; III – desenvolver atividades de educação e interpretação 

ambiental; IV – turismo ecológico; V – preservar sítios naturais, singulares 

ou de grande beleza cênica; VI – proteger ambientes naturais em que se 

assegurem condições para existência ou reprodução de espécies ou 

comunidades da flora local e da fauna residente ou migratória; VII – garantir 

o uso público das praias (PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE 

FORTALEZA, 2009). 

Pelo exposto, o projeto do Acquário Ceará contraria as determinações do plano 

diretor da cidade, no entanto o poder político, aliado à atração turística do equipamento, 

mostra-se amplamente favorável à realização desse projeto. Mesmo envoltas em 

polêmica, as obras, em fase inicial, “[...] somam gastos de 52,6 milhões aos cofres 

públicos do Estado” (O Povo, 7 de julho de 2013). As ações políticas do governo local 

corroboram com a forma de empreendedorismo urbano que as cidades assumem na 

atualidade. Esse posicionamento é claro na fala do secretário de turismo, Bismark Maia: 

“O projeto do Acquário se insere como transformador, para melhor, das questões 

econômicas, sociais e ambientais da nossa cidade e Estado” (O Povo, 7 de julho de 

2013). 

 

                                                           
21

 São parâmetros da ZO III: índice de aproveitamento básico: 2,0; índice de aproveitamento máximo: 

2,0; índice de aproveitamento mínimo: 0,25; taxa de permeabilidade: 25%; taxa de ocupação: 60%; taxa 

de ocupação de subsolo: 60%; altura máxima da edificação: 48 m (PLANO DIRETOR 

PARTICIPATIVO DE FORTALRZA, 2009). 
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O Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA 

do Acquário explana o zoneamento da cidade e afirma que o projeto está em acordo 

com as normas de zoneamento de Fortaleza para a área. Há no relatório transcrição do 

Plano Diretor Participativo de Fortaleza no que se refere a normas de zoneamento 

referentes à Macrozona de Proteção Ambiental da ZO III e das ZEIS 1 e 3, presentes no 

bairro da Praia de Iracema. Porém o referido relatório não detalha como o equipamento 

está de acordo com as normas e zonas em que se insere. 

Na ZEIS 1 está situada a comunidade do Poço da Draga. 

Esta localizado na Praia de Iracema; bairro que; nas duas últimas décadas; 

tem sofrido intensas intervenções urbanísticas realizadas pelo Governo do 

Estado (reforma da Ponte dos Ingleses; 1994 e construção do Centro Dragão 

do Mar; 1998) e Prefeitura Municipal (calçadão da Praia de Iracema e 

reconstrução do Estoril; 1994 e aterro; 2000); o espaço do Poço da Draga 

vem há décadas sendo bastante disputado pela iniciativa privada e pelo poder 

público. (OLIVEIRA, 2006, p. 5). 

Agora, com a construção do Acquário Ceará, a população teme as 

desapropriações. A comunidade do Poço da Draga vê como alternativa o 

reconhecimento por parte do poder público municipal da localidade como ZEIS. 

Enquanto isso não ocorre, a população está sem serviços urbanos, sem infraestrutura 

adequada e com a situação fundiária inadequada. 

2.2.3 A torcida também vem pelo mar: Terminal Marítimo de Passageiros de Fortaleza 

Outro empreendimento de grande porte localizado no litoral é o Terminal 

Marítimo de Passageiros de Fortaleza – TMPF, situado entre as praias do Futuro e do 

Mucuripe/Meireles, especificamente no bairro denominado Cais do Porto. A principal 

ligação do TMPF com a cidade se faz pelas avenidas Vicente de Castro, Almirante 

Henrique Saboia, Governador Raul Barbosa e pelo trecho urbano da BR-116. O acesso 

ferroviário à área portuária se dá pela linha da malha da Transnordestina, que será usada 

pelo VLT. 

Segundo o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Fortaleza para 

os anos entre 2009 e 2020, a interação da região portuária com a cidade tem sido pouco 

articulada. O documento aponta o desconhecimento da opinião pública sobre a 

importância socioeconômica de um porto para a região e indica que isso se dá em 

função da dimensão das infraestruturas de transporte de um porto, que são estranhas à 

dimensão urbana e à rotina social habituada com estruturas de menor porte (Plano de 

Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Fortaleza – 2009 e 2020). 
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Ainda segundo o documento, as gestões municipais também não teriam pleno 

entendimento desse equipamento. Segundo o mesmo plano portuário, a área do porto 

deveria ter seus espaços voltados plenamente para as atividades desse equipamento, o 

que não ocorre, pois o município divide a áreas do porto em espaços com outras formas 

de uso, como moradia. O documento sublinha que a potencialidade do porto é 

minimizada devido ao crescimento urbano e à ocupação das áreas adjacentes ao 

equipamento, como também aos poucos investimentos feitos em expansão e à falta de 

integração do planejamento portuário ao planejamento urbano. 

Essa falta de integração é detalhada no documento por meio de um quadro 

comparativo da legislação federal voltada para a regulamentação das atividades 

portuárias e o Plano Diretor de Fortaleza (Tabela 7). 

Inicialmente, o documento aponta, nesta ordem: a Lei dos Portos – Lei Federal 

8.630/1993; o Decreto 6.620/2008, que expõe as diretrizes voltadas para o setor 

portuário; o Decreto 4.333/2002, que define a poligonal do Porto de Fortaleza. Na esfera 

municipal, apresenta o Plano Diretor Participativo do Município de Fortaleza – 

PDPFOR – Lei Complementar 062/2009. 
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Tabela 7 - Pontos pertinentes à legislação portuária e urbana no Brasil 

LEI TEMA PORTO TEMA CIDADE 

 

 

 

 

 

Lei dos Portos – Lei Federal 

8.630/1993 

 

 

 

 

Art.1º – IV: Área do porto 

organizado: a compreendida 

pelas instalações portuárias, 

quais sejam, ancoradouros, 

docas, cais, pontes e piers de 

atracação e acostagem, terrenos, 

armazéns, edificações e vias de 

circulação interna, bem como 

pela infraestrutura de proteção e 

pelo acesso aquaviário ao porto, 

tais como guias-correntes, 

quebra-mares, eclusas, canais, 

bacias de evolução e áreas de 

fundeio que devam ser mantidas 

pela Administração do Porto, 

[...]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decreto 6.620/2008 

Art. 7º – São as seguintes as 

diretrizes gerais aplicáveis ao 

setor portuário marítimo:§ 3º A 

autoridade portuária promoverá 

a plena integração porto-cidade, 

mediante ações que garantam as 

condições operacionais do porto, 

por meio dos acessos terrestres e 

marítimos adequados às 

operações e mediante a 

revitalização de instalações 

portuárias sem interesse 

operacional, para fins culturais, 

sociais, recreativos e comerciais, 

com o mínimo de impactos 

negativos para o porto e para a 

cidade, preservando as 

condições histórica, cultural, 

ambiental e de segurança de suas  

instalações e a sua integração 

harmônica com a área urbana.  

 

 

 

Art. 50º – São diretrizes da 

política de desenvolvimento 

econômico: IV – fortalecimento 

das atividades do Porto de 

Fortaleza e de seu entorno 

observando a disponibilidade de  

infraestrutura e a 

sustentabilidade ambiental da 

área; VIII – desenvolver plano 

de  incentivo a atividades de 

geração de trabalho e renda na 

Zona Especial do Projeto Orla 

(ZEPO), incluindo o Porto de 

Fortaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

Decreto 6.620/2008 

Art. 7º – São as seguintes as 

diretrizes gerais aplicáveis ao 

setor portuário marítimo:§ 3º A 

autoridade portuária promoverá 

a plena integração porto-cidade, 

mediante ações que garantam as 

condições operacionais do porto, 

por meio dos acessos terrestres e 

marítimos adequados às 

operações e mediante a 

revitalização de instalações 

portuárias sem interesse 

operacional, para fins culturais, 

sociais, recreativos e comerciais, 

com o mínimo de impactos 

negativos para o porto e para a 

cidade, preservando as 

condições histórica, cultural, 

ambiental e de segurança de suas  

instalações e a sua integração 

harmônica com a área urbana.  

 

 

 

Art. 50º – São diretrizes da 

política de desenvolvimento 

econômico: IV – fortalecimento 

das atividades do Porto de 

Fortaleza e de seu entorno 

observando a disponibilidade de  

infraestrutura e a 

sustentabilidade ambiental da 

área; VIII – desenvolver plano 

de  incentivo a atividades de 

geração de trabalho e renda na 

Zona Especial do Projeto Orla 

(ZEPO), incluindo o Porto de 

Fortaleza. 

Continua. 
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LEI TEMA PORTO TEMA CIDADE 

 

 

 

 

 

 

Poligonal do Porto de Fortaleza  

Decreto 4.333/2002 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1º A área do Porto 

Organizado de Fortaleza, [...] é 

constituída: I – pelas instalações 

portuárias terrestres e marítimas, 

[...] abrangendo todos os cais, 

docas, pontes, piers de atracação 

e de acostagem, armazéns, silos, 

rampas ro-ro, pátios, edificações 

em geral, vias internas de 

circulação rodoviária e 

ferroviária e ainda os terrenos ao  

longo dessas faixas marginais e 

em suas adjacências, 

pertencentes à União, 

incorporados ou não ao 

patrimônio do Porto de 

Fortaleza, ou sob sua guarda e 

responsabilidade. 

Art. 111 – A Zona da Orla (ZO)  

caracteriza-se por ser área 

contígua à faixa de praia, que, 

por suas características de solo, 

aspectos paisagísticos, 

potencialidades turísticas e sua 

função na estrutura urbana, exige 

parâmetros urbanísticos 

específicos. 

 
Art. 122 – As Zonas Especiais 

compreendem áreas do território 

que exigem tratamento especial 

na definição de parâmetros 

reguladores de uso e ocupação 

do solo, sobrepondo-se ao 

zoneamento, [...] VI – Zonas  

Especiais Institucionais (ZEI). 

 

Art. 161 – As Zonas Especiais 

Institucionais (ZEI) são porções 

do território que abrigam 

atividades institucionais nos 

seguintes setores: I – 

administração; (...) II – defesa; 

(...) V – transportes; 

 

Conclusão. 

Fonte: Adaptada do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Fortaleza, 2009-2020. 

 

A princípio, vê-se que há confluência das diretrizes do Decreto 6.620/2008 e do 

artigo 50 do Plano Diretor de 2009, pois ambos visam o desenvolvimento das atividades 

portuárias. Porém, em relação à Poligonal do Porto de Fortaleza, estabelecida pelo 

Decreto 4.333/2002, ao invés de o município basear-se no decreto federal para delimitar 

a ZO, o poder municipal concebe ZO como zona de preservação ambiental na Praia 

Mansa, desenvolvendo assim ações que não condizem com o estabelecido pelas leis e 

pelos decretos federais para aquela área. 

 O TMPF será construído na ZO Trecho-6 – ZO 6
22

, conforme Mapa 6. Segundo 

o zoneamento, essa área do litoral caracteriza-se por apresentar faixa de praia com 

características de solo, de paisagem e turísticas que requerem parâmetros urbanísticos 

singulares. 

                                                           
22

 São parâmetros da ZO 6 – Cais do Porto: índice de aproveitamento básico: 1,0; índice de 

aproveitamento máximo: 1,0; índice de aproveitamento mínimo: 0,1; taxa de permeabilidade: 30%; taxa 

de ocupação: 60%; taxa de ocupação de subsolo: 60%; altura máxima da edificação: 48 m; área mínima 

de lote: 300 m²; testada mínima de lote: 12 m; profundidade mínima do lote: 25 m (PLANO DIRETOR 

PARTICIPATIVO DE FORTALEZA, 2009). 
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O Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Fortaleza indica que o 

mais adequado para a área seria a definição de Zona Especial Institucional – ZEI, para 

atender a legislação portuária indicada na tabela, uma vez que também o porto executa 

atividade de transporte. O documento aponta como exemplo a classificação de ZEI dada 

ao aeroporto. 
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Quanto à mobilidade para a área em questão, os planos do porto indicam que os 

projetos estruturantes urbanos com a finalidade de facilitar os fluxos gerados pela zona 

portuária através da cidade, como a Via Expressa, que liga o porto à BR-116, deixaram 

de ter a sua característica inicial para se tornar uma avenida com acesso a avenidas e 

ruas contíguas. A esse respeito, Villaça (2001) esclarece que: 

À medida que a cidade cresce, ela se apropria e absorve os trechos urbanos 

das vias regionais, como nos casos das rodovias antigas que, com o tempo, se 

transformaram em vias urbanas. É a mudança de função da via (que passa a 

ter tráfego intra-urbano), e não sua localização (dentro ou fora da cidade), 

que transforma uma via regional em urbana (VILLAÇA, 2001, p. 82). 

Assim, a Via Expressa e a BR-116 eram uma demanda do Porto que acabaram 

sendo absorvidas pelo crescimento de Fortaleza e usadas para o deslocamento dentro 

dos limites da cidade. Isso poderá mudar com o projeto de ligação da área portuária ao 

4ª anel viário da cidade. 

O relatório do Porto também indica que as ocupações próximas à linha férrea 

não são exclusivas das populações de baixa renda, mas também da população de alta 

renda, como o indicado na figura abaixo. 

             Figura 8 - Prédio construído na faixa de domínio da ferrovia 

  
              Fonte: Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Fortaleza, 2009-2020. 

O oposto é encontrado no documento fotográfico do EIA/RIMA do VLT, em 

que foi verificado apenas registro das ocupações de baixa renda. O projeto do VLT é o 

empreendimento do governo do estado que mais se destaca dos demais equipamentos 

para a Copa do Mundo pelo fato de demandar número significativo de desapropriação 

de famílias instaladas nas adjacências da linha férrea. 
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2.2.4 O risco da desapropriação vem sobre trilhos: Veículo Leve sobre Trilhos – VLT 

O VLT é o projeto da Copa que cruza maior quantidade de zonas da cidade, ao 

todo seis tipos de zonas: ZO Trecho 6 – ZO 6; ZIA da Praia do Futuro; ZOP 1; ZOP 2; 

ZOC; ZRU 1. Essas zonas podem ser diferenciadas conforme os parâmetros 

urbanísticos de ordenamento do solo urbano presentes na Tabela 8. 
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Tabela 8 - Parâmetros urbanísticos de ordenamento do solo 

Fonte: Plano Diretor Participativo de Fortaleza, 2009. 

                                                           
23

 Art. 190 - II - índice de aproveitamento básico: é aquele que determina a área total de construção permitida em cada zona da cidade. (PLANO DIRETOR 

PARTICIPATIVO DE FORTALEZA,2009). 
24

  Art. 190 - V - índice de aproveitamento máximo: é aquele que determina a área total de construção permitida em cada zona da cidade. (PLANO DIRETOR 

PARTICIPATIVO DE FORTALEZA,2009). 
25

 Art. 190 - I - índice de aproveitamento mínimo: é aquele que determina a área mínima de construção para fins de aplicabilidade dos instrumentos urbanísticos  

do parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, do IPTU progressivo no tempo e da desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública(PLANO DIRETOR 

PARTICIPATIVO DE FORTALEZA,2009). 
26

 Art. 192 - Taxa de Permeabilidade é a relação entre a parte do lote ou gleba que permite absorção de água, permanecendo livre de qualquer edificação e a área total dos 

mesmos. (PLNO DIRETOR PARTICIPATIVO DE FORTALEZA,2009). 
27

 Art. 194 - Taxa de ocupação é a percentagem da  área do terreno ocupada pela projeção da edificação no plano horizontal, não sendo computados nesta projeção os 

elementos componentes das fachadas, tais como: brises, jardineiras, marquises, pérgolas e beirais. (PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE FORTALEZA,2009). 
28

 Art. 195 - Taxa de ocupação do subsolo é a percentagem da área do terreno ocupada pela maior área de pavimento de subsolo. (PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE 

FORTALEZA,2009). 
29

 Art. 191 - A altura máxima da edificação é a distância vertical tomada no meio da fachada por onde se localiza o acesso principal, medida a partir da cota altimétrica do 

passeio até o topo da laje do último pavimento utilizado, excluindo as construções auxiliares como caixas d’água, caixas de escadas e compartimentos destinados a 

equipamentos mecânicos de circulação vertical. (PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE FORTALEZA,2009). 
30

 Art. 193 - Os recuos representam as distâncias que devem ser observadas entre a edificação e as linhas divisórias do terreno, constituindo-se em recuos frontal, lateral e de 

fundos, definidos em função do uso do solo do sistema viário, de suas classificações, e da distância das edificações à rede elétrica. (PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE 

FORTALEZA,2009). 

Zona Índice de 

aproveitamento 

básico
23

 

Índice de 

aproveitamento 

máximo
24

 

Índice de 

aproveitamento 

mínimo
25

 

Taxa de 

permeabilidade
26

 

Taxa de 

ocupação
27

 

Taxa de 

ocupação 

de 

subsolo
28

 

 

Altura 

Máxima
29

 

Área 

mínima 

de lote
30

 

Testada 

mínima 

de lote 

Profundidade 

mínima do lote 

ZO 6 1,0 1,0 0,1 30% 60% 60% 48m 300m² 12m 25m 

ZIA 

Praia do 

Futuro 

2,0 (multifamiliar) 

/ 1.00 

(unifamiliar) 

2,0 (multifamiliar) 

/ 1.00 

(unifamiliar) 

 

0,0 

 

40% 

 

50% 

 

40% 

 

48m 

 

300m² 

 

12m 

 

25m 

ZOP 1 3,0 3,0 0,25 30% 60% 60% 72m 125m² 5m 25m 

ZOP 2 2,0 3,0 0,2 30% 60% 60% 72m 125m² 5m 25m 

ZOC 2,5 2,5 0,2 30% 60% 60% 72m 125m² 5m 25m 

ZRU 1 1,5 1,5 0,10 30% 60% 60% 48m 125m² 5m 25m 
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À medida que se afasta do Cais do Porto, o VLT sai de áreas que permitem 

construções de até 48 metros de altura em lotes de 300 m². Esses parâmetros são 

condizentes, por exemplo, com a instalação de galpões, para impedir a construção de 

grandes edifícios na beira-mar e evitar paredões no litoral. Tais parâmetros 

impossibilitam a construção de assentamentos populares e estimulam a verticalização. 

Nas demais zonas, com exceção da ZRU 1, as diretrizes permitem construções de até 72 

metros de altura em lotes de no mínimo 125 m², o que  já permitiria a construção de 

apartamentos, por exemplo. 

O VLT passará margeando o limite da ZIA da Praia do Futuro – cujo traçado 

tem pouca expressão, porém representa-se no mapa com a ZOC.  Para essa última, cabe 

uma análise juntamente com o EIV do VLT. Primeiramente, conforme o Plano Diretor 

Participativo do Município de Fortaleza – PDPFOR: 

Art. 87 – A Zona de Ocupação Consolidada (ZOC) caracteriza-se pela 

predominância da ocupação consolidada, com focos de saturação da 

infraestrutura; destinando-se à contenção do processo de ocupação intensiva 

do solo (Plano Diretor Participativo do Município de Fortaleza, 2009). 

Segundo o EIV do VLT, a diretriz acima seria cumprida, pois: 

O PROJETO DO VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS – VLT , [...] será 

implantado em uma área urbana,  aproveitando uma faixa ferroviária já em 

operação no transporte de cargas. Considerando este aspecto, prevê-se que as 

obras de implantação e a operacionalização do sistema ferroviário não terão 

impactos sobre o Uso e Ocupação do Solo, excetuando-se as áreas que serão 

desapropriadas. (Estudo de Impacto de Vizinhança, 2012, p. 4). 

 

Conforme o EIV do VLT, considera-se como parâmetro de análise o fato de a 

linha férrea existente, voltada para o transporte de cargas, não implicar alterações no 

uso e ocupação do solo. Porém, com a implantação do VLT, a lógica passa a ser outra, 

transporte de passageiros, e isso requer estações que, por sua vez, vão gerar fluxos de 

pessoas. Morar próximo às estações será uma vantagem locacional, pois permitirá 

rápido acesso a elas. Bem diferente de morar próximo à linha férrea de transporte de 

cargas. 

Visualizando dessa forma, o VLT tende a provocar adensamento nos bairros que 

compreendem a ZOC, que são: Meireles, Mucuripe, Varjota, Aldeota e parte do 

Dionísio Torres. Como se vê, os índices de aproveitamento básico na ZOC permitem 
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aos proprietários edificarem construções 2,5 vezes maior que o tamanho do terreno. Por 

exemplo, em terrenos de 800 m² é possível construir estruturas de até 2.000 m², o que 

somente seria viável com a verticalização. O mesmo valor é empregado para o índice de 

aproveitamento máximo, que permite construir estruturas 2,5 vezes acima do permitido 

pelo índice básico. Usando o exemplo do terreno anterior, com 800 m² de área onde foi 

edificado 2.000 m² de área construída, aplicando o índice de aproveitamento máximo 

esse valor saltaria para 5.000 m², caso em que o proprietário deve pagar ao poder 

público pelo excedente. 

É provável que os preços dos imóveis e terrenos próximos às estações serão 

reajustados conforme a nova vantagem locacional, dificultando a contenção de 

processos de ocupação que a ZOC propõe. 

O EIV do projeto por vezes torna-se confuso quando diz que não se pode afirmar 

positiva ou negativamente o impacto do VLT no uso e ocupação do solo na zona 

consolidada: 

Sendo um meio de transporte implantado em uma zona já consolidada em 

termos de uso e ocupação do solo, não se pode considerar que o mesmo 

venha a ter influência, positiva ou negativa, em relação a este fator. (Estudo 

de Impacto de Vizinhança, 2012, p. 4). 

Quando se observa a citação anterior a essa última, o EIV aponta que não haverá 

alteração no uso e ocupação do solo por ser o projeto de uma zona consolidada e por ele 

não mostrar precisão na análise, na passagem logo acima. 

Outro aspecto que se deve notar, conforme o mapa, é que o VLT passará por 

outras zonas da cidade que não se enquadram na definição de ZOC. O EIV não faz 

menção à passagem do VLT pelas demais zonas. Logo, surge a questão sobre se nas 

demais zonas haverá alteração no uso e ocupação do solo no raio próximo à implantação 

do projeto – o raio de influência direta de 500 m. 

Observando o PDPFOR, outra zona cortada pelo VLT é a ZOP 1: 

 
Art. 79 – A Zona de Ocupação Preferencial 1 (ZOP 1) caracteriza-se pela 

disponibilidade de infraestrutura e serviços urbanos e pela presença de 

imóveis não utilizados e subutilizados; destinando-se à intensificação e 

dinamização do uso e ocupação do solo (Plano Diretor Participativo do 

Município de Fortaleza, 2009). 
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Pelo exposto acima, apesar dessa ZOP 1 encontrar-se bem servida de 

infraestrutura e serviços urbanos, até então ela não se assemelha à ZOC pelo fato de 

ainda haver espaços de fraca ocupação do solo urbano. Tanto é que, de acordo com o 

plano, essa zona é destinada à intensificação e à dinamização de uso e ocupação do solo. 

Outra zona observada no trajeto do VLT é a ZOP 2: 

Art. 83 – A Zona de Ocupação Preferencial 2 (ZOP 2) caracteriza-se pela 

disponibilidade parcial de infraestrutura e serviços urbanos e áreas com 

disponibilidade limitada de adensamento; destinando-se à intensificação 

condicionada da ocupação do solo (Plano Diretor Participativo do Município 

de Fortaleza, 2009). 

Mais uma vez se vê que tal área não é “zona consolidada”, como afirma o EIV 

do VLT. Os objetivos da ZOP 2 visam buscar instrumentos de indução ao uso e 

ocupação do solo e promover a integração e a regularização urbanística e fundiária dos 

núcleos habitacionais de interesse social existentes. Quanto a esse último aspecto, as 

comunidades do bairro Vila União removidas pelo VLT não serão beneficiadas pela 

regularização fundiária prevista para a zona. Nesse bairro, temos uma ZEIS próxima ao 

local onde irá passar o veículo, porém as comunidades serão removidas para o bairro 

José Walter, no sul da cidade. 

Itaoca e Parangaba são os dois últimos bairros cortados pelo VLT, os quais se 

encontram na ZRU 1. 

Art. 91 – A Zona de Requalificação Urbana 1 (ZRU 1) caracteriza-se pela 

insuficiência ou precariedade da infraestrutura e dos serviços urbanos, 

principalmente de saneamento ambiental, carência de equipamentos e 

espaços públicos, pela presença de imóveis não utilizados e subutilizados e 

incidência de núcleos habitacionais de interesse social precários; destinando-

se à requalificação urbanística e ambiental, à adequação das condições de 

habitabilidade, acessibilidade e mobilidade e à intensificação e dinamização 

do uso e ocupação do solo dos imóveis não utilizados e subutilizados (Plano 

Diretor Participativo do Município de Fortaleza, 2009). 

A ZRU 1 ainda objetiva promover e incentivar a construção de novas habitações 

de interesse social. Nos bairros Itaoca e Parangaba existem ZEIS do tipo 3
31

, ZEIS de 

Vazio
32

, voltadas para a habitação popular e para políticas sociais. 

                                                           
31

 Art. 133 – As ZEIS 3 são compostas de áreas dotadas de infraestrutura, com concentração de terrenos 

não edificados ou imóveis subutilizados ou não utilizados, devendo  ser  destinadas  à  implementação  de  

empreendimentos habitacionais de interesse social, bem como aos demais usos válidos  para  a  zona  
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O VLT passa ainda pela ZEI
33

 do Aeroporto Internacional Pinto Martins que, 

por sua vez, está situado em ZRU 1
34

, como se verifica no mapa abaixo. O aeroporto 

conta com obras de ampliação do terminal de desembarque. 

                                                                                                                                                                          
onde  estiverem  localizadas,  a  partir  de elaboração de plano específico (PLANO DIRETOR 

PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, 2009). 
32

 Art. 134 – São objetivos das ZEIS 3: I – ampliar a oferta de moradia para a população de baixa renda; 

II – combater o déficit habitacional do Município; III – induzir os proprietários de terrenos vazios a 

investir em programas habitacionais de interesse social (PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO 

MUNICÍPIO DE FORTALEZA, 2009).  
33

 Art. 161 – As ZEIs são porções do território que abrigam atividades institucionais no seguinte setor: V 

– transportes (Plano Diretor Participativo do Município de Fortaleza, 2009). 
34

 São parâmetros da ZRU 1: índice de aproveitamento básico 2,0; índice de aproveitamento máximo 2,0; 

índice de aproveitamento mínimo 0,20; taxa de permeabilidade 30%; taxa de ocupação 60%; taxa de 

ocupação de subsolo 60%; altura máxima da edificação 48 m; área mínima de lote 125 m²; testada 

mínima de lote 5 m; profundidade mínima do lote 25 m (Plano Diretor Participativo de Fortaleza, 

2009). 
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2.2.5 “Os estádios vão tremer”. O palco principal do espetáculo: a Arena Castelão 

No palco principal da Copa do Mundo de 2014 em Fortaleza, a Arena Castelão 

está situada na porção centro-sul da cidade, na área da Secretaria Executiva Regional –

SER VI. Localiza-se no bairro Boa Vista – unificação dos bairros Castelão e Mata 

Galinha –, na confluência das avenidas: Dedé Brasil (Paranjana); Alberto Craveiro; 

Deputado Paulino Rocha; Presidente Juscelino Kubitschek. 
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A Arena Castelão encontra-se na ZRU 2
35

 

 
Art. 95 – A Zona de Requalificação Urbana 2 – ZRU 2 caracteriza-se pela 

insuficiência ou precariedade da infraestrutura e dos serviços urbanos, 

principalmente de saneamento ambiental, carência de equipamentos e 

espaços públicos e incidência de núcleos habitacionais de interesse social 

precários, destinando-se à requalificação urbanística e ambiental e à 

adequação das condições de habitabilidade, acessibilidade e mobilidade 

(Plano Diretor Participativo do Município de Fortaleza, 2009). 

 

Como essa zona apresenta carência de espaços públicos, objetiva-se desenvolver 

nela espaços de uso coletivo, áreas verdes, espaços livres voltados à inclusão de 

trabalho, cultura, lazer e esportes. Os mesmos objetivos aplicam-se à ZOM 2. A Arena 

fica praticamente no encontro dessas duas zonas. O Estádio Castelão, como 

equipamento público, poderia atender bem a demanda dessas zonas para fins culturais, 

esportivos e de lazer. Entretanto, como o equipamento estará sob a responsabilidade do 

Consórcio Arena Multiuso Castelão, formado pelas empresas: Galvão Engenharia S.A., 

Serveng Civilsan S.A. e BWA Tecnologia LTDA, seus concessionários buscarão obter 

lucro com outras atividades além das esportivas. É importante frisar que tais consócios 

não aparecem na Matriz de Responsabilidades – na parte de execução – mesmo depois 

de várias atualizações da matriz no transcorrer dos preparativos para o evento, 

fragilizando assim os argumentos dos governos quanto à transparência. 

De acordo com o Estudo Preliminar da Modelagem Operacional do Novo 

Estádio Castelão, planeja-se que o equipamento obtenha receitas complementares como, 

por exemplo, exploração comercial e imobiliária. A primeira refere-se ao aluguel de 

espaços concedidos para fins comerciais, como galeria de lojas
36

, restaurantes
37

, bares e 

                                                           
35

 São parâmetros da ZRU 2: índice de aproveitamento básico 1,5; índice de aproveitamento máximo 1,5; 

índice de aproveitamento mínimo 0,10; taxa de permeabilidade: 30%; taxa de ocupação 60%; taxa de 

ocupação de subsolo 60%; altura máxima da edificação 48 m; área mínima de lote: 125 m²; testada 

mínima de lote 5 m; profundidade mínima do lote: 25 m (Plano Diretor Participativo de Fortaleza, 

2009). 
36

 O Estádio oferecerá uma galeria de lojas aproveitando áreas projetadas para uso da Fifa durante a 

COPA 2014 e que após o evento terá nova destinação. Estima-se uma média de trinta espaços 

modulados de 50 m², a um valor de aluguel de R$ 400,00 por mês (R$ 100,00 por jogo), sendo então 

uma receita de R$ 80/m² (Estudo Preliminar de Modelagem Operacional do Novo Estádio Castelão, 

2009). 
37

 Prevê-se também que o restaurante do Estádio Castelão funcionará diariamente, e poderá ter uma média 

de atendimento de 300 clientes, [...], o restaurante será um empreendimento atraente para operadores e, 

além de oferecer conveniência ao torcedor e atrair visitantes, representará uma boa receita 

complementar (Estudo Preliminar de Modelagem Operacional do Novo Estádio Castelão, 2009). 
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estacionamento – com jogos e sem jogos
38

. A segunda, ao aluguel dos espaços para a 

realização de eventos na parte interna do estádio e na esplanada situada na parte externa. 

Conforme o estudo, o Castelão alugava seus espaços para eventos no valor de 

R$ 70 mil. Após as reformas, esse valor passará para R$ 100 mil. A esplanada 

compreende o entorno do estádio, visando a utilização da metade da área de 55.000 m² 

para eventos ao ar livre, como shows, feiras, entre outros. 

Em suma, o que se vê no contexto dos preparativos para a Copa do Mundo de 

2014 são os projetos para os jogos dialogando com a lógica de cidade global e 

empreendedora e com as diretrizes da Fifa. 

Uma das exigências da Fifa é que a cidade apresente um ótimo sistema de 

mobilidade urbana ligando o setor hoteleiro, aeroportos e portos à Arena Esportiva. 

Projetos de mobilidade para a Copa do Mundo, porém, são pensados principalmente 

para servir aos fluxos durante o megaevento e em segundo plano à cidade após os jogos. 

2.3 O ÁRBITRO ESTADO E O CARTÃO VERMELHO PARA AS COMUNIDADES. 

IMPASSE ENTRE POPULAÇÃO E ESTADO QUANTO ÀS DESAPROPRIAÇÕES 

Na preparação para a Copa do Mundo de 2014, Fortaleza deve receber estruturas 

adequadas para comportar os jogos, estruturas essas que envolvem o sistema de 

mobilidade urbana. 

Assim, entre os projetos para essa área está o VLT. Esse transporte – utilizando 

a linha férrea já existente – pretende interligar o aeroporto, a rodoviária, o terminal 

marítimo de passageiros e o Terminal da Parangaba. Na perspectiva da intermodalidade 

dos transportes urbanos, ter-se-ia, mediante a implantação do VLT nesse ramal, a 

junção do transporte intraurbano coletivo aos transportes de maior alcance, como o 

aéreo, o marítmo, além do transporte rodoviário interurbano; além disso, em termos 

metropolitanos, haverá a integração ao transporte metropolitano, via linha sul do 

Metrofor. 

                                                           
38

 Em dia de jogo, estima-se que 85% das 1.750 vagas cobertas serão ocupadas, gerando uma receita de 

R$ 10 por vaga. [...] Em dia de eventos, estima-se que 85% das vagas cobertas serão ocupadas, com 

uma receita de R$ 15 por vaga (Estudo Preliminar de Modelagem Operacional do Novo Estádio 

Castelão, 2009). 
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Próximas à linha férrea, contudo, existem as comunidades estabelecidas junto 

aos trilhos desde a década de 40. Para dar andamento às obras do VLT, em 14 de julho 

de 2010 foi sancionado o Decreto nº 30.263, o qual afirmava, para fins de utilidade 

pública, a desapropriação de uma área de 381,592,87 m² ao longo de 15,85 km, 

correspondente à faixa de domínio da antiga Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA. 

Na área de abrangência das desapropriações, 12,7 km correspondem a 

residências das comunidades. Desde então se estabeleceram os impasses entre o 

governo estadual e essas comunidades. Para o poder público, trata-se de uma ação de 

desapropriação para obtenção de terrenos com vistas à utilidade pública ligada à 

mobilidade urbana. Já para as comunidades e os movimentos que as apoiam, trata-se de 

um processo de higienização urbana pelo qual o governo não quer que a pobreza esteja 

visível aos turistas durante o mundial.  Conforme Broudehoux (2010), 

[...] esconder a parte pobre e servir a interesses específicos é o que vemos em 

qualquer lugar. Isso é dirigido pela aspiração de ser uma cidade global, essa 

visão do que é uma cidade global (...): eficiência, modernidade, não há 

pobreza.” (BROUDEHOUX, 2010, p. 31). 

Ainda nessa linha de raciocínio, Mike Davis aponta que os megaeventos são 

temidos pelas populações carentes: 

 
[...], os pobres temem os eventos internacionais de alto nível – conferências, 

visitas de dignitários, eventos esportivos, concursos de beleza e festivais 

internacionais –, que levam autoridades a iniciar cruzadas de limpeza da 

cidade: os favelados sabem que são a “sujeira” ou a “praga” que seus 

governos preferem que o mundo não veja (DAVIS, 1946, p. 111). 

Assim, muitas vezes, usando de discurso de utilidade pública, os governos, 

juntamente com os outros agentes envolvidos na realização dos megaeventos, 

promovem verdadeiras operações de higienização urbana. “A fragilidade legal dos 

pobres urbanos pode se apresentar como uma perversa oportunidade para os agentes 

modeladores do espaço urbano desencadearem um processo de gentrificação” 

(READER, 2010, p. 8). 

Nesse sentido, conflitos entre a população menos abastada e os órgãos 

governamentais tornam-se presentes e intensos, uma vez que no processo de 

desapropriação não são respeitados os direitos dos moradores, como, por exemplo, 

valores indenizatórios e a destinação dada às famílias removidas. 
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Em Fortaleza, as comunidades instaladas nas proximidades dos trilhos reuniram-

se na luta pelos seus direitos, na forma do Movimento de Luta em Defesa da Moradia – 

MLDM.  Há também o Comitê Popular da Copa engajado nessas lutas. Esses 

movimentos denunciam os abusos de autoridade e as violações dos direitos da 

população. A partir das reivindicações dos movimentos, é possível apontar quais as 

violações de direitos. 

Conforme o PDPFOR, a gestão da cidade deve ser democrática, envolvendo a 

população na tomada de decisões que envolvam o interesse social
39

. Porém, segundo o 

MLDM, não houve por parte do governo qualquer forma de consulta ou ainda 

facilitação de acesso à informação sobre o projeto VLT, postura que vai de encontro ao 

artigo 7º da Constituição do Estado do Ceará e da Lei Orgânica do Município de 

Fortaleza
40

. 

O Movimento ainda aponta que o Estatuto da Cidade e o PDPFOR asseguram o 

direito à moradia
41

, e que, em casos excepcionalíssimos de remoções, a população deve 

ser assentada nas proximidades de onde morava
42

. Porém, a proposta do governo 

estadual é assentar as comunidades nos bairros José Walter e Paupina. Essas duas 

alternativas foram apresentadas, e ao final o bairro José Walter foi escolhido para a 

construção de 5.400 unidades habitacionais
43

. Broudehoux (2010) já sinalizava para 

esses aspectos negativos dos megaeventos e suas consequências para os pobres. 

[...] se você mora em ocupações que serão desapropriadas, você perderá sua 

família, seu bairro. Pode ser uma tragédia ser realocado em um bairro 

distante. O deslocamento distancia os moradores locais das escolas, dos 

                                                           
39

 Art. 3, § 4; inciso I – A gestão da cidade será democrática, incorporando a participação dos diferentes 

segmentos da sociedade em sua formulação, execução e acompanhamento, garantindo: I – a 

participação popular e a descentralização das ações e dos processos de tomada de decisões públicas em 

assuntos de interesses sociais (Plano Diretor Participativo de Fortaleza, 2009). 
40

 Art. 7 – Todos os órgãos e instituições dos poderes estadual e municipal são acessíveis ao indivíduo, 

por petição ou representação, em defesa do direito ou em salvaguarda cívica do interesse coletivo e do 

meio ambiente (Constituição do Estado do Ceará, 1989). Art. 149, inciso V – a participação ativa das 

entidades comunitárias no estudo, no encaminhamento e na solução dos problemas, planos, programas e 

projetos que lhes sejam concernentes (Lei Orgânica do Município de Fortaleza, 2007). 
41

 Art. 3, § 1; inciso II – o direito à cidade, entendido como o direito à terra urbana, à moradia digna, ao 

saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte, aos serviços públicos, ao trabalho e ao 

lazer, para as presentes e futuras gerações (Plano Diretor Participativo de Fortaleza, 2009). 
42

 Art. 224, inciso VI – solução habitacional adequada dentro do seu perímetro ou vizinhança próxima nos 

casos de remoção dos moradores (Plano Diretor Participativo de Fortaleza, 2009). 
43

 Tais unidades compreendem o Projeto Cidade Jardim, que envolve recursos do programa Minha Casa 

Minha Vida. 
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meios de transporte, da saúde, das oportunidades de trabalho, dos seus 

amigos que podem ajudá-los cuidando dos filhos etc. Portanto, ser removido 

das ocupações pode ser uma tragédia e isso acontecerá com muitas pessoas 

por conta desses megaeventos. (BROUDEHOUX, 2010, p. 33). 

O empreendimento habitacional está situado a aproximadamente 15 km das 

atuais moradias e que, conforme os movimentos, não apresentam infraestrutura 

satisfatória para a demanda social, como escolas, creches, postos de saúde e hospital, 

entre outros serviços. 

A Lei orgânica do município de Fortaleza indica que em caso de remoções 

deverá haver consulta à população atingida e que pelo menos dois terços dela deva estar 

de acordo com tal ação para então ser assentada em áreas próximas de onde viviam
44

. 

O EIA e o Rima do VLT foram alvo de críticas por parte do Tribunal de Contas 

do Estado do Ceará – TCE-CE e dos movimentos sociais, os quais apontam que as 

irregularidades compreendem: ausência de estudo de alternativas do projeto; falta de 

análise comparativa entre alternativas técnicas e locacionais; carência do estudo de 

alternativas tecnológicas, como o VLT elétrico, o BRT – Corredor exclusivo para esse 

transporte, e o Veículo Leve sobre Pneus – VLP; falta de levantamento de informações 

relativo à quantidade de pessoas que atualmente trabalham na área de intervenção; 

quantidade de crianças que estudam em escolas localizadas na área; gasto das famílias 

com transporte; falta de projeto habitacional para as comunidades removidas. 

Devido a essas reivindicações, os estudos tiveram de ser realizados e inseridos 

no EIA/Rima – em forma de adendo – para dar prosseguimento ao licenciamento 

ambiental do projeto. Analisando o EIA do VLT, na parte referente às alternativas 

locacionais e tecnológicas, pôde-se verificar, antes das mudanças propostas, que esse 

assunto não foi abordado com profundidade, em princípio pelo documento em questão 

só possuir quatro páginas – o adendo possui sessenta e quatro – e as conclusões serem 

muito simplistas. Isso pode ser observado em um trecho do EIA. 

Outro aspecto considerado para a definição do traçado do Projeto do 

VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS – VLT diz respeito à função do 

                                                           
44

 Art. 149, inciso I, b – nos casos em que a remoção seja imprescindível para a reurbanização, mediante 

consulta obrigatória e acordo de pelo menos dois terços da população atingida, assegurando o 

reassentamento no mesmo bairro (Lei Orgânica do Município de Fortaleza, 2007). 
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mesmo. O projeto foi concebido para ser um ramal de integração ligando um 

setor da cidade onde se tem a maior concentração de equipamentos hoteleiros 

a um terminal rodoviário de integração, Terminal da Parangaba, passando por 

pontos de transporte como o aeroporto e a rodoviária, sendo assim um ramal 

de integração dos sistemas de transporte de Fortaleza. Diante destas 

premissas, a definição do traçado do ramal ferroviário Parangaba – Mucuripe 

recaiu sobre o traçado atualmente utilizado pela Transnordestina 

exclusivamente no transporte de carga (ESTUDO DE IMPACTO 

AMBIENTAL, 2011, p. 1). 

Essa parte do EIA aponta diretamente como melhor opção a linha férrea já 

existente, Parangaba-Mucuripe, usada pela Transnordestina para transporte de cargas, 

sem considerar uma análise profunda de alternativas, como se pode observar a seguir: 

Qualquer outro traçado implicaria em um aumento do número de 

intervenções, principalmente desapropriações, e comprometimento dos 

serviços públicos, afetando principalmente o sistema viário (ESTUDO DE 

IMPACTO AMBIENTAL, 2011, p. 2). 

Entretanto, como não foi realizado estudo quanto a essas premissas, não é 

possível afirmar com precisão que outras opções de traçado seriam viáveis. Outro 

aspecto observado no estudo é quanto às desapropriações e ao argumento usado para 

justificar a escolha da linha férrea existente. 

Considerando a possível instalação do ramal com o alinhamento de menor 

distanciamento entre os dois pontos (Mucuripe – Parangaba), que teria uma 

extensão de 10,99 km, constata-se que as intervenções seriam enormemente 

significativas, afetando avenidas de grande fluxo como a Dom Luís, Santos 

Dumont, Desembargador Moreira, Padre Antônio Tomás, dentre outras 

(ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL, 2011, p. 2). 

Certamente é inviável estruturar um traçado em linha reta cortando metade da 

cidade, passando por bairros mais valorizados – Aldeota e Meirelles, áreas 

verticalizadas –, com menor disponibilidade de terrenos para tal empreendimento. 

Usando desse artifício, o estudo afirma que os valores indenizatórios somariam uma 

quantia elevada; portanto, adotar a linha férrea já existente, indenizando as comunidades 

que vivem em terrenos da União, é, segundo o EIA, a melhor opção. 

Quanto às alternativas tecnológicas, não foram explorados os aspectos técnicos 

do BRT: transporte de passageiros, custo, implantação, entre outros, em relação ao VLT 

ou a outras formas de transporte, como por exemplo o VLP, um misto entre ônibus e 

VLT. Desse modo, o estudo se torna tendencioso e favorece a implantação do tipo de 

transporte VLT na área escolhida. O EIA ainda aponta que a não implantação do 
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empreendimento corrobora a permanência “[...] das ocupações indevidas da faixa de 

domínio da linha férrea existente” (EIA, 2011, p. 4). 

Pelo exposto e conforme o que o MLDM apontou, o EIA/Rima do VLT não 

cumpria o que determina o Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama em relação 

ao EIA, que é a apresentação de alternativas tecnológicas e locacionais de projetos
45

. 

Para atender o pedido da população envolvida com o projeto e em conformidade 

com a resolução do Conama, em 28 de julho de 2011, a Procuradoria Regional dos 

Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal solicitou à Semace as 

complementações ao EIA e ao respectivo Rima, visando sanar a carência de 

informações que havia no estudo. 

Após a complementação do EIA/Rima, as comunidades solicitaram – juntamente 

com a Defensoria Pública da União, a Defensoria Geral do Estado do Ceará e o 

Ministério Público Federal – mais tempo para analisar o estudo, como também mais 

Audiências Públicas para debater o projeto, entretanto o estudo foi aprovado, em 2 de 

setembro de 2011, e a licença prévia concedida para a instalação do VLT pelo Conselho 

Estadual de Meio Ambiente – Coema. 

O custo total do projeto VLT é de 265 milhões, um valor alto se comparado às 

indenizações – para aproximadamente quatro mil famílias – de 92 milhões, conforme a 

Matriz de Responsabilidades.  De acordo com a Lei Estadual nº 15.056, aprovada em 6 

de dezembro de 2011 e publicada no Diário Oficial do estado, fica estabelecido que os 

imóveis residenciais ou mistos avaliados em até 40 mil reais receberão indenização 

correspondente a uma unidade residencial, a ser viabilizada pelo Poder Executivo por 

meio do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV, da Caixa Econômica Federal, 

ou de outro financiamento, em local definido pela Secretaria da Infraestrutura do Estado 

do Ceará – Seinfra-CE. 

                                                           
45

 Art. 5, inciso I – contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização do projeto, 

confrontando-as com a hipótese de não execução do projeto (Conselho Nacional do Meio Ambiente, 

1986). 
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Para os imóveis residenciais avaliados acima de 40 mil, a indenização 

correspondente é de um imóvel no PMCMV, ou de outro financiamento, também em 

local escolhido pela Seinfra. 

Aqueles que moram há pelo menos 12 meses antes da data da publicação da lei 

receberão uma casa pelo governo do estado. Os posseiros moradores há menos de um 

ano receberão o imóvel também do Minha Casa Minha Vida, porém terão de aceitar o 

custeio das prestações. Para aqueles que só exercem atividades comerciais – mercearias, 

armarinhos, lan houses e outras –, a lei diz que o desapropriado receberá somente a 

indenização em dinheiro. Aqueles que têm casas avaliadas em menos de 16 mil reais 

receberão o aluguel social no valor de 400 reais por mês até o recebimento do outro 

imóvel pelo programa Minha Casa Minha Vida. 

Observado o que diz a Lei 15.056, as casas do programa MCMV serão situadas 

em local determinado pela Seinfra. A lei não faz referência sobre se as novas 

residências serão próximas ou no mesmo bairro onde residiam as comunidades. Tal 

medida não leva em consideração as leis de ordenamento urbano expostas 

anteriormente. 

Outro aspecto a ser levantado é sobre a avaliação das casas, a qual só considera 

as benfeitorias realizadas no imóvel, resultando assim em um baixo valor indenizatório.  

Nos cálculos para a indenização, não são levadas em conta a localização dos imóveis 

situados em áreas bem servidas de equipamentos urbanos e a proximidade dos locais de 

trabalho das comunidades. O raciocínio de Henri Lefebvre elucida bem esse cenário, 

quando se refere ao valor de uso da habitação pelo indivíduo: 

O adquirente de espaço continua a adquirir um valor de uso. Qual? Ele não 

compra apenas um volume habitável, permutável com outros [...] O 

adquirente é detentor de uma distância, aquela que interliga sua habitação a 

lugares, os centros de comércio, de trabalho, de lazer, de cultura 

(LEFEBVRE, 1974, p. 391 apud VILLAÇA, 2001, p. 73). 

Conforme aponta o MLDM, o valor dos aluguéis sociais oferecido pelo governo 

do estado não é suficiente para pagar por uma casa no mesmo bairro da antiga morada. 

Os movimentos sociais temem que o governo use o aluguel social como forma de 

postergar os reassentamentos por tempo indeterminado, ao mesmo tempo que acelera as 

obras do VLT. 
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A análise do EIV do VLT sobre a remoção das comunidades não chegou a 

visualizar as vantagens locacionais das moradias; ele somente aponta um diagnóstico 

referente ao âmbito natural e cultural. 

Com relação ao patrimônio natural e cultural, pode-se considerar que o 

primeiro será pouco afetado por tratar-se de uma área urbana, densamente 

ocupada, mas para o segundo as mudanças serão mais significativas, haja 

vista que a saída da população tem sempre reflexos nas relações sociais e 

culturais da área afetada.  Tais mudanças podem ser exemplificadas através 

da quebra dos laços sociais com a migração de parte da população (ESTUDO 

DE IMPACTO DE VIZINHANÇA DO VEÍCULO LEVE SOBRE 

TRILHOS, p. 12, 2012). 

No cenário do megaevento em Fortaleza, as políticas de mobilidade urbana para 

a Copa do Mundo de 2014 corroboraram com  projeto de higienização social das classes 

menos favorecidas, localizadas em áreas de interesse econômico, comercial, imobiliário 

e turístico.  

No contexto da Copa, vale ressaltar o movimento de moradores da comunidade 

do Lagamar, na luta em defesa do direito à moradia. O Lagamar é uma comunidade 

situada entre os bairros Aerolândia, São João do Tauape, Pio XII e Alto da Balança, 

próximo à BR-116. É uma área que tem fácil acessibilidade a importantes equipamentos 

urbanos e institucionais – comércio, shopping centers e serviços. As grandes vias que 

fazem limite com o Lagamar, a Av. Raul Barbosa e a BR-116, dão acesso direto ao 

Aeroporto Internacional Pinto Martins e ao Castelão. Dessa forma, além de área de 

grande interesse imobiliário, o Lagamar é um ponto estratégico em termos de 

mobilidade urbana e de acesso ao megaevento que ocorrerá em Fortaleza (GONDIM; 

GOMES, 2012, p. 516). 

A luta dos moradores por moradia não se iniciou com as obras do megaevento, 

como apontam Gondim e Gomes (2012). Desde as décadas de 1950, com intensificação 

em 1960 e 1970, já havia conflitos pela posse de terra. Como forma de reação, os 

moradores foram buscar nos instrumentos regulamentados pelo Estatuto da Cidade 

auxílio na luta em defesa da habitação. Conforme Gondim e Gomes, os moradores do 

Lagamar passaram a participar ativamente dos processos relativos ao ordenamento da 

cidade: 

A partir de 2005, moradores do Lagamar, articulados em torno da Fundação 

Marcos de Brüin, passaram a participar de várias instâncias de deliberação 
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popular sobre a cidade, como o Orçamento Participativo e os Conselhos de 

Desenvolvimento Social e de Segurança Pública. Esses atores sociais 

estiveram, também, presentes desde as primeiras audiências públicas para 

elaboração do Plano Diretor, e integraram uma frente de movimentos sociais 

para discutir os artigos propostos para a Lei do Plano Diretor. Segundo 

depoimentos de alguns moradores, havia um compromisso, por parte da 

Prefeitura de Fortaleza, de que o Lagamar, com a aprovação do Plano, seria 

uma das Zeis. Entretanto, na lei do Plano Diretor aprovada pela Câmara 

Municipal de Fortaleza em 2008, o Lagamar não constava nem no texto, nem 

nos mapas referentes às Zeis [...] (GONDIM; GOMES, 2012, p. 519.). 

A reação dos moradores resultou na realização de fóruns com a comunidade, na 

busca de apoio de ONGs e na realização de marchas reivindicando, junto ao poder 

público municipal, a implantação da Zeis do Lagamar. A empreitada rendeu sucesso, 

pois em 2010 o Lagamar foi reconhecido como Zeis. 

Atualmente, a preocupação dos moradores do Lagamar é relativa às obras de 

mobilidade urbana para a Copa, principalmente o VLT. Esse projeto prevê remoções 

para o Lagamar. Porém, como essa comunidade está sob diretrizes de ordenamento 

urbano municipal, é necessária a articulação entre esses entes governamentais e o 

Conselho Gestor da comunidade para qualquer tomada de decisão (GONDIM; GOMES, 

2012, p. 521.). 

Não se visualiza essa articulação quando se observam os órgãos responsáveis 

pelo licenciamento ambiental dos projetos. Os estudos de licenciamento ambiental são 

feitos pela Semace, órgão do estado. Ou seja, o próprio poder estadual licencia e 

implanta o projeto, quando o mais recomendado seria o órgão ambiental municipal 

avaliar o estudo para liberar licenciamento depois de ter verificado se tal 

empreendimento do estado não contraria os planos urbanos municipais para aquela área. 

Na gestão municipal de Luizianne Lins, do PT, a prefeitura não se pronunciava 

quanto aos licenciamentos das obras do governo estadual na cidade. Nesse sentido, tem-

se uma coalizão em favor do estado. Na atual gestão do novo prefeito, Roberto Cláudio, 

do PSB – mesmo partido do governador –, a articulação entre o governo municipal e o 

estadual mostram-se mais favoráveis à consecução dos projetos do estado na cidade.  

O que se verifica com a implantação das obras relativas à Copa do Mundo de 

2014 em Fortaleza é que para a instalação dos equipamentos urbanos há 

desapropriações de comunidades carentes de suas áreas de habitação. Nas proximidades 
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de onde há desapropriações para a implantação das obras da Copa existe uma tendência 

à valorização dos terrenos e imóveis. Os bairros próximos à Arena Castelão passam 

pelo processo de valorização devido aos novos projetos que se dirigem àquelas áreas. 
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3. PASSE VALORIZADO: O MERCADO IMOBILIÁRIO NOS BAIRROS 

PRÓXIMOS À ARENA CASTELÃO 

 

Este capítulo tem como objetivo discutir as ações dos agentes sociais envolvidos 

nas transformações no intraurbano de Fortaleza, com destaque para o setor imobiliário 

na expansão da cidade. Será visto que a direção do crescimento da cidade avança para a 

sua porção centro-sul, onde está situada a Arena Castelão, palco dos jogos da Copa do 

Mundo de 2014 em Fortaleza e um dos símbolos da estratégia de inserção da cidade na 

economia globalizada por meio desse megaevento. 

Este capítulo está estruturado em duas partes. Na primeira, denominada Os 

jogadores da partida: agentes produtores do espaço, apresentam-se os agentes 

governamentais envolvidos com o megaevento, as ações do setor imobiliário nesse 

contexto e os movimentos sociais que lutam contra as remoções e pelo direito à 

moradia. Na segunda parte, Os projetos de melhoria urbana, dinâmica imobiliária e 

segregação socioespacial nos bairros próximos ao Castelão, procura-se averiguar a 

valorização dos imóveis, as possíveis mudanças de uso do solo e os conflitos entre o 

mercado imobiliário e os moradores locais. Visando aprofundar os estudos referentes à 

valorização imobiliária nesta pesquisa, adotou-se como recorte espacial as áreas 

próximas ao Estádio Castelão, palco principal da Copa do Mundo 2014 em Fortaleza. 

3.1 OS JOGADORES DA PARTIDA: AGENTES PRODUTORES DO ESPAÇO 

No desenrolar dos grandes projetos que ocorrem na cidade para a Copa do 

Mundo de 2014 estão presentes as ações de agentes produtores do espaço. Em certos 

momentos, alguns com mais participação e influência que outros e por vezes agindo 

conjuntamente com o objetivo de garantir seus interesses incomuns. 

Observou-se nos capítulos anteriores como Fortaleza se prepara para sediar os 

jogos da Copa do Mundo de 2014. Tal inserção da cidade no megaevento se deve à 

atuação de agentes que viabilizam a produção do espaço. 

Segundo Roberto Lobato Corrêa (1995), agentes sociais que fazem e refazem a 

cidade são: Estado, grupos de excluídos, promotores fundiários e proprietários 

imobiliários. 
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Na preparação para a Copa em Fortaleza, os agentes que mais se destacam 

inicialmente são o governo do estado e o municipal. O primeiro, atuando na organização 

do espaço com a construção do VLT, com remoções e com a reforma do Estádio 

Castelão, e o segundo, nas melhorias das avenidas que se ligam aos equipamentos 

urbanos relacionados ao evento esportivo. 

Os grupos de excluídos no contexto da Copa em Fortaleza aparecem como 

aqueles que são alvo de remoções pelo estado. São as classes menos favorecidas que 

não dispõem de poder econômico para adquirir habitações em lugares bem servidos de 

serviços urbanos. Esses grupos são relegados às favelas, às encostas de morros e às 

margens de rios e linhas férreas no caso dos removidos pelo VLT. O contrário ocorre 

com as classes abastadas, que têm acesso aos melhores locais da cidade, próximos às 

comodidades que o urbano tem a oferecer. Segundo Villaça (2001), a busca por 

melhores localizações no espaço urbano reflete a disputa de classes por vantagens 

locacionais: 

[...] o grande desnível social entre as classes nas metrópoles [...] faz que nelas 

sejam realçadas aquela faceta da luta de classes que é travada em torno das 

condições de produção/consumo do espaço urbano, isto é em torno do acesso 

espacial às vantagens ou recursos do espaço urbano. (VILLAÇA, 2001, 

p.47). 

Essa disputa é reforçada pela atuação de outros agentes, os proprietários 

fundiários e os promotores imobiliários. Os primeiros visam renda fundiária de suas 

propriedades voltando-as para uso comercial ou residencial para camadas solváveis. 

Esse último aspecto, em que os proprietários fundiários atuam como promotores 

imobiliários, ocorre quando o público é abonado e os proprietários fundiários dividem 

os lotes e constroem casas (CORRÊA,1995). 

Conforme Corrêa (1995, p. 16), os proprietários de terra influenciam na 

produção do espaço urbano na medida em que exercem pressões junto aos governos, 

principalmente os municipais, pressões que se traduzem na formulação de leis de 

ordenamento do solo urbano. Isso é identificado em Fortaleza, quando Bernal (2003) 

indica as conclusões de Joaquim Cartaxo sobre a LUOS de 1996 de Fortaleza. 

Segundo o urbanista Joaquim CARTAXO (2000, pp. 58-59), a LUOS 

obedecendo à lógica dos interesses do capital imobiliário, alterou 

profundamente os padrões urbanísticos e o tráfico no sistema viário, 
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destacando: as mudanças ocorridas nas avenidas Santos Dumont e Bezerra de 

Menezes; a verticalização arquitetônica concentrada nos bairros Centro, 

Aldeota, Meireles, Papicu e Avenida Beira Mar; a construção de parques 

urbanos e a urbanização da Beira Mar, Praia de Iracema e parte da Praia do 

Futuro; e os novos equipamentos como os shoppings centers e apart-

hotéis.(BERNAL, 2003, p. 176). 

Ainda segundo Corrêa (1996), outra forma de pressão exercida pelos 

proprietários de terra se dá quando eles coagem o estado a instalar infraestrutura urbana 

próxima aos seus terrenos, agregando-lhes valor. É o caso do litoral de Fortaleza, onde o 

setor imobiliário avança para as zonas de praia, adquirindo grandes porções de terras. 

Pressões são realizadas junto ao poder público: “O Estado passa a se responsabilizar 

pela construção de vias de acesso e de infraestrutura nas zonas de praia” (DANTAS, 

2002, p. 78). Com as vias edificadas, os terrenos passam a fazer parte da malha urbana 

da cidade “[...] a um contexto urbano e a um conjunto de atividades urbanas [...]” 

(VILLAÇA, 2001, p. 23), justificando assim sua valorização. 

Por sua vez, os agentes imobiliários, atuando na esfera dos capitais constituintes 

do circuito imobiliário, subdividem-se em capital incorporador, o mais importante nesse 

circuito, pois: 

[...] realiza a gestão do capital-dinheiro na fase de sua transformação em 

mercadorias, em imóvel; a localização, o tamanho das unidades e a qualidade 

do prédio a ser construído são definidos na incorporação, assim com as 

decisões de quem vai construí-lo, a propaganda e a venda das unidades[...] 

(CORRÊA, 1995, P. 19). 

Corroborando esse pensamento, Campos (1989, p. 49) afirma que “[...] o capital 

incorporador é o ‘maestro’ da sinfonia da produção capitalista da moradia, é o elemento 

que coordena a participação das varias frações de capitais no circuito imobiliário 

urbano”. 

Há o capital financeiro, que subsidia a produção e a realização da mercadoria 

habitação. O capital construtor é aquele que realiza a “[...] produção física do imóvel, 

que se verifica pela atuação de firmas especializadas nas mais diversas etapas do 

processo produtivo [...]” (CORRÊA, 1995, p. 20). Por último, o capital comercial e de 

serviços é o responsável pela venda “[...] ou transformação do capital-mercadoria em 

capital-dinheiro, agora acrescido de lucros; os corretores, os planejadores de vendas e os 
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profissionais de propaganda são os responsáveis por esta operação” (CORRÊA, 1995, p. 

20). 

Os agentes da produção do espaço urbano – principalmente os relacionados ao 

imobiliário – influenciam na expansão da cidade. Em relação à expansão de Fortaleza 

pelo imobiliário, Pequeno identifica várias frentes sob dois aspectos: 

[...] primeiro, nas faixas litorâneas pela sua linearidade e densidade 

orientadas pelos investimentos em infra-estrutura e pelos empreendimentos 

do setor imobiliário; segundo, nas franjas periféricas, onde ao oeste 

predomina uma expansão diversificada reunindo o setor imobiliário 

associado às camadas mais populares, os programas habitacionais públicos e 

as ocupações espontânea, e ao leste prevalece o mercado formal voltado às 

camadas médias e superiores. (PEQUENO, 2009, p. 98-99). 

Podem-se visualizar melhor os eixos de expansão do imobiliário de Fortaleza 

relatados anteriormente através da figura abaixo, onde Pequeno (2008) aponta os fluxos 

de atuação do mercado imobiliário. 

 

  Figura 9 – Concentrações e Fluxos de Intervenção do Setor Imobiliário Formal 

 
                    Fonte: Extraído de Pequeno, 2008. 

Como se pode notar acima, os eixos de expansão extrapolam os limites da 

capital direcionando-se principalmente para cidades do litoral oeste e leste. No 

intraurbano de Fortaleza, Pequeno (2008) mostra que os vetores em azul são as novas 

direções tomadas pelo mercado imobiliário que encontram na porção sul-sudeste da 
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cidade – Messejana, Passaré, Dias Macedo, Cajazeiras e Castelão – novas áreas para a 

implantação dos seus projetos. 

Essas novas áreas valorizadas, segundo Rufino (2012) configuram o que a autora 

chama de coroa imobiliária ou periférica. 

[...] deve-se destacar a consolidação de uma coroa periférica com grande 

concentração de empreendimentos imobiliários na porção sul e sudoeste do 

município de Fortaleza. [...] essa nova área de expansão da produção 

imobiliária está particularmente relacionada ao aumento da produção 

imobiliária para o chamado segmento econômico
46

. A existência de 

importantes eixos viários e equipamentos de mobilidade, além da 

disponibilidade de lotes de grande dimensão e menores preços, são elementos 

que explicam a apropriação da área pelo mercado imobiliário. 

(RUFINO,2013,p.269). 

Rufino (2012) ressalta os eixos viários dessa região na qual podem ser 

destacados aqueles ligados às obras de mobilidade da Copa do Mundo de 2014: a BR- 

222 e as Avenidas Aberto Craveiro, Paulino Rocha, Dedé Brasil e Juscelino Kubitschek. 

Essa região da também engloba terminais de ônibus, como o Terminal da Parangaba. Na 

Figura 10, Rufino (2012) aponta a produção imobiliária em dezembro de 2010 – pontos 

pretos – e a localização daquilo que a autora denomina coroa imobiliária. 

 

                                                           
46

 Segmento econômico que a autora se refere são as populações com maior poder de compra. 
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Figura 10 - Dinâmicas de Valorização Imobiliária na metrópole e a Coroa Imobiliária 

 
               Extraído de Rufiná, 2012.                                                                                           

               Fonte: Sinduscon-Ce (Relatório IVV - mês de dezembro de 2010);Base Geometropolis –  

               Observatório das Metrópoles. 

               Esse setor que concentra novos investimentos imobiliários abrange áreas de 

intervenção para as obras da Copa do Mundo de 2014 e obras de melhoria do sistema 

viário e de reforma do Castelão. Esse último pode se tornar um catalisador da 

valorização imobiliária na área e uma centralidade, uma vez que o projeto para a Arena 

– uma parceria público-privada – envolve ofertas de serviços com shoppings, 

restaurantes, cinemas e museus, configurando-se assim como atividades geradoras de 

fluxos. Sánchez (2010) afirma que ações como essa podem constituir centralidades e 

gerar aumento do consumo: 

Na escala da cidade, as intervenções baseadas nas “parcerias públicos-

privadas” constroem novas centralidades, polos de atração que 

redimensionam o fluxo das pessoas e reordenam o consumo. Elas podem ser 

interpretadas com a expressão do movimento que transforma o espaço em 

mercadoria, produzindo o consumo do espaço. (SÁNCHEZ, 2010, p.48). 

As obras para a Copa entram na lógica de inserção da cidade na economia 

globalizada, pois, segundo Sánchez (2010), elas coadunam-se com o que a autora chama 

de imperativos do planejamento urbano: 

[...] capazes de tornar as cidades ‘atraentes e competitivas’[...] modernização 

de infraestrutura de transporte: portos, aeroportos, terminais e anéis 

rodoviários capazes de acelerar a mobilidade e garantir a fluidez no território 
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[...] recuperação de frentes marítimas e áreas portuárias, investimentos em 

espaços públicos tornados emblemas da modernização. [...] produção de 

espaços residenciais de alto padrão associada à oferta de bens e serviços de 

topo de mercado, destinadas aos [...] segmentos sociais emergentes [...] 

(SÁNCHEZ, 2010, p. 60-61). 

O conjunto de obras para a Copa do Mundo de 2014 em Fortaleza, além da 

finalidade para os jogos e do projeto de cidade competitiva
47

, beneficiará as ações dos 

agentes imobiliários atuantes nos eixos de expansão da cidade que envolvem os bairros 

próximos a Arena Castelão.  

Observando esse processo em Fortaleza procurou-se averiguar a valorização dos 

imóveis, possíveis mudanças de uso do solo e conflitos entre o mercado imobiliário e 

moradores locais nos bairros próximos a Arena Castelão. 

3.2 OS PROJETOS DE MELHORIA URBANA, DINÂMICA IMOBILIÁRIA E 

SEGREGAÇÃO SOCIOESPACIAL NOS BAIRROS PRÓXIMOS AO CASTELÃO. 

 

 Visando aprofundar os estudos referentes à valorização imobiliária nesta 

pesquisa, adotou-se como recorte espacial as áreas próximas ao estádio Castelão pelos 

seguintes motivos: primeiro, por ser o Castelão o principal equipamento para a Copa do 

Mundo de 2014 em Fortaleza; segundo, por ele encontrar-se perfeitamente rodeado 

pelos bairros Dias Macedo, Castelão, Mata Galinha, Cajazeiras, Barroso e Passaré, o 

que permite estabelecer um raio de atuação desta pesquisa na área; terceiro, pela 

quantidade de vazios urbanos e áreas verdes, as quais têm um potencial atrativo da 

região para incorporadoras; por último, pelos projetos urbanos para a área, como a 

melhoria da mobilidade urbana, o Bioparque Passaré e a extensão do Parque Rio Cocó. 

Observando o mapa a seguir, vê-se que o Castelão e os bairros próximos estão 

situados aproximadamente no centro geográfico da cidade, e que as quatro avenidas 

presentes interligam esses lugares: ao norte, as avenidas Governador Rui Barbosa e 

Alberto Craveiro; ao sul, a Av. Juscelino Kubitschek; a leste, a Av. Deputado Paulino 

Rocha; a oeste, a Av. Dedé Brasil. 

                                                           
47

 Cidade competitiva foi o termo usado por Manuel de Forn, comissário da prefeitura de Barcelona para 

o plano estratégico de desenvolvimento econômico e social nas Olimpíadas de 1992; Governador Cid 

Gomes e Secretário do turismo, Bismarck Maia, na Conferência Internacional sobre Turismo, 

Desenvolvimento, Inclusão Social e Integração Regional, realizada em 28 e 29 de novembro de 2011 

em Fortaleza, no Centro de Convenções da Unifor. 
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                Mapa 10 - Localização da área de estudo. 

Fonte: Elaborado por Rodolfo Góis. 

A Metrópole e os Megaeventos. 
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Ao longo da Av. Dedé Brasil e em direção ao Estádio Castelão, existe a 

concentração de depósitos de materiais de construção. Porém, como afirma Villaça 

(2001, p. 24), “[...] a produção dos objetos urbanos só pode ser entendida e explicada se 

forem consideradas suas localizações”. Essa concentração de lojas ligadas ao ramo da 

construção civil é explicada inicialmente pela demanda proveniente tanto das obras dos 

bairros Passaré, Castelão e Dias Macedo (construções principalmente de unidades 

residenciais, conforme observado em trabalhos de campo) como da expansão da 

produção imobiliária nas franjas periféricas da cidade. 

Num esforço de síntese, apresento em seguida alguns elementos presentes no 

entorno do Castelão, de modo a caracterizar os usos e (des)usos do solo urbano no setor 

alvo desta investigação. 

Como já foi dito antes, nas proximidades do Estádio Castelão há muitas áreas 

que apresentam vazios urbanos e espaços verdes, como é o caso do terreno pertencente 

à empresa Fujita Engenharia, localizado próximo a Av. Dedé Brasil. 

Figura 11 – Terreno da empresa Fujita Engenharia 

 
                                       Fonte:Trabalho de Campo no dia 05/09/2011. 

O terreno da empresa Fujita Engenharia representa um grande lote de terra numa 

área em plena valorização imobiliária próxima ao estádio. Villaça (2001) afirma que 

nesses casos tais terrenos têm seus preços atualizados, pois: 

 
[...] terrenos vagos têm seu preço continuamente atualizado; [...] Se o terreno 

urbano vago apresenta um acréscimo de valor, esse acréscimo deriva de 

alteração de sua localização e esta, por sua vez, deriva do trabalho social 

dispendido na produção de todo o espaço urbano.” (VILLAÇA, 2001, p. 79). 

 

A Av. Dedé Brasil passará por reformas no valor de 41,6 milhões com vistas ao 

BRT, veículo que transportará passageiros do Terminal da Parangaba ao Estádio 

Castelão. Aqui, o trabalho social dispendido – apontado por Villaça na citação acima –
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visa melhorar as condições de mobilidade e consequentemente a acessibilidade, o que 

promove a valorização dos terrenos próximos no contexto urbano. 

A Av. Alberto Craveiro é também conhecida como “Avenida da Copa”, pois 

integra o Estádio Castelão ao bairro Dias Macedo e o liga à Aldeota, bairro nobre da 

cidade. Nessa avenida, situa-se o Condomínio Espiritual Uirapuru – CEU, 

empreendimento pertencente à Igreja Católica e administrado por 12 entidades 

religiosas, com espaço de 112 hectares de quilômetros quadrados, mais uma grande 

reserva de espaço verde. O CEU localiza-se entre o estádio e o aeroporto, com 

excelentes vias de deslocamentos para qualquer área da cidade. 

Figura 12 - Entrada do CEU na Av. Alberto Craveiro 

 
                      Fonte: Trabalho de Campo do dia 05/09/2011. 

A Avenida Alberto Craveiro também receberá obras para a implantação do 

sistema BRT, que consistem em duplicação e alargamento orçados no valor de 33,7 

milhões de reais. 

Por sua vez, a Av. Juscelino Kubitschek – com muitos espaços verdes no seu 

entorno – possui um grande fluxo de automóveis e interliga o Castelão à Av. Presidente 

Costa e Silva, avenida que leva ao Cemitério Parque da Paz e ao Hospital Sarah 

Kubitschek. Nas adjacências, surgem novos padrões de imóveis residenciais, 

principalmente condomínios de dois andares, de padrão moderno, atendendo uma classe 

média que busca habitação no entorno das vias do estádio. 
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                   Figura 13 - Condomínios na Av. Juscelino Kubitschek próximos à Arena Castelão 

 
                    Fonte: Trabalho de Campo no dia 13/11/2012. 

 

A Av. Juscelino Kubitschek corta, na direção sul, o bairro Passaré, o qual faz 

divisa com o bairro Barroso, que apresenta venda de moradias para a população de 

baixa renda. Essa população, sem alternativas melhores, compra imóveis em lugares 

pouco acessíveis e com infraestrutura urbana precária. 

 

Figura 14 – Terreno à venda no Barroso, bairro com infraestrutura urbana precária e ineficiente 

 
                    Fonte: Pesquisa de Campo no dia 05/09/2011. 

Os terrenos mais bem situados dentro do Barroso estão sob ação do mercado 

imobiliário formal; são áreas próximas ao Estádio Castelão e à Av. Deputado Paulino 

Rocha (Figura 15). O Barroso possui, como padrão de habitação, residência unifamiliar 

com até dois pavimentos, refletindo a morfologia dos loteamentos ofertados para a 

construção desse padrão pelo mercado imobiliário local. 
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     Figura 15 - Loteamento no Barroso, em Fortaleza. No outdoor no canto superior direito, leia-se: 

“Tenha o Castelão como Vizinho”, apontando a proximidade com o Estádio 

 
                                        Fonte: Rodolfo Góis. 

Com as obras de melhoramento urbano para a Copa do Mundo de 2014 

ocorrendo nas proximidades, entra-se no processo de construção do imaginário social 

do desenvolvimento e da melhoria da qualidade de vida. Um primeiro exemplo é o do 

loteamento “Terra Nova”, onde o marketing tem como slogan a frase: “De um lado seu 

sonho do outro também”, expressando a vantagem locacional de estar próximo do 

estádio como sonho de morar bem. O segundo exemplo é do Arena Condomínio Clube 

em Cajazeiras. 

Figura 16 - Outdoor na Av. Dep. Paulino Rocha anunciando o Arena Condomínio Clube em Cajazeiras. 

Marketing associando o empreendimento com a nova imagem do Estádio Castelão 

 
              Fonte: Rodolfo Góis. Trabalho de campo de 16/11/2012. 

Villaça (2001) aponta que grande parte das transformações positivas nos 

atributos de determinados pontos no espaço intraurbano provém de: “[...] melhoria de 

acessibilidade. [...], seja nas grandes obras urbanas que introduzem novas 
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acessibilidades [...], ou aproveitam a acessibilidade já existente” (VILLAÇA, 2001, p. 

79). 

A periferia no entorno do Castelão absorve uma lógica de especulação dos lotes 

vazios com base no valor potencial que eles terão e na melhoria da acessibilidade 

ocasionada pelas obras de melhoramento da Av. Deputado Paulino Rocha, que acarreta 

a atualização dos preços. Ainda assim, vê-se que a elevação dos preços do metro 

quadrado é módica, quando se analisam os apartamentos no Barroso. 

 Gráfico 1 – Média do preço do metro quadrado no Barroso. 

 
 Fonte: Índice Fipe-Zap de imóveis

48
. 

 

O índice Fipe-Zap de preços de imóveis não registrou a valorização de outros 

tipos de investimentos imobiliários no bairro. 

Em Cajazeiras, bairro contíguo ao Barroso, o preço do metro quadrado é mais 

elevado. Observado em trabalho de campo, o Cajazeiras é um bairro com pouca 

verticalização, onde a maior parte dos imóveis vendidos são casas em condomínios que, 

conforme o gráfico a seguir, apresentam um preço mais elevado que os dos 

apartamentos. 

 

                                                           
48

 O Índice Fipe-Zap de Preços de Imóveis Anunciados é o indicador de preços de imóveis produzidos em 

parceria entre a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – Fipe e o ZAP Imóveis. A Fipe é ligada 

ao Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da 

Universidade de São Paulo (FEA-USP). A Fipe realiza levantamentos de dados primários para a 

elaboração de índices, tabelas de preços médios e de quantidades de uma série de variáveis econômicas.  

O ZAP é uma empresa da Globo, ligada ao setor de imóveis e parceira da  FIPE na elaboração de 

índices voltados para o ramo imobiliário. O índice Fipe-Zap de imóveis apresenta registros temporais 

diferenciados para os bairros analisados nesta pesquisa. Alguns bairros apresentam maior tempo de 

registro do que os demais.  
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 Gráfico 2 – Média de preço do metro quadrado em Cajazeiras. 
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  Fonte: Índice FIPE ZAP imóveis. 

Já no bairro Mata Galinha, onde está situado o Estádio Castelão, vai-se encontrar 

infraestrutura urbana deficiente, como precária pavimentação das ruas e residências 

unifamiliares de pequeno porte, evidenciando que a megaestrutura da Arena Castelão se 

destaca na paisagem do bairro. 

 

Figura 17 – Vista do Castelão na Rua Padre José Oliveira no bairro Mata Galinha 

 
Fonte: Pesquisa de campo no dia 16/11/2012. 
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Conforme o PDPFOR o bairro está situado na ZRU 2 que tem como um dos 

objetivos: 

Art.95. V – promover e incentivar a construção de novas habitações de 

interesse social e de mercado popular nas áreas com infraestrutura urbana, 

serviços e equipamentos públicos disponíveis ou que estejam recebendo 

investimentos urbanos para a adequação das condições de habitabilidade; 

(PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE FORTALEZA, 2009). 

 

Quanto às habitações de interesse social para o mercado popular, não se 

encontraram – durante o período da pesquisa – ofertas de unidades na área, podendo tal 

fato estar associado aos reduzidos investimentos urbanos para o bairro, destacando-se as 

obras de saneamento básico e de drenagem próximas às margens do Rio Cocó, que 

atenderão as comunidades da circunvizinhança. 

       Figura 18 - Drenagem Urbana do Rio Cocó no Mata Galinha 

 
                                              Fonte: Pesquisa de campo no dia 27/01/2012. 

Segundo a descrição da ZRU 2, há insuficiência ou precariedade de serviços 

urbanos, principalmente de saneamento ambiental, apontando que para o bairro Mata 

Galinha deva-se promover a requalificação do saneamento priorizando as sub-bacias do 

Rio Cocó que, nesse caso, abrange todo o bairro. 

Em virtude da pouca disponibilidade de infraestrutura urbana voltada para 

saneamento e pavimentação, dificultando o acesso ao bairro, o mercado imobiliário não 

é atraído para o local, mesmo que seja vizinho ao Estádio Castelão. 

Para os bairros Mata Galinha, Barroso, Passaré, Castelão e Dias Macedo 

destaca-se o projeto Parque Rio Cocó – ainda em via de implantação –, concebido pela 

Prefeitura de Fortaleza, através do Programa de Requalificação Urbana com Inclusão 

Social – Preurbis. O programa tem atuação em seis comunidades da bacia do rio Cocó, 
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com o intuito de melhorar tanto a qualidade de vida da população de baixa renda 

residente às margens do Rio Cocó, mediante a construção de 816 moradias, como 

também a infraestrutura urbana e os serviços sociais. 

As comunidades envolvidas no projeto são Boa Vista, São Sebastião, Gavião, 

Comunidade do Cal, TBA, Rio Cocó, João Paulo II e Jangurussu, presentes no mapa a 

seguir. Nessas comunidades, existem alguns simplórios estabelecimentos comerciais, e 

residências de, no máximo, três pavimentos, das quais muitas estão em situação 

precária, aparentando estar em constante construção.  

O projeto Parque Rio Cocó prevê: sede administrativa, anfiteatro, equipamento 

de ginástica, cafeteria, campos de futebol, playgrounds, pista de skate, pista de 

bicicross, praças de convivência, quadras de vôlei, quadras poliesportivas, quiosques de 

segurança, salas de eventos, unidade de comércio, ciclovia de 5,6 km, estacionamento, 

passeio arborizado, creche e centro de convivência. O projeto atende os requisitos das 

zonas ZRU 2 e ZOM 2 – espaços e de lazer e esporte –, entretanto a população humilde 

não será plenamente beneficiada por ele em virtude da remoção da localidade para a 

porção sudeste do Passaré, distante do novo equipamento urbano. 
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                    Mapa 11 - Comunidades Removidas pelo Projeto Rio Cocó e Empreendimentos Imobiliários. 

 
       Fonte: Elaborado por Rodolfo Góis. 

A Metrópole e os Megaeventos. 
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Em 1º de março de 2011, uma ordem de serviço foi assinada autorizando o 

empreendimento. Com valor orçado em mais de R$ 26 milhões, o projeto compreende 

obras de urbanização de cerca de 6,5 km da margem do rio. A previsão que se tinha era 

que as obras estivessem concluídas em novembro de 2012. Um dos motivos do atraso é 

que as 816 unidades habitacionais construídas para abrigar os moradores das 

comunidades beneficiadas pelo projeto foram indevidamente ocupadas por outros 

moradores do Passaré e de outras localidades, impedindo a remoção dos moradores das 

margens do Rio Cocó e o início das obras pela prefeitura. Enquanto o impasse não for 

resolvido, o projeto do parque Rio Cocó encontra-se parado. 

            Figura 19 - Casas do projeto do PREURBIS no Passaré 

 
                                             Fonte: Pesquisa de Campo em 16/ 11/2012. 

Próximo ao terreno, o aterro sanitário do Jangurussu, desativado, porém ainda 

exalando odores, contribui para a poluição do Rio Cocó e do lençol freático, e transmite 

doenças às populações próximas, comprometendo a qualidade de vida das comunidades 

ali residentes. 

Segundo representante
49

 da Associação de Moradores Unir e Lutar, da 

comunidade Boa Vista, a prefeitura realizou reuniões pelo menos uma vez ao ano para 

tratar do número de residências removidas e das indenizações, porém prazos e valores 

não foram fixados com precisão. A tabela a seguir apresenta o número de habitações das 

comunidades afetadas diretamente pelo projeto. 

 

                                                           
49

 Informação colhida da fala de uma moradora pertencente à Associação de Moradores Unir e Lutar, da 

comunidade Boa Vista, no trabalho de campo do dia 16/11/ 2012. 
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Tabela 9 - Imóveis diretamente afetadas pelo Projeto Parque Rio Cocó 

Comunidade Total de imóveis Imóveis diretamente 

afetados 

Boa Vista 682 250 

São Sebastião 318 214 

Gavião 1.042 157 

Do Cal 211 179 

TBA 147 100 

João Paulo II 79 79 

 TOTAL = 2.479 TOTAL =  979 

Fonte: Preurbis Cocó. 

A representante da comunidade também informou que, mesmo estando em áreas 

de risco, alguns moradores não querem sair, pois alegam que a localização de suas 

residências otimiza o deslocamento para outros pontos da cidade – principalmente o 

Centro –, uma vez que há linhas de ônibus próximas à comunidade, especialmente 

aquelas que passam pelas avenidas Alberto Craveiro e Raul Barbosa. 

Esse posicionamento de alguns moradores da comunidade Unir e Lutar encontra 

respaldo no pensamento de Corrêa (1995), quando afirma que a produção do espaço 

pelo grupo de excluídos se dá mediante fatores como estratégia e sobrevivência. Esses 

dois fatores ocorrem com: 

[...] apropriação de terrenos usualmente inadequados para os outros agentes 

da produção do espaço, encostas íngrimes e áreas alagadiças. [...] No plano 

imediato a favela corresponde a uma solução de um duplo problema, o da 

habitação e de acesso ao local de trabalho. (CORRÊA, 1995, p. 30). 

Eles afirmam que o local em que serão reassentados – os conjuntos habitacionais 

foram construídos a 3 km das atuais residências – não é de fácil acesso e longe das 

linhas de ônibus.  Em contrapartida o Projeto Parque Rio Cocó afirma que o local do 

reassentamento está próximo a vários pontos de ônibus. 

Os moradores também afirmam que as reformas nas vias próximas ao Castelão 

beneficiarão mais aqueles que têm automóveis. Segundo Villaça (2001) situações como 

essas mostram que os pobres são mais dependentes do transporte coletivo e prisioneiros 

do espaço. 

As necessidades e condições de deslocamento, como também a tecnologia de 

transportes, variam conforme as classes sociais. Quem é obrigado a morar 

longe do emprego e das compras é forçado a condições mais penosas de 
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deslocamento. Se o Estado privilegia o transporte individual construindo vias 

expressas, está privilegiando as condições de deslocamento dos proprietários 

de automóveis. De maneira geral, as camadas populares são mais prisioneiras 

do espaço do que as camadas de mais alta renda, pois a possibilidade dessas 

camadas é bem maior. Nas palavras de David Harvey (1976, 171), ‘os ricos 

podem comandar o espaço, enquanto os pobres são prisioneiros dele’. 

(VILLAÇA, 2001, p. 181). 

As vantagens dos ricos em relação à mobilidade são notadas na fala dos 

corretores de plantão em um empreendimento no bairro Castelão – porém divulgado 

como Dias Macedo – localizado às margens da Av. Alberto Craveiro. O 

empreendimento em questão é o Reserva Jardim, em construção pela MRV Engenharia, 

um edifício com quatro pavimentos e valor médio de 2.200 reais o metro quadrado cuja 

característica mais ressaltada nas propagandas é a proximidade com o Estádio Castelão 

e a localização na avenida que facilita o acesso ao Centro
50

. 

      Figura 20 - Reserva Jardim, foto montagem para divulgação 

 
                                   Fonte: MRV Engenharia.

51
 

Essa preferência pela localização que dá melhor acesso ao centro da cidade é 

explicada por Villaça (2001), quando afirma que o processo de dominação do espaço 

urbano é capitaneado pela classe dominante, que procura beneficiar-se das vantagens de 

deslocamento para vários pontos na cidade, principalmente o Centro. 

[...] o processo segundo o qual a classe dominante comanda a apropriação 

diferenciada dos frutos, das vantagens e dos recursos do espaço urbano. 

Dentre essas vantagens, a mais decisiva é a otimização dos gastos de tempo 

despendido nos deslocamentos dos seres humanos, ou seja, acessibilidade às 

                                                           
50

 Informação fornecida pela corretora de plantão do Reserva Jardim, em trabalho de campo realizado em 

29 de novembro de 2012. 
51

  A MRV Engenharia atua em parceria com a empresa BSPAR. Conforme trabalho de Rufino (2012) a 

primeira voltando os seus produtos para à população de 3 a 10 salários mínimos (SHIMBO, 2010 apud 

RUFINO, 2012) e a segunda para populações mais solváveis. Na área de estudo há empreendimentos 

dessas duas empresas, o Reserva Passaré da BSPAR no bairro Passaré é um exemplo. 
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diversas localizações urbanas, especialmente ao centro urbano. (VILLAÇA, 

2001, p.238). 

Observa-se que as ações governamentais, como o projeto do Parque Rio Cocó, 

não satisfazem os anseios de parte dos moradores das comunidades envolvidas no que 

se refere às vantagens locacionais, bem diferente dos empreendimentos imobiliários. 

Ainda segundo corretores do empreendimento Reserva Jardim, localizado no 

Dias Macedo, o bairro teve sua valorização associada às obras de melhoria urbana para 

a Copa do Mundo de 2014 e aos planos de retirada das comunidades, nesse caso Boa 

Vista, próximo ao condomínio, mais exatamente do outro lado da Av. Alberto Craveiro. 

A oferta de imóveis no bairro Castelão é predominantemente de apartamentos, 

seguida por casas e depois por imóveis comerciais. Em janeiro de 2011, o preço médio 

do metro quadrado no bairro chegou a 1.750 reais para apartamentos, enquanto para 

casas foi de 1.056 reais. Os preços foram se igualando até junho de 2011, 1.826 reais. A 

partir de então, os valores dos apartamentos e das casas começam a se distanciar, como 

se vê no Gráfico 3, chegando a uma diferença de 1.354 reais em janeiro de 2013. 

Ainda assim, os preços no Castelão são menores que em outros bairros da 

cidade. No mesmo ano de 2011, os preços dos apartamentos na Aldeota eram de 3.415 

reais o metro quadrado, no Meireles de 3.883 reais e no Porto das Dunas de 3.164 reais. 

As casas na Aldeota apresentam o valor de 4.688 reais; já no Meireles é de 3.861 reais 

e, no Porto das Dunas, de 2.144 reais
52

. 

 

                                                           
52

 Conforme dados apresentados no site <www.zap.com.br/imoveis/fipe-zap/>. 
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Gráfico 3 – Média do preço do metro quadrado no Castelão. 
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No site da RMV Engenharia, a propaganda afirma que o empreendimento no 

“[...] Dias Macedo possui uma completa infraestrutura e está localizado em uma das 

regiões que mais se valorizam em Fortaleza”. Porém, quando se observam os preços dos 

apartamentos no Dias Macedo, nota-se que eles estão abaixo dos valores dos 

apartamentos ofertados no Castelão. 

Gráfico 4 – Médio de preço do metro quadrado no Dias Macedo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: Índice FIZ ZAP Imóveis. 

O gráfico mostra que o Dias Macedo teve o maior preço do metro quadrado no 

mês de março de 2012, de 2.580 reais. Nos meses seguintes, o preço caiu, para 2.405 

reais em abril do mesmo ano e a partir daí teve leves oscilações até fevereiro de 2013, 

com o valor de 2.453 reais. Quando se comparam os valores do metro quadrado dos 

apartamentos do Castelão e do Dias Macedo, depreende-se que no primeiro bairro 

houve uma elevação dos preços no início de 2012, aproximadamente 2.153 reais, 

quando no segundo bairro os preços eram de 2.258 reais. Porém, ao longo de todo o ano 

de 2012 e início de 2013, os valores no Castelão superaram os do Dias Macedo. 

Pergunta-se, então: o que explicaria a associação, pelo marketing imobiliário, do 

empreendimento com o bairro Dias Macedo? Quando se analisa a propaganda do 

Reserva Jardim, nota-se que ela situa o empreendimento próximo de “diversos pontos 

comerciais como o Makro”, o qual se localiza de fato no Dias Macedo. Em trabalho de 

campo, percebe-se que há muitos espaços verdes no Castelão, o que também é 

explorado na propaganda do Reserva Jardim: “Além disso, o bairro está cercado de 
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verde por todos os lados, para que você e sua família tenham mais qualidade de vida”, é 

o que afirma o site da empresa. 

Segundo Rufino (2012), esse marketing é explicado pela carga simbólica que os 

empreendimentos costumam apresentar. 

A impregnação de símbolos no condomínio residencial, reforçada pela 

aproximação do marketing à produção imobiliária, procura explorar o 

conjunto de significados econômicos e socioculturais particulares à 

habitação. (RUFINO, 2012, p. 211). 

Logo, o empreendimento apresentado procura fazer associação com todas as 

vantagens existentes no Dias Macedo, como os pontos comerciais e os espaços verdes 

presentes no Castelão. Rufino ainda afirma: “Um exemplo do reforço da carga 

simbólica do condomínio é sua justaposição a nomes como ‘clube’, ‘parque’ e ‘jardim’, 

que trazem a associação direta do lazer como parte do lugar de moradia” (RUFINO, 

2012, p. 212). Não só o empreendimento Reserva Jardim, mas também os demais 

observados no Passaré têm seus nomes ligados os ambientes de lazer e à natureza 

próxima. 

Figura 21 - Anúncio do Reserva Passaré se intitulando com "Condomínio Parque" e fazendo referências à 

sua proximidade com a natureza e o estádio Castelão. Responsabilidade da BSPAR 

 
              Fonte: Anúncio publicitário do Reserva Passaré. 
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No Passaré estão os empreendimentos voltados para camadas mais solváveis – 

empreendimentos da BSPAR
53

 – e concentrados na Rua Prudente Brasil, próximos ao 

Zoológico Municipal Sargento Prata, que divide espaço com o Horto Municipal e o 

Espaço Verde. Para esse complexo ecológico, a prefeitura de Fortaleza, na gestão da ex-

prefeita Luizianne Lins, planejou a construção do projeto Bioparque Passaré. 

Figura 22 - Entrada do Zoológico Municipal Sargento Prata 

 
                    Fonte: Rodolfo Góis. Pesquisa de Campo 09/11/2011.  

O Bioparque foi um dos 13 presentes prometidos em comemoração aos 280 anos 

de Fortaleza, em 2006
54

. O projeto prevê: safári, museus, restaurantes e espaços para 

prática de arvorismo e tirolesa. Esse projeto visa a aproximação das pessoas com a 

natureza, mas também é uma forma de manter o zoológico atual. 

Com a aproximação dos jogos, o Bioparque passou a ser planejado para servir 

como ponto turístico durante o mundial, como indicou O Povo, um dos jornais de maior 

circulação do estado, em 25 de junho 2011: “Atração Turística na Copa de 2014. As 

áreas do zoológico, do horto e da lagoa do Passaré formarão 42 hectares para o 

bioparque”. 

Posteriormente, foi noticiado no mesmo jornal o atraso na realização do projeto 

em matéria intitulada “Entre o concreto e o que não saiu do papel” enfocando que: 

“Segundo a Prefeitura, foram gastos cerca de R$ 4,5 milhões com desapropriações 

necessárias. O terreno do local foi garantido e os licenciamentos aprovados. Mas, 

segundo Accioly, faltou verba para tocar a obra” (O Povo, 4/11/2012). 

                                                           
53

 Os proprietários da empresa BSPAR eram antes donos da indústria química Agripec, vendida em 2007 

a um grupo multinacional (NUFRAM).  Com  a venda  da  empresa,  os  empresários voltaram parte de 

seus capitais ao setor imobiliário (RUFINO, 2012). Aqui se vê a migração de capitais de um setor da 

economia e da indústria para outro, o imobiliário.  
54

 De acordo com o site Conlicitação, que faz referência à matéria do portal O povo sobre o Ritmo lento 

nas obras de Fortaleza, publicada em 26/10/2009. 
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Ainda com atrasos no projeto, a possibilidade de implementação desse 

equipamento beneficia os empreendimentos imobiliários próximos, que associam a 

imagem da natureza aos seus produtos. É o caso do empreendimento Horto Residence, 

situado na mesma rua do Horto municipal. 

           Figura 23 - Horto Residence em construção 

 
                 Fonte: Rodolfo Góis. Trabalho de campo 09/11/2011. 

O Passaré é considerado pelo Sinduscon-Ce um dos bairros nobres da cidade, 

conforme o Índice de Velocidade de Vendas – IVV de janeiro de 2012. O bairro se 

transforma, passando de uma população mais pobre para uma mais solvável, e também 

sofre processo de incorporação imobiliária. Os imóveis vendidos são em média de 56 a 

70 m², com preço médio de 3.358,06 reais o metro quadrado. É caso do Vivenda 

Passaré, que possui, em média, apartamentos de 63 m² com valores de 240 mil reais. 

 

          Figura 24 – Vivenda Passare com apartamento de 63m² 

 
       Fonte: Rodolfo Góis. Trabalho de campo 09/11/2011. 
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Nos anos de 2010 e 2011, as quantidades de imóveis vendidos compreendiam 

em, sua maioria, casas de 140 m², em média, em condomínios. Apesar de algumas 

oscilações nos meses do período analisado, os preços mantiveram-se em constante 

ascensão. 

Gráfico 5 – Média de preço do metro quadrado de imóveis de 140m² no Passaré por trimestre de 

2010 e 2011. 

 
              Fonte: Sinduscon – CE (Relatório Índice de Velocidade de Vendas - IVV dos anos de 2010 e 

              2011). 

Só os três primeiros trimestres de 2010 não apresentam valores mais elevados, 

pois foi nesse período que a oscilação de preços ocorreu com mais frequência. Entre o 

primeiro trimestre e o segundo, o valor estava estabilizado, mas já para o terceiro 

trimestre o valor médio do metro quadrado caiu em 282 reais, vindo a se elevar apenas 

no último trimestre do ano para 486 reais. Já em 2011 os preços adquirem estabilidade 

no primeiro e segundo semestres e sobem até o final do ano. 

Figura 25 - Casa com 140 m² no condomínio Village Parque dos Coqueiros no Passaré 

 
              Fonte: Rodolfo Góis. Trabalho de campo em 09/11/2011. 
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É importante destacar que o Sinduscon-CE não registrou o comportamento do 

mercado imobiliário no bairro em 2009, ano em que Fortaleza foi escolhida para ser 

subsede dos jogos da Copa do Mundo de 2014. Só nos anos seguintes os relatórios do 

IVV começaram a apontar com maior frequência a dinâmica de valorização da área. 

Em janeiro de 2011, o preço médio do metro quadrado dos apartamentos 

ofertados começa a superar o preço do metro quadrado das casas, no Passaré, como se 

pode observar no Gráfico 6. 



136 
 

      Gráfico 6 – Preço do metro quadrado no Passaré. 
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       Fonte: Índice FIP ZAP imóveis.
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Em janeiro de 2010, os valores dos apartamentos (1.492 reais o metro quadrado) 

estão próximos dos das casas (1.445 reais). As casas mantêm a hegemonia dos valores 

até junho de 2010, com o preço médio de 1.725 reais. 

Posteriormente, com a gradativa valorização do Passaré, o crescimento da 

demanda de imóveis no bairro fez acelerar o processo de verticalização
55

. Nos meses 

seguintes, depois de junho de 2010, os valores do metro quadrado dos apartamentos 

superam os das casas, terminando janeiro de 2013 com uma diferença de 741 reais entre 

o metro quadrado do apartamento e o das casas. Quanto aos imóveis comerciais, o 

Índice Fipe-Zap de imóveis não obteve dados suficientes para mensurá-los ao longo dos 

anos entre 2010 e 2013. Ainda conforme os corretores atuantes no Passaré, a maior 

parte dos terrenos está sendo incorporada e voltada para a habitação, daí se concluir que 

a oferta de imóveis no Passaré é majoritariamente residencial. 

Os corretores atuantes no Passaré, diferentemente daqueles que estão no Dias 

Macedo, afirmam que o bairro já estava valorizado antes do anúncio de Fortaleza para a 

Copa do Mundo de 2014, porém, com as melhorias urbanas planejadas para a área, 

principalmente de mobilidade urbana, potencializaram o mercado imobiliário da região. 

Pode-se verificar tal valorização quando se analisa o número de “Habite-se”
56

 emitidos 

por bairros entre os anos de 2007 e 2010. 

                                                           
55

 Informação obtida por meio de conversas com corretores imobiliários do empreendimento Reserva 

Passaré. 
56

 Documento expedido pela prefeitura em que se autoriza o uso efetivo de construções ou edificações. 
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    Figura 26 - Número de “Habite-se” emitidos entre 2007 e 2010 

 
  Fonte: A partir dos dados da Secretaria de Finanças de Fortaleza – Sefin. 

Os bairros que possuem maior número de Habite-se emitidos representam as 

áreas que tiveram mais unidades habitacionais liberadas pela prefeitura para uso efetivo. 

A dinâmica imobiliária próxima ao Estádio Castelão pode ser verificada também pelos 

dados do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI. Segundo pesquisa
57

 

realizada pela Dr. Clarissa Freitas e pelos estudantes do Programa de Educação Tutorial 

da Arquitetura da UFC, “[...] o ITBI é uma maneira eficiente de monitorar a dinâmica 

da valorização imobiliária, pois é um imposto pago apenas quando ocorre venda ou 

transferência do imóvel” (FREITAS, 2011, p. 2). 

A pesquisa preocupou-se em tornar inteligível dados complexos em informação 

espacial – mapeamento –, ou seja, “[...] o dado existe em sua forma bruta, mas não está 

apresentado de uma forma compreensível para os agentes urbanos” (FREITAS, 2011, p. 

1).  Usando como base a mesma metodologia da pesquisa, elaborou-se um mapa onde 

foi exposto o número de transações imobiliárias nas áreas próximas ao estádio. 

                                                           
57

 Pesquisa de espacialização dos dados do ITBI desenvolvida pelo Programa de Educação Tutorial do 

curso de Arquitetura e Urbanismo da UFC (ARQPET) e do programa de extensão “DAU – Direito à 

Arquitetura e Urbanismo: Zonas Especiais de Interesse Social e Assistência Técnica para Habitação de 

Interesse Social financiado pelo MEC/ Ministério das Cidades PROEXT – 2011”. É um produto das 

atividades de iniciação científica dos alunos bolsistas. Para saber mais, ver artigo: Design da 

Informação e SIG para analisar o comportamento do mercado imobiliário em Fortaleza diante do 

instrumento das Zonas Especiais de Interesse Social – Zeis. 
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A partir dos dados da SEFIN sobre o ITBI, especializou-se esse imposto cobrado 

para vendas de terrenos em 2010 por face de quadra – quarteirão – dos bairros próximos 

ao estádio. Notou-se que o número de transações imobiliárias na área tende a aumentar 

nas proximidades do Passaré, confirmando também o elevado número de Habite-se 

emitidos no mesmo ano para o bairro. 
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Mapa 12 – Quantidade de terrenos vendidos por quarteirão em 2010. 

 
Fonte: A partir dos dados da Sefin.

A Metrópole e os Megaeventos. 
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A valorização dos bairros próximos ao Castelão é apresentada em matéria 

publicada no jornal o Povo em 25 de outubro de 2011, apontando que o metro quadrado 

dos terrenos próximos ao estádio valorizou-se em torno de 700% e 1.000% em terrenos 

próximos ao Passaré e às avenidas em via de reformulação. 

O processo é mais intenso na área mais nobre do entorno do Castelão, em 

especial no bairro Passaré, segundo o sócio-diretor da Viva Imóveis, Paulo 

Angelim.[...] Quanto mais as obras forem avançando, com mais benefícios 

para a cidade, a valorização vai continuar”, destacou. José Maria explicou 

que, mesmo depois do final da Copa do Mundo, os preços da região do 

entorno do Castelão não deverão cair porque os terrenos estavam sendo 

comercializados a preços muito baixos. (O Povo 25 de outubro de 2011). 

Conforme os corretores do Reserva Passaré, as pessoas estão procurando 

imóveis não só para comprar e morar, como também para investir em forma de aluguel 

durante a Copa. Os empreendimentos ofertados no bairro são voltados para a classe 

média alta que possui renda de no mínimo 6 mil reais por mês, afirma os corretores do 

Reserva Passaré
58

.  

Os corretores atuantes nos empreendimentos no Passaré explicam ainda que os 

produtos imobiliários ofertados no bairro são maiores do que os do Castelão e que a 

valorização no bairro também se dá pela infraestrutura urbana, como ruas pavimentadas 

e largas; eles ainda afirmam que os fatores sociais também contribuem, “[...] por ser um 

bairro com muita presença de verde; bairro de família; seguro, pois há seguranças 

particulares e as casas e condomínios possuem cercas elétricas e muros altos”
59

.  

A obsessão de construir muros e cercas fechado os bairros dos mais ricos 

ocorre não só num momento de incerteza econômica e de medo da 

criminalidade, mas também quando os mais ricos começam a ficar mais 

próximos dos pobres e miseráveis excluídos, ou seja, quando os ricos 

começam a ir para a periferia. (VILLAÇA, 2001, p. 152). 

Os empreendimentos dos bairros Dias Macedo, Castelão, Cajazeiras e Passaré, 

ou seja, os condomínios das áreas próximas à Arena Castelão, se enquadram nesse 

pensamento. Não há homogeneidade de classes nos bairros próximos ao estádio: há 

ricos e pobres dividindo o mesmo espaço, porém o que foi observado é que aqueles que 

podem pagar estão localizados em áreas bem servidas de infraestrutura urbana e 

beneficiadas pelas obras da Copa, enquanto existem as classes menos favorecidas em 

que serão afetadas negativamente com as obras do mundial; nas imagens abaixo se 

                                                           
58

 Informação fornecida pela corretora de plantão do Reserva Passaré, em trabalho de campo realizado em 

29 de novembro de 2012. 
59

 Fala de um dos corretores do empreendimento Reserva Passaré. 
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veem, por exemplo, casas ameaçadas de remoção pelas obras de alargamento da Av. 

Dedé Brasil, para a implantação do BRT. 

Figura 27 - Protesto de morador contra as remoções do projeto do BRT na Av. Dedé Brasil, no bairro 

Passaré, a alguns metros do estádio Castelão. Na faixa, leia-se “O maior legado que a Copa pode deixar 

pra mim seria a minha casa” 

 
                          Fonte: Rodolfo Góis. Trabalho de campo 16/11/2012. 

Segundo Corrêa (1995), quando o estado inicia projetos de renovação urbana 

permite a conjugação de vários interesses, entre os quais está o do mercado imobiliário: 

Através de política conjugada de renovação urbana [como obras de para o 

megaevento] – abertura de modernas vias de tráfego [como ampliação da Av. 

Dedé Brasil para a passagem do BRT] – o Estado capitalista viabiliza 

simultaneamente vários interesses. De um lado, via expulsão dos pobres 

residentes [...], redireciona a segregação residencial e viabiliza o capital 

imobiliário que tem oportunidade de realizar bons negócios [...]. (CORRÊA, 

1995, p. 28). 

Os terrenos adjacentes à Av. Dedé Brasil tendem à valorização devido às obras 

de ampliação da via. Enquanto isso, os pobres que moram perto são afetados 

negativamente, uma vez que se tornam alvo de remoções de projetos de melhorias 

urbanas. Além disso, os que ficam são compelidos a deixar o local por não poder arcar 

com os novos valores de aluguéis de imóveis, condição que Souza (2008) vai chamar de 

“expulsão branca”. A ironia é que as melhorias urbanas, que, em tese, beneficiariam a 

população, acabam por excluir os mais necessitados dos benefícios das obras realizadas 

na cidade. 
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Os preparativos para o mundial já são suficientemente intensos para alavancar 

mudanças na configuração espacial de Fortaleza. A dinâmica imobiliária é a mais 

sensível a essas mudanças – principalmente pelas obras de mobilidade urbana –, pois o 

aquecimento do setor, verificado nos índices dos produtos imobiliários, aponta para essa 

sensibilidade. Há também os processos de desapropriação das comunidades, fator que 

ajuda a visualizar as modificações correntes no espaço urbano por conta do megaevento.  

 A realização de um megaevento como a Copa do Mundo em uma cidade 

segregada e multifacetada como Fortaleza desencadeia inúmeros processos complexos, 

cujos efeitos irão perdurar por muito tempo. 
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4. NA METRÓPOLE, O JOGO NÃO PARA DEPOIS DO APITO FINAL: 

RECONFIGURAÇÃO ESPACIAL DA CIDADE. 

 

Diferentemente de qualquer partida de futebol, o jogo na metrópole não para 

depois do apito final; não para depois que a bola deixa de rolar; não termina quando os 

jogadores e as torcidas se vão e os holofotes são desligados. 

Em uma partida de futebol, as ações de um time ou de um jogador em campo 

não vão repercutir no próximo campeonato. O contrário ocorre na cidade: todas as 

modificações no espaço urbano têm repercussões duradouras e múltiplas na vida da 

urbe. Com os preparativos para um megaevento como uma Copa do Mundo não é 

diferente. 

Este capítulo será voltado para um prognóstico teoricamente fundamentado a 

respeito do que foi apresentado sobre as mudanças no espaço urbano de Fortaleza 

ocasionada pelos preparativos para a Copa do Mundo de 2014. Procurar-se-á apontar, 

no tópico Vestindo um novo uniforme para o jogo: entra em campo a imagem de 

Fortaleza para o mundo, a promoção da imagem de Fortaleza para o mundial. Os 

projetos para a Copa, e a (in)compatibilidade com as normas urbanas da cidade serão 

expostos em “A Regra é clara”? Negligência às normas urbanas e a falta de 

entrosamento das políticas municipais, estaduais e federais. A inserção urbana de 

novos equipamentos em Fortaleza é mostrada em Inserção de equipamentos no espaço 

intraurbano de Fortaleza. Por último, a ação dos agentes da produção do espaço urbano 

no contexto dos preparativos para a o mundial é debatida no tópico Reforço de novos 

agentes na produção do espaço. 

4.1 VESTINDO UM NOVO UNIFORME PARA O JOGO: ENTRA EM CAMPO A 

IMAGEM DE FORTALEZA PARA O MUNDO. 

 

A reconfiguração de Fortaleza para a Copa do Mundo de 2014 começa pela 

imagem da cidade, pois as representações do urbano têm capacidade de implicar 

mudanças no espaço da cidade. Essas mudanças espaciais – representadas aqui pelos 

projetos da Copa – dialogam com as exigências internacionais, como aponta Sánchez 

(2010): 
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[...] os projetos de cidade mais adaptados aos impulsos globais se inserem em 

um novo contexto espacial que exige, também, uma atualização das 

representações, as quais devem estar sintonizadas na mesma frequência da 

retórica urbana produzida para a escala global [...]. P. 256. 

 

A formação da imagem da urbe para o mercado mundial de cidades e para uma 

Copa do Mundo estabelece relações muito próximas com o turismo, um dos segmentos 

visados pelas lideranças políticas e empresariais na construção da imagem do país e das 

cidades-sede durante o mundial. Conforme o Plano de Promoção do Brasil, 

desenvolvido pelo Gecopa, a imagem turística a ser transmitida está voltada para o 

público nacional e internacional. 

A primeira imagem transmitida via plano de promoção do Brasil objetiva 

ampliar o conhecimento dos atrativos regionais do Brasil e estimular na população a 

necessidade de ter uma atitude receptiva com os turistas. Quanto ao público 

internacional, os objetivos são: 1) ampliar o conhecimento do Brasil como destino 

turístico em toda a sua diversidade, utilizando o período que antecede a Copa; 2) 

despertar o interesse de visitar as cidades brasileiras, não só no período do mundial, 

mostrando os atrativos para negócios, lazer, família, aventura e natureza; 3) estimular, 

durante o evento, o desejo de visitar outros destinos turísticos, além das cidades-sede. 

Segundo o presidente da Empresa Brasileira de Turismo – Embratur, Flávio 

Dino Castro e Costa
60

, a imagem geral que o país quer definir tem a intenção de passar 

uma mensagem para o mundo e para o povo brasileiro. Na esfera internacional, 

intenciona-se somar novos atributos à imagem do Brasil e das cidades-sede, sem deixar 

de apontar as características marcantes desses locais, tais como: a alegria e a 

receptividade do povo; a diversidade cultural; as belezas naturais. De acordo com o 

Plano de Promoção do Brasil, os novos atributos, são: economia forte e vibrante; 

capacidade de inovação; estabilidade da democracia e da economia; desenvolvimento 

com justiça social; esforço de sustentabilidade; cultura de paz e tolerância. Flávio Dino 

ainda afirma que a imagem que se quer construir do Brasil é a de que o país esteja 

preparado para encantar o mundo e que todos os povos se encontram aqui, fazendo 

referência à miscigenação do povo brasileiro. 

                                                           
60

 Informação fornecida pelo presidente da Embratur durante o II Seminário A Copa 2014 e os 

Investimentos na Cadeia Turística, realizado em 29 de setembro de 2011, no Seara Praia Hotel, 

Fortaleza, Ceará. 
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No escala nacional, a mensagem que se quer passar para os brasileiros é de 

comemoração das conquistas do Brasil e das respectivas cidades-sede, no âmbito 

político, econômico e social; de demonstração das nossas capacidades como povo 

trabalhador; de exaltação do sentimento de amor à pátria e de afirmação da identidade, 

desenvolvendo na sociedade o patriotismo e o orgulho de ser brasileiro. 

Porém, esse discurso governamental de país e cidade democrática e unida em 

prol dos eventos foi fragilizado pela onda de manifestações que tomou conta do país no 

último mês de junho deste ano. Os protestos reivindicam melhorias nos serviços 

públicos, destacando-se saúde, educação, segurança e transporte público. Também há 

descontentamento com os altos gastos públicos com as obras da Copa do Mundo. A 

mídia chegou a denominar tal momento de insatisfação da sociedade como: “Copa das 

Manifestações
61

”, por estar ocorrendo simultaneamente à Copa das Confederações 2013 

– evento teste para a Copa do Mundo de 2014. 

Jornais como: El País, Le Monde, BBC, The New York Times, El Clarín, The 

Guardian, Corriere Della Sera, Al Jazeera, USA Today, Deutsch Welle e Die Welt 

noticiaram as manifestações, apontando o descontentamento da população com a 

política, com os serviços públicos e com os gastos públicos com os estádios para a Copa 

do Mundo de 2014
62

. A repercussão dos protestos na mídia internacional abalam os 

planos de promoção da imagem do país objetivados pelo Plano de Promoção do Brasil. 

A nova imagem que o Ceará e, consequentemente, Fortaleza, almejam construir 

não é tão diferente da imagem turística que o país quer transmitir. Segundo o Secretário 

do Turismo do estado do Ceará, Bismarck Pinheiro Maia
63

, o objetivo é a consolidação 

do Ceará no cenário turístico nacional e internacional. Para isso o governo estadual 

planeja diversificar os atrativos além do turismo de sol e mar. Um exemplo é a 

construção do Centro de Eventos, para atrair o turismo de negócios no período de baixa 

estação. 

                                                           
61

 BBC Brasil: <www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/07/130630_final_confederacoes_cq_rw_cc.shtml 
62

 G1 Mundo: <http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/06/imprensa-internacional-destaca-

manifestacoes-no-brasil.html>. 
63 Informação fornecida pelo secretário durante a Conferência Internacional sobre Turismo, 

Desenvolvimento, Inclusão Social e Integração Regional, realizada em 28 e 29 de novembro de 2011 

em Fortaleza, no Centro de Convenções da Unifor. 
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Essa estratégia voltada para o turismo tem explicação em Sánchez (2010), 

quando a autora aponta as segmentações do turismo baseadas na relação com as cidades 

que almejam o mercado internacional. 

[...] mercado do turismo: tem fortes imbricações com o mercado de cidades e, 

apoiado nessa relação, constrói suas segmentações e grupos-alvo no mercado, 

como o turismo urbano (com o consumo dos espaços renovados dentro da 

cidade), o turismo de negócios [Centro de Eventos do Ceará], o turismo 

cultural [shows e eventos no Castelão]. (SÁNCHEZ, 2010, p.253). 

O ministro do Turismo, Gastão Vieira
64

, apontou, como estratégia para enfrentar 

as crises, colocar o turismo na pauta econômica do país e das cidades porque essa 

atividade é uma forma barata de gerar empregos. 

A ideia de crise parece instalada, tornando necessárias as reformas estruturais 

e uma visão do desenvolvimento urbano ajustada a essas reformas. 

Entretanto, numa perspectivas crítica, é possível inverter essa formulação e 

pensar que a própria vontade política de instaurar o ajuste estrutural torna 

necessária a construção da representação de crise urbana. (SÁNCHEZ, 2010, 

p.265). 

Com crise ou sem crise, os agentes dominantes preocupam-se em produzir novos 

espaços mediante as exigências do capital, principalmente o internacional. Em relação à 

Copa, Gastão Vieira citou Barcelona e Londres como exemplos de cidades que 

aproveitaram a oportunidade do evento esportivo para promover o desenvolvimento 

urbano. Conforme Harvey (2005), 

A ênfase no turismo, na produção e no consumo de espetáculos, na promoção 

de eventos efêmeros num determinado palco, mostra todos os sinais de ser o 

remédio predileto para economias urbanas enfermas. Os investimentos 

urbanos desse tipo talvez produzam ajustes acelerados, ainda que 

passageiros, em relação aos problemas urbanos. (HARVEY, 2005, p. 183). 

Fortaleza não se enquadra exatamente em uma economia enferma, mas, sim, em 

uma economia emergente, e dessa forma grandes eventos parecem ser uma opção 

sugestiva para promover o desenvolvimento. Os investimentos nas atividades turísticas 

e na promoção de megaeventos têm em comum ajustes acelerados no meio urbano com 

vistas a otimizar a reprodução do capital. Mas os altos investimentos demandados por 

esses eventos ainda não são suficientes para resolver plenamente os problemas sociais 

urbanos. Entretanto, o discurso proferido pelas autoridades políticas e pelos promotores 

de megaeventos é que as cidades, para superar tais problemas e as recorrentes crises do 

                                                           
64

 Informação fornecida pelo ministro durante a Conferência Internacional sobre Turismo, 

Desenvolvimento, Inclusão Social e Integração Regional, realizada em 28 e 29 de novembro de 2011 

em Fortaleza, no Centro de Convenções da Unifor. 
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capitalismo, têm como solução única se lançar na competição contra outras cidades, e 

nesse processo o turismo e seus vários segmentos seria uma das ferramentas utilizadas 

para atrair capital. 

No âmbito da Copa do Mundo em Fortaleza, é este o discurso: “grande 

exposição da mídia internacional sobre a cidade-sede; qualificação de equipamentos e 

serviços; experiência para empresas e comunidades; construção e melhoria de 

infraestrutura geral e turística”
65

 servem de catalisadores para o pleno desenvolvimento 

urbano. 

Reforçando esse discurso, Manuel de Forn afirma que em outra estratégia de 

combater as crises, “[...] os eventos de grande porte devem ser incorporados como uma 

parte importante no projeto de cidade”
66

. Esse posicionamento corrobora o que Sánchez 

(2010) afirma: “Promotores de megaeventos [...] evocam, em seu ideário, a ‘inserção 

competitiva’ da cidade e um ‘vir a ser’ de grande desenvolvimento [...]” (SÁNCHEZ, 

2010, p. 16). 

O atual desenvolvimento no projeto de cidade que almeja a Copa do Mundo de 

2014 em Fortaleza coloca as construções dos equipamentos como componente da nova 

imagem da capital e como parte do espetáculo que a cidade oferece aos seus cidadãos. 

Nas palavras de Arantes (2000, p. 22), é “[...[ a ‘revitalização urbana’ para gerar 

espetáculos urbanos”.  

                                                           
65

Conforme Jeanine Pires, ex-assessora especial do ministro do Esporte para Jogos Olímpicos e 

Paraolímpicos Rio 2016 na Conferência Internacional sobre Turismo, Desenvolvimento, Inclusão Social 

e Integração Regional, realizada em 28 e 29 de novembro de 2011 em Fortaleza, no Centro de 

Convenções da Unifor. Ela ainda afirmou que tais eventos são bons para a imagem das cidades não só 

no exterior como no próprio país, gerando na população orgulho cívico. Além desse benefício, ainda há 

a experiência da realização do evento e suas implicações em dadas áreas, como as de governança e 

conhecimento: planejamento participativo; cooperação pública; parceria público-privada; capacitação 

de pessoal; compartilhamento de conhecimentos para realização futura de eventos semelhantes; 

produção científica. 
66

 Manuel de Forn, comissário da prefeitura de Barcelona para o plano estratégico de desenvolvimento 

econômico e social nas Olimpíadas de 1992 na Conferência Internacional sobre Turismo, 

Desenvolvimento, Inclusão Social e Integração Regional, realizada em 28 e 29 de novembro de 2011 

em Fortaleza, no Centro de Convenções da Unifor. 
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Figura 28 - Propaganda do Governo do Ceará nas redes sociais convidando a população a visitar as obras 

do Castelão 

 
              Fonte: facebook.com/governodoceara. 

O uso das redes sociais na internet pelo governo do Ceará tem sido uma 

ferramenta na tentativa de obtenção do consenso da sociedade em relação aos grandes 

projetos para a Copa. Pode-se interpretar, na imagem acima, o Estádio Castelão à  

sombra,  envolto em uma atmosfera de suspense, e, no lado aposto, um operário 

caminhando em direção à luz do pôr-do-sol como símbolo de que algo grandioso está 

por vir. 

Sánchez (2010) afirma que a mesma estratégia de propaganda foi usada pelo 

governo Catalão durante o período de preparação da cidade para as Olimpíadas de 

Barcelona em 1992, que tinha também como objetivo obter a aprovação dos cidadãos: 

Os meios de comunicação mostravam incessantemente uma atividade 

frenética aliada a doses adequadas de suspense. O afluxo dos cidadãos para 

apreciar esse espetáculo foi surpreendente, convertendo cada grande canteiro 

de obras num local de visitação e passeio familiar nos fins de semana. As 

obras passaram a simbolizar o “renascimento urbano”, enquanto esse 

impulso, do que se pretendia obter a adesão de todos os cidadãos [...]. 

(SÁNCHEZ, 2010, p. 502). 

 No processo de formulação da imagem da cidade para a Copa do Mundo de 

2014, a inauguração das grandes obras – como o Estádio Castelão – é concebida como 

um grande evento comemorativo mediado por shows ao mesmo tempo que é um 

discurso político. Conforme Sánchez (2010), “[...] as intervenções espaciais são 

discursos em ação, expressões materiais de uma concepção de cidade; pela midiatização 

que as cerca, são tornadas parte da imagem da cidade” (SÁNCHEZ, 2010, p. 84). 
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Figura 29 - Inauguração do Estádio Arena Castelão com a presença da Presidenta Dilma Rousseff. No 

canto direito da imagem, militantes de movimentos sociais exibem faixa em protesto contra as obras e as 

desapropriações do VLT 

 
                                                 Fonte: Rodolfo Góis. 

É um discurso político porque no contexto da Copa em Fortaleza o governo do 

Ceará objetivou mostrar para o país e para a Fifa a sua capacidade em concluir o estádio 

em tempo hábil. Essa é a imagem veiculada pelas mídias na promoção dos feitos de um 

governo eficiente e comprometido. 

Figura 30 - Governador Cid Gomes convidando a população para a inauguração da Arena Castelão 

 
                                       Fonte: Governo do Estado do Ceará. 

Faz parte da construção da imagem da cidade a presença de um líder carismático 

que possa obter a aprovação da população diante dos novos desafios impostos à urbe 

pelo mercado internacional. No cenário que se delineia para a Copa do Mundo de 2014 

em Fortaleza, pode-se destacar figura do governador Cid Gomes (PSB) na tentativa – 

não muito exitosa – de obter essa imagem perante os cidadãos: 

No discurso da ‘cidade-empresa’ e da ‘gestão empresarial da cidade’, há a 

construção mitificada da figura líder carismático, administrador erudito, 

liderança política enaltecida sobretudo pela competência técnica capaz de 

situar esse líder acima da política; todos os requisitos tidos como 

indispensáveis ao ‘prefeito empreendedor’ ou aos agentes portadores da 
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missão de desencadear planos e projetos estratégicos associados à 

reestruturação urbana. (GUELL,1997 apud SÁNCHEZ, 2010, p. 129). 

A característica de Fortaleza quanto à liderança política voltada para uma gestão 

empreendedora urbana não enquadra exatamente a administração municipal, e sim o 

chefe do governo estadual, pois é ele quem está à frente dos grandes projetos – aquário, 

VLT, CEC e estádio – que corroboram uma imagem renovada da cidade e a insere no 

cenário mundial. 

A imagem do governador como excelente gestor não é aceita por todos. A 

administração municipal da ex-prefeita, Luizianne Lins, se opôs a alguns projetos do 

governo do estado, e, no cenário da Copa tem-se o problema prefeitura e estado: a crise 

para definir quem ficaria responsável por indenizar as famílias removidas pelas obras do 

VLT. Diante desse e de outros impasses, com a proximidade das eleições municipais de 

2012, o partido de Cid Gomes, o PSB, lança para candidato à prefeitura Roberto 

Cláudio, Deputado Estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Ceará.  

Conforme Sánchez (2010), 

Ações para potencializar o consenso e esvaziar o dissenso são desenvolvidas 

para assegurar a viabilidade do projeto modernizador. A reestruturação 

urbana só é possível quando acompanhada de uma reestabilização do governo 

urbano [...] (SÁNCHEZ, 2010, p. 115). 

Com a vitória do candidato de Cid Gomes, essa reestabilização no governo 

urbano é obtida e dessa forma facilita o consenso entre os governos municipal e 

estadual. Esse consenso e essa união dos poderes municipais e estaduais em prol da 

Copa de 2014 são notórios em matéria publicada em jornal, intitulada: “Ação conjunta 

Estado e Prefeitura iniciam mutirão no dia 25” (O Povo, 2013). Segundo a matéria, a 

finalidade do mutirão está em mobilizar vários setores da sociedade com foco nas vias 

de acesso ao aeroporto e ao estádio e também “para envolver os fortalezenses no clima 

dos eventos esportivos” (O Povo, 2013). Prefeitura e governo estadual afirmam que “as 

obras precisam ser feitas pelo bem da cidade” (O Povo, 2013). 

Ainda assim, há o dissenso proveniente principalmente daqueles afetados 

negativamente pelas obras da Copa do Mundo, considerados por alguns segmentos 

políticos e empresariais como as vozes discordantes, pessimistas e antipatrióticas que se 

opõem ao projeto de cidade e, portanto, ao progresso. 
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Com um consenso mais solidificado na esfera política, é possível dar 

prosseguimento aos projetos da cidade que, de acordo com Harvey, 

[...] os investimentos nesses tipos de projeto parecem exercer um fascínio 

tanto social quanto político. [...], a venda de uma cidade como local para 

determinada atividade depende muito da criação de uma imagem urbana 

atraente. (HARVEY, 2005, p. 185). 

Verifica-se que a imagem atraente de Fortaleza que as lideranças políticas e 

empresariais vêm construindo para Fortaleza, no período que antecede a Copa, é a de 

uma cidade que passa por um processo de renovação urbana – grandes obras ocorrendo 

em vários pontos da cidade –, que resultará em uma capital de múltiplos atrativos que 

perpassam o turismo de sol e mar; turismo de negócios, com finalidade de dinamizar o 

setor na baixa estação e a realização de grandes eventos e shows. 

Essa imagem segue a estratégia anunciada pelo Plano de Promoção do Brasil 

para a Copa, que era de reforçar as características marcantes do país e das cidades-sede 

– no caso de Fortaleza o turismo de sol e mar – e adicionar novos atributos que refletem 

as características de um povo trabalhador e de uma capital voltada também para os 

negócios. 

Essa nova roupagem da cidade baseada em imagens consideradas 

paradigmáticas em escala internacional – como as de Barcelona para as Olimpíadas de 

1992 – provocam mudanças físicas na estrutura urbana de Fortaleza. E como esses 

modelos são exógenos à cidade há pouca compatibilidade entre eles e os planos urbanos 

e as demandas da urbe. E essas demandas vieram à tona com mais força em junho de 

2013, com os movimentos populares organizados por meio de redes sociais. Quanto a 

essas redes, o sociólogo Paolo Gerbaudo, professor de Cultura Digital e Sociedade do 

King's College, em Londres, afirma: 

A ascensão das redes sociais permite que a sociedade se organize de forma 

mais difusa, especialmente as classes médias emergentes e a juventude das 

cidades. Isso desorientou os políticos e os velhos partidos, que estavam 

acostumados a buscar consensos através dos meios de comunicação de 

massa.(Folha de São Paulo,2013). 

 

Opondo-se ao aparente consenso, as mobilizações sociais aproveitaram o mês de 

junho da Copa das Confederações 2013 – momento em que a mídia internacional 

transmitia os jogos e expunha as cidades-sede – para reivindicar melhorias nos serviços 

públicos, fim da corrupção e os elevados gastos com as obras da Copa do Mundo de 
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2014. Ainda conforme Paolo Gerbaudo, esses movimentos são singulares, pois alegam 

ser apartidários, representantes de toda a nação, diferenciando-se, assim, dos 

movimentos antiglobalização: 

A alegação básica deles é que representam todo o povo, e não apenas uma 

classe, na luta contra um Estado visto como corrupto. Isso os diferencia dos 

movimentos antiglobalização, que reuniam minorias e tinham um espírito 

global. (Fola de São Paulo, 2013). 

 

Essa alegação vai ao encontro do artigo do professor José Borzacchiello da 

Silva, publicado no jornal O povo: “Fortaleza viveu nos últimos dias a vibração do povo 

nas ruas com uma pauta ampla e variada de reivindicações, em que se mesclam 

problemas nacionais, estaduais e locais” (O Povo, 2013). Gerbaudo ainda destaca: 

“Esses novos movimentos são nacionais, dirigem suas reivindicações a cada país. Isso 

fica claro numa frase que foi muito usada nos cartazes brasileiros: ‘Desculpe o 

transtorno, estamos construindo um novo país.’” (Folha de São Paulo, 2013). 

Conforme o artigo do professor José Borzacchiello da Silva, as manifestações 

em Fortaleza apontam – além das reivindicações nacionais e estaduais – para uma 

cidade injusta, com desigualdades sociais, insegurança e principalmente com menos 

eficiência nos transportes coletivos. Essas manifestações contradizem o discurso de 

cidade homogênea desejada pelo planejamento estratégico. 

Segundo Gerbaudo, a postura dos movimentos populares recentes demonstra que 

o sentimento de poder mudar o mundo ressurgiu na população. Esses movimentos 

mostram para as lideranças políticas e empresariais que as cidades não aprovam o que 

divulgam os gestores urbanos e transmitem ao mundo – na oportunidade de exposição 

pela mídia internacional – outros pontos de vista sobre as políticas urbanas relativas à 

qualidade dos serviços públicos e aos preparativos para o mundial. 

 

4.2 “A REGRA É CLARA?” NEGLIGÊNCIA ÀS NORMAS URBANAS E FALTA 

DE ENTROSAMENTO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS 

Esta pesquisa analisou os projetos relativos aos equipamentos relacionados à 

Copa à luz do PDPFOR, principalmente sob a ótica das diretrizes de zoneamento. Os 

documentos apreciados foram: EIA/Rima e EIV do VLT; o Estudo de Viabilidade 

Ambiental – EVA do Aeroporto Internacional Pinto Martins; o Estudo Preliminar da 
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Modelagem Operacional do Novo Estádio Castelão; o Plano de Desenvolvimento e 

Zoneamento do porto de Fortaleza para o horizonte 2009-2020; EIA/Rima do Acquário  

Ceará e do CEC. 

Os documentos de estudos de impacto ambiental, como o EVA e seu respectivo 

Rima, grosso modo, são um grupo de relatórios técnico-científicos que compreendem 

análise ambiental, reconhecimento, diagnóstico e mensuração de impactos e o 

planejamento de medidas mitigadoras em caso de danos ao ambiente. 

Instrumentos de gestão urbana como o EIA/Rima tem como base jurídica a Lei 

6.938/1981, que implanta o EIA/Rima no país, a qual, por sua vez, é regulamentada 

pelo Decreto 88.351, de 1º de junho de 1983. Sua normatização está presente na 

Resolução do Conama 001/86, que estabelece as definições e diretrizes gerais para a sua 

realização. Esses estudos devem ser executados em situações que envolvam alterações 

no meio ambiente causadas pelas atividades humanas, como a implantação de ferrovias, 

aqui exemplificada pela implantação do VLT Parangaba-Mucuripe. 

O EIA/Rima do VLT foi elaborado pela empresa GEOPLAN Projetos e 

Construções Ltda., contratada pelo governo do Ceará para ser apresentado à Semace,  

órgão estadual. Ou seja, o governo – proprietário e gestor do projeto através de 

consultoria privada – apresenta o projeto e a Semace aprova o estudo. Como o VLT está 

inserido dentro dos limites do município de Fortaleza, o estudo deveria ser apresentado 

à Secretaria de Meio Ambiente e Controle Urbano de Fortaleza, pois, nesse caso, a 

avaliação caberia ao município. 

Desse modo, haveria a possibilidade de confrontar o projeto do VLT com as 

normas urbanas de Fortaleza, principalmente no que concerne às desapropriações das 

comunidades afetadas pelo empreendimento. A Lei Orgânica do município diz que, em 

caso de desapropriação, os removidos devem ser levados para uma área próxima de suas 

antigas residências, o que não é apresentado no Rima do VLT, que aponta o bairro José 

Walter – aproximadamente a 15 km do local de origem das famílias – como área de 

destinação das comunidades removidas. 

As reivindicações dos movimentos sociais das comunidades afetadas 

negativamente pelas obras da Copa do Mundo em Fortaleza ajudam a visualizar que as 

normas urbanas voltadas para a moradia não estão sendo consideradas nos projetos para 
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o mundial. O Estatuto da Cidade estabelece instrumentos de democratização da gestão 

urbana na forma de referendo e plebiscito, e assistência técnica e jurídica para as 

populações carentes em tais situações. Entretanto, as reivindicações dos movimentos, os 

plebiscitos e a assistência por parte dos órgãos promotores dos projetos para Copa – 

principalmente o VLT – não têm sido fornecidas. 

Quanto às indenizações para as comunidades, os valores não correspondem ao 

preço de mercado, na medida em que só é considerado o valor das estruturas – casas – e 

é desconsiderada a localização do imóvel. Conforme Villaça (2001), a localização é um 

dos dois valores do espaço urbano. 

Há aí dois valores a considerar. O primeiro é o dos produtos em si – os 

edifícios, as ruas, as praças, as infra-estruturas. O outro é o valor produzido 

pela aglomeração. Esse valor é dado pela localização dos edifícios, ruas e 

praças, pois é essa localização que os insere na aglomeração. A localização se 

apresenta assim como um valor de uso da terra – dos lotes, das ruas, das 

praças, das praias – valor que, no mercado, se traduz em preço da terra. 

(VILLAÇA, 2001, p. 72). 

As indenizações oferecidas para os moradores das comunidades situadas em 

bairros como Aldeota, por exemplo, não permite obter um imóvel naquela porção da 

cidade. 

O relatório do VLT afirma que o projeto não implicará impactos significativos 

no uso e ocupação do solo – no que diz respeito à elevação dos preços das terras – dos 

bairros transpassados pelo veículo. Essa conclusão baseia-se na atividade de transporte 

de cargas realizado atualmente. Contudo, conforme Villaça (2001, p. 79), “[...] o espaço 

intraurbano [...] a estrutura espacial advém das transformações dos pontos: seus 

atributos, valores e preço, seus usos [...]. Isso ocorre, [...] na exploração de terras 

valorizadas pela ferrovia [...]”.  

A lógica de transporte de cargas é diferente da do transporte de pessoas, pois as 

estações do VLT podem ser pontos catalisadores que valorizarão os atributos das terras 

nas adjacências. 

O EIA/Rima do VLT é um documento de aspectos tendenciosos, uma vez que 

concebe unicamente as casas das comunidades carentes como obstáculo à consecução 

do equipamento; o estudo aponta as remoções como meio para dar prosseguimento às 

obras. O Plano de Zoneamento do Porto na questão das ocupações também engloba 
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construções irregulares de edifícios residenciais próximos à linha férrea como fator 

potencial de risco para as atividades de transporte de carga. 

Desse modo, nota-se que não há uma busca dos estudos já realizados antes nas 

áreas para embasar melhor os relatórios. Os EIA/Rima não fazem menção a nenhuma 

pesquisa ou estudos realizados anteriormente na área. O mesmo pode ser identificado 

para o CEC, no Edson Queiroz, e no Acquário Ceará, na Praia de Iracema. Ainda que o 

projeto de ambos apresente uma descrição das normas ambientais, não se analisa nem se 

explora de que forma os equipamentos dialogam com as normas apresentadas. 

Em relação à articulação às normas de ordenamento, tem-se como exemplo a 

falta de entrosamento nesse jogo no caso da zona portuária de Fortaleza, que tem sua 

área definida pelo Decreto Federal 4.333/2002, porém a delimitação que o poder 

municipal fez em seu zoneamento para o porto – ZO, zona de preservação ambiental – é 

diferente e não condiz com as atividades executadas naquela área, que, segundo o plano 

do porto, o mais recomendado seria ZEI. Esse conflito de normas de ordenamento 

também encontra explicação no fato de os municípios terem competência para legislar 

sobre seus territórios, porém as zonas portuárias são consideradas zonas de segurança 

nacional, o que impede que o governo municipal aplique sua legislação sobre zonas 

portuárias. 

Observando o PDPFOR, verifica-se que os projetos de grande porte que estão 

sendo construídos no período que antecede o mundial enquadram-se nos chamados 

Projetos Especiais: “Art. 196 – Os projetos especiais são os empreendimentos públicos 

ou privados que por sua natureza ou porte demandem análise específica quanto à sua 

implantação no território do Município” (Plano Diretor Participativo de Fortaleza,  

2009). 

Os Projetos Especiais também possuem características de Polos Geradores de 

Tráfego – PGT, que são equipamentos onde se desenvolvem atividades geradoras de 

fluxos intensos e cuja inserção no espaço urbano provoca saturação viária das 

adjacências do equipamento, na acessibilidade à área, na qualidade ambiental, na 

segurança de veículos e pedestres e na capacidade da infraestrutura existente. 

O PDPFOR caracteriza os projetos especiais como empreendimentos geradores 

de impactos, como edificações não habitacionais estabelecidas em terrenos com área 
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superior a 12.500 m² ou com área de construção computável igual ou superior a 10.000 

m². Projetos como aquários, centros de eventos e estádios entram nessa definição. A 

aprovação de projetos e a emissão de alvará de funcionamento para os empreendimentos 

geradores de impactos demandam a elaboração do EIV e sua aprovação prévia pelo 

Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (CMDU), porém somente o VLT 

apresenta o EIV, mas, como já foi exposto, todo o estudo relativo ao VLT foi analisado 

por entidades ambientais do estado. Também é importante frisar que o EIV não foi 

regulamentado desde a aprovação do Plano Diretor, portanto ainda não é exigido pelo 

poder municipal. 

Não há referências a normas urbanas municipais relativas a projetos especiais 

nos estudos dos projetos analisados. Sávio Raeder (2011) entende que as grandes obras 

urbanas voltadas para megaeventos com Grandes Projetos Urbanos – GPUs se inserem 

em uma lógica relacionada com a globalização e a nova postura das administrações 

locais. Intervenções no espaço urbano são realizadas de forma mais intensa e acelerada 

– implicando ordenamento territorial da cidade – pelos agentes detentores dos poderes 

decisórios relacionados aos projetos urbanos. 

Esse ordenamento em função de obras para um megaevento, no caso a Copa em 

Fortaleza, não é plenamente acompanhado e analisado, uma vez que estudos mais 

aprofundados – um deles seria o EIV – não são desenvolvidos para verificar as 

implicações dos equipamentos urbanos no espaço da cidade. 

Já para Harvey (2011), os GPUs são empreendimentos financiados pelo excesso 

de capital, que voltou suas atenções para o espaço das cidades em investimentos em 

projetos imobiliários e recuperação de áreas degradadas. Os GPUs incorporados aos 

megaeventos, como a Copa do Mundo, são tidos como catalisadores de 

desenvolvimento urbano, apesar dos discutíveis benefícios sociais, já que tais projetos 

são de lógica exógena e metas distintas das demandas sociais urbanas da cidade. 

Há uma negligência às normas urbanas de Fortaleza na realização dos grandes 

projetos como também a falta de regulamentação de algumas leis, como a do 

zoneamento do uso e ocupação do solo, principalmente as ZEIs. O projeto do aquário, 

previsto para ser construído em área de fragilidade ambiental, e a parceria público-

privada do Castelão, em que os planos de viabilidade econômica não concebem 
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atrativos para a população local, desprovida de espaços públicos de lazer e esporte, são 

exemplos da negligência e da falta de integração dos planos. 

Também há falta de articulação entre os projetos do estado e da união e o 

planejamento municipal, que se reflete na falta de consenso quanto às indenizações das 

famílias removidas pelas obras do VLT e a delimitação da área portuária pelo 

município, que diverge das diretrizes apontadas por decreto federal para as zonas 

portuárias. 

A negligência e a falta de articulação entre as políticas do municipal, estadual e 

federal já existiam antes da Copa, mas isso fica mais evidente com os preparativos para 

o mundial. Também corrobora com essa falta de articulação a condição de Fortaleza 

como município polo de uma região metropolitana que nunca foi alvo de processo de 

planejamento. 

Em suma, as obras pouco dialogam com as normas urbanas e com outros pontos 

do intraurbano da cidade, o que caracteriza uma cidade gerida por projetos isolados, 

voltados para uma lógica global e não local.  

4.3 INSERÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO ESPAÇO INTRA-URBANO DE 

FORTALEZA. 

 

No desenrolar da globalização, as políticas neoliberais se fazem mais influentes 

na vida da urbe. O papel do estado e também do poder municipal é cada vez menor, 

principalmente no que se refere à economia.  Nas palavras de Souza (2008), 

Para os ‘atores globais’ as regulações impostas pelos Estados nacionais são 

restrições indesejáveis que dificultam a mobilidade do capital e a facilidade 

das transações econômicas-financeiras, devendo, portanto, ser abolidas. 

(SOUZA, 2008, p.161). 

As estratégias promovidas pelo pensamento neoliberal apontam que as gestões 

urbanas devam promover a desregulamentação da economia, e, portanto, eliminar os 

regulamentos que possam impedir a liberdade de ação das empresas. 

Na lógica da globalização e das novas formas de planejamento, as cidades são 

concebidas como empresas; conforme Arantes (2001, p. 26), “[...] as cidades passaram 

elas mesmas a ser geridas e consumidas como mercadorias”. Portanto, as normas que 

regulam o espaço urbano são tratadas como empecilhos aos investimentos do capital, 
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principalmente os internacionais, contudo não se pode negligenciar a ação do estado na 

organização do espaço. 

[...] na medida em que este continua tendo alguma serventia para o grande 

capital transnacional: por exemplo, ao oferecer garantias contra quebras de 

contratos, ou ajuda a criar com seu aparelho policial e militar, um mínimo de 

segurança para os negócios. (SOUZA, 2008, p.161). 

Logo, o planejamento voltado para dinamizar a economia e destacar a cidade 

entre as demais se torna mais evidente do que aquele voltado para o controle do 

crescimento urbano, para as formas de uso e ocupação do solo e para a resolução de 

problemáticas urbanas. Segundo Souza (2008), 

[...] cabe aos gestores, na escala local, cuidar para estabelecer condições 

econômicas, viabilizadas por meio de acordos políticos, que permitam a 

construção de um ‘clima de negócios’ favorável, tornando a cidade mais e 

mais competitiva aos olhos de potenciais investidores nacionais e 

internacionais. (SOUZA, 2008, p. 161). 

As cidades que almejam tais investimentos criam espaços com estruturas 

modernas voltadas para atender as demandas do mundo globalizado, porém essas 

estruturas, localizadas em determinados pontos do intraurbano, não dialogam com 

outros espaços da cidade, sendo assim desconexas. 

 
Os espaços de modernização são, porém, cada vez mais, os fragmentos do 

tecido da cidade integrados a uma rede global de ‘nós urbanos de gestão e 

serviços avançados’. Sorkin (1996, p. 401) refere-se à violência dessa 

adaptação técnica e política do espaço social que, sem escrúpulos, escolhe e 

destaca ‘pedaços’ da cidade:[...] (SÁNCHEZ, 2010, p.64). 

Esses espaços são propagandeados como parte da imagem da cidade e 

valorizados pelo capital transnacional. São espaços onde impera preferencialmente o 

consumo de serviços e espetáculos: 

[...] o cosumo passa a ser, de um consumo de bens, um consumo de serviços 

não só pessoais, de negócios, educativos, ou de saúde, mas também de 

entretenimento, espetáculos, happenings e distrações – daí se explica a rápida 

penetração do capitalismo em muitos setores da produção cultural, [...]. 

(SÁNCHEZ, 2010, p. 74). 

Os equipamentos como o Acquário Ceará, o CEC e a Arena Castelão entram 

nessa lógica de consumo apontada pela autora, pois eles não só servirão durante o jogos 

como também terão finalidade de atrair turistas e eventos para a capital. Segundo o 

discurso dos agentes políticos e empresariais do ramo imobiliário observado em 

congressos e seminários, tais equipamentos vão conferir a Fortaleza variadas opções de 
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entretenimento e de eventos. Pode-se visualizar isso quanto aos eventos que vem 

ocorrendo como, por exemplo, no CEC, na realização de feirões imobiliários. 

   Figura 31 - Feirão Imobiliário do Ceará no CEC 

 
                                              Fonte: Rodolfo Góis, 12/09/2012. 

Segundo estimativas do governo do estado, o público do CEC, em maio deste 

ano, deve ultrapassar 63 mil profissionais, das mais diversas áreas, envolvidos em 

eventos tais como: negócios de imóveis, congressos acadêmicos, feiras de moda, 

encontros religiosos, encontros coorporativos, cursos e shows. 

Observa-se o entusiasmo e o tom de desenvolvimento na fala do secretário do 

Turismo, Bismarck Maia, quanto aos eventos no CEC: “[...] nossa estratégia de 

qualificar pessoas e espaços, combinada com o mais moderno equipamento para feiras, 

congressos e eventos que é o Centro de Eventos, [...], traz desenvolvimento para o 

Estado [...]”
67

. Esse discurso expressa bem a ideia da “[...] intervenção urbana como um 

processo de produção de locais de sucesso [...]” (ARANTES, 2000, p. 24). 

Quanto ao Castelão, o estádio não será mais um equipamento exclusivo para as 

partidas de Futebol. “Os festivais e os eventos culturais também se tornaram foco das 

atividades de investimentos” (HARVEY, 2005, p. 176). Isso fica evidente pela análise 

realizada no Estudo Preliminar da Modelagem Operacional do Novo Estádio Castelão, 

que prevê o aluguel do equipamento para grandes eventos, como, por exemplo, o show 

do cantor britânico e ex-beatle Paul McCartney na Arena Castelão, em maio deste ano. 
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 Em entrevista publicada no site do governo do estado do Ceará em 9 de Maio de 2013. 
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                                    Figura 32 - Propaganda da turnê de Paul McCarteney 

 
Fonte: Site de compras coletivas Peixe Urbano. 

De acordo com Harvey (2005, p. 184), “[...] estádios esportivos financiados a 

crédito, assim como outras facetas do consumo conspícuo, são projetos de alto risco 

[...]. No entanto, esses investimentos são, frequentemente, muito especulativos”. 

Observa-se essa especulação no estudo de modelagem operacional da arena quando o 

autor aponta que há riscos incomuns para o negócio, porém contra uma chance de lucro 

muito significativa. 

Essas características do Castelão, baseadas no consumo, possivelmente irão 

torná-lo uma centralidade. Conforme o pensamento de Lefevbre (1978), apresentado por 

Sánchez (2010), “[...] a centralidade tem um duplo caráter: lugar do consumo e 

consumo do lugar” (LEFEBVRE, 1978 apud SÁNCHEZ, 2010, p. 48). 

O Castelão será lugar de consumo através de restaurantes, cinemas, museus e 

shopping que o complexo apresentará. Quanto ao shopping, segundo a Secopa, do 

projeto inicial: 

“[...] só resta a implantação do shopping de atacado, o Top Moda Castelão. A 

secretaria,entretanto, não tem data estabelecida para inauguração do 

equipamento, que depende da finalização do processo de negociação com 

comerciantes interessados.” (O Povo, 7 de julho de 2013). 

O Castelão também será consumido na forma de aluguel dos espaços internos e 

externos para shows e eventos variados. As instalações esportivas podem constituir 

importante centralidade física e simbólica no espaço urbano (MASCARENHAS, 2004). 

Essa possível centralidade ganha mais concretude com as ações do governo do 

Ceará, que intenciona criar o Centro de Formação Olímpica – CFO, o qual promete ser 
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um centro dos mais estruturados e completos do país voltados para a preparação de 

esportistas de alto padrão. O CFO será voltado para a prática de 27 modalidades 

esportivas que existem nas Olimpíadas. 

 
     Figura 33 - Centro de Formação Olímpica - CFO 

 
       Fonte: Governo do Estado do Ceará. 

Conforme o governo do estado, está prevista para o CFO uma área abrangendo 

85 mil metros quadrados, próxima à Arena Castelão. A estrutura estará ligada ao 

Castelão por meio de uma passarela. O empreendimento contará com ginásio 

poliesportivo coberto, de padrão internacional, para abrigar um público de 17 mil 

pessoas, e também com um hotel que poderá comportar até 262 hóspedes, com 

alojamento para até 150 atletas, pista de atletismo, campo de futebol, piscinas 

olímpicas, praça de alimentação entre outras instalações. 

Além desse reforço na estruturação de uma centralidade, o governo estadual 

pretende somar mais um atributo na imagem da capital: “[...] transformar o estado em 

um celeiro de atletas de alto rendimento, visando principalmente os Jogos Olímpicos em 

2016”
68

.  

Segundo Villaça (2001), outra característica da centralidade é a sua localização e 

a acessibilidade para os demais pontos da cidade. 

A acessibilidade é o de uso mais importante para a terra urbana, embora toda 

e qualquer terra o tenha em maior ou menor grau. Os diferentes pontos do 

espaço urbano têm diferentes acessibilidades a todo o conjunto da cidade. A 

acessibilidade de um terreno ao conjunto urbano revela a quantidade de 
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  Conforme expresso por Quintino Vieira, Superintendente do Departamento de Arquitetura e 

Engenharia (DAE), em notícia divulgada no site do governo do Ceará.  
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trabalho socialmente necessário dispendido em sua produção. Quanto mais 

central o terreno, mais trabalho existe dispendido na produção dessa 

centralidade, desse valor de uso. (VILLAÇA, 2010, p. 74). 

O Castelão, como já foi dito, encontra-se próximo a quatro avenidas, Alberto 

Craveiro, Dedé Brasil, Juscelino Kubitschek e Dep. Paulino Rocha, vias provenientes, 

respectivamente, das direções norte, oeste, sul e leste da cidade e que se encontram em 

uma rotatória a poucos metros do estádio. As obras de mobilidade tendem a melhorar o 

fluxo, beneficiando, assim, a acessibilidade ao local. Podem-se entender essas obras 

como o trabalho socialmente dispendido na produção dessa possível centralidade. 

Os empreendimentos imobiliários próximos ao Castelão agora se valem da ótima 

localização proporcionada pelas vias que vão ser melhoradas. Somados a essas obras de 

melhorias urbanas ainda tem-se os projetos do Parque Rio Cocó e o Bioparque Passaré 

– mesmo que em fase de projeto –, os quais contribuem como aspectos positivos para a 

formação dessa centralidade. 

As obras de mobilidade urbana, porém, são as que mais se encontram atrasadas, 

conforme os dados do gráfico abaixo. 

              Gráfico 7 - Fortaleza: estágio de conclusão das obras da Copa - abril de 2013 

 
              Fonte: Portal da Copa 2014. 

Conforme o gráfico apresentado acima, Fortaleza saiu na dianteira quanto à 

entrega do estádio, sendo a primeira cidade do Brasil a efetivar as obras no equipamento 

esportivo. O metrô encontra-se com 18% das obras efetivadas; o VLT, com 25%; a Via 

Expressa/Raul Barbosa, com 5%; o BRT Dedé Brasil, com 9%; o BRT Alberto 
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Craveiro, com 45%
69

; o BRT Paulino Rocha, com 22% , o aeroporto, com 19,3%; o 

Porto do Mucuripe, com 36%; as desapropriações, com 85%. 

Pelo exposto no gráfico, os fixos – estádio, aeroporto, Porto do Mucuripe – estão 

mais acelerados que a estrutura base dos fluxos – metrô, VLT, vias e BRTs. As obras de 

mobilidade são as mais caras e também envolvem a complexidade das desapropriações. 

Em Fortaleza há essa peculiaridade de as obras de mobilidade urbana ser pensadas 

posteriormente à instalação de grandes equipamentos urbanos geradores de fluxo. E 

essas obras de maior proporção no meio urbano tendem a valorizar os terrenos próximos 

na medida em que provocam desapropriações. 

 

4.4 REFORÇO DE NOVOS AGENTES NA PRODUÇÃO DO ESPAÇO 

 

A falta de regulação das normas urbanas e os novos projetos que se apresentam 

têm implicações diferenciadas para determinados grupos. Para o mercado imobiliário, a 

valorização dos seus produtos; para os segmentos populares, a luta pelo direito à cidade. 

O setor imobiliário é beneficiado pelas melhorias urbanas, principalmente 

aquelas de mobilidade que melhoram a acessibilidade das localidades, favorecendo a 

construção de empreendimentos voltados para camadas solváveis. A expansão do setor 

imobiliário formal nos bairros do entorno do Castelão faz parte do processo do avanço 

desse segmento para essa parte da cidade que antes seguia preferencialmente para o eixo 

sudeste. Conforme se observou anteriormente nos mapas de Rufino (2010) e Pequeno 

(2009), apresentados no capítulo anterior, pode-se conceber que o movimento de 

expansão do imobiliário se assemelha a de um pêndulo, em que seu eixo principal segue 

partindo do norte da cidade para o sul até a altura dos bairros próximos ao Castelão e de 

lá oscila para as direções leste (rumo à Praia do Futuro) e oeste (Parangaba). 

O eixo da Alberto Craveiro, da Raul Barbosa e da Via Expressa (BRT norte-sul), 

o da Dedé Brasil (BRT – direção Parangaba/Oeste) e o da Paulino Rocha (BRT – 

direção BR-116) funcionam como novas frentes de expansão do setor imobiliário. Tem-

se como exemplo o empreendimento Reserva Jardim, próximo à Av. Alberto Craveiro, 
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 Em junho de 2013, as obras na Av. Alberto Craveiro – principal via que dá acesso à Arena – chegaram 

a 91,4%, porém o sistema BRT não foi implantado. 
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que acaba beneficiando-se da proximidade com a Arena Castelão. Também há nas 

adjacências do Castelão e em bairros próximo grandes vazios urbanos em valorização 

devido aos investimentos em obras viárias. 

As empresas imobiliárias e a indústria da construção civil tendem a ganhar 

significativamente, pois o volume de obras permite a exposição do seu trabalho em 

escala mundial, somando mais valor aos imóveis. 

Para a reprodução do espaço urbano de Fortaleza, os empreendimentos para a 

Copa do Mundo de 2014 encontram como barreira a propriedade privada, neste caso a 

das populações humildes. Carlos (2001, p. 22) expõe que a propriedade privada se 

tornou um obstáculo à expansão econômica do capitalismo, mesmo ela sendo essencial 

para a reprodução da cidade. 

Verificou-se no contexto da Copa em Fortaleza que quando se trata das moradias 

das populações mais carentes removê-las torna-se uma questão de interesse público. 

Figura 34 - Protesto de morador contra as remoções do projeto do BRTs na Av. Dedé Brasil no bairro 

Passaré, localizado alguns metros do estádio Castelão. No muro, leia-se “Copa sem remoção direito do 

cidadão 

 
                  Fonte: Rodolfo Góis. Trabalho de campo 16/11/2012. 

[...] o Estado se utiliza de seu poder de planejamento para ‘em nome do 

interesse público’, desapropriar áreas imensas da metrópole (fazendo a terra 

mudar de mãos), instalando, na sequência, a infraestrutura necessária ao 

desenvolvimento da nova atividade, e, com isso, mudando o uso, função e o 

sentido dos lugares. (CARLOS, 2001, p. 24). 

A nova estrutura para a implantação do BRT da Av. Dedé Brasil compreende o 

alargamento da via, sendo assim necessária a desapropriação de residências próximas. 

Ainda conforme Carlos (2001), 
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Esse processo não só permite o estabelecimento de uma nova atividade no 

lugar – que gera a transformação do uso residencial [...] mas, sobretudo 

desencadeia um processo de valorização do solo urbano por meio dos 

investimentos em infraestrutura e do aumento do potencial construtivo da 

área [...]. (CARLOS, 2001, p. 24). 

A atividade que a via exerce, será otimizada. Com a desapropriação, ou seja, 

com a remoção das habitações, o uso das terras adjacentes à avenida passará de 

residencial para mobilidade urbana. Ainda assim, o uso é um catalisador para a 

valorização do solo dos terrenos que estão fora do raio de desapropriação do projeto, 

aqueles beneficiados pela implantação da infraestrutura melhorada. 

Esses grandes projetos na cidade ajudam a visualizar melhor o cenário de 

Fortaleza, que envolve os preparativos para a Copa e que compreende algumas 

características: grandes obras, valorização imobiliária dos terrenos e remoções. Quanto 

aos dois últimos, deve-se verificar que são perceptíveis e intensificados os conflitos de 

duas dimensões de valores: valor de uso e valor de troca. Como explica Arantes (2000), 

cada um desses valores tem sentido diferenciado para os seus usuários: 

[...] contradição recorrente entre valor de uso que o lugar representa para os 

seus habitantes e o valor de troca com que ele se apresenta para aqueles 

interessados em extrair dele um benefício econômico qualquer, sobretudo na 

forma de uma renda exclusiva. A forma da cidade é determinada pelas 

diferentes configurações deste conflito básico e insolúvel. (ARANTES, 2000, 

p. 26). 

Por parte dos entes governamentais no cenário da Copa em Fortaleza, a extração 

de benefícios vem do consenso, facilitando o processo de governar, pois o foco das 

ações está voltado para a Copa e também porque os curtos prazos para a conclusão das 

obras eliminam barreiras burocráticas. Outra concepção de cidade é dada pela ótica do 

business. Conforme as reflexões de Guy Debord (1997), a cidade é ela própria 

mercadoria, onde simultaneamente em seu espaço ocorre a circulação de outros 

produtos, conforme os ditames do capital. Uns desses produtos são aqueles ofertados 

pelo mercado imobiliário, que distribui seus empreendimentos nas áreas mais bem 

servidas, atraindo o público que pode pagar por qualidade de vida. Por outro lado, a 

concepção de cidade, voltada para as camadas populares e os movimentos sociais 

relativos à Copa em Fortaleza, constitui-se na cidade como espaço de vivência, trabalho, 

lazer e agora confronto com os demais agentes: agentes imobiliários e governo, o qual 

conforme (Vainer, 2000, p. 78), garante o “[...] banimento da política e da eliminação do 

conflito e das condições de exercício da cidadania”. Os movimentos sociais são 
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considerados as vozes discordantes e pessimistas do projeto de cidade para a Copa em 

Fortaleza. 

Porém, “Os incomodados não se retiram” (Silva, 1992), as vozes discordantes 

não se calaram; resultado disso é apresentado por Raquel Rolnik em seu blog na 

internet, que aponta a redução de remoções de 2.500 para 1.700. Próximo à rodoviária 

interestadual, a comunidade Aldaci Barbosa conseguiu enfrentar o governo e o fez 

mudar o local onde seria construída a estação do VLT, que causaria bastantes remoções. 

Nas proximidades do Aeroporto Internacional Pinto Martins, a comunidade Lauro 

Vieira Chaves evitou que muitas remoções se realizassem, pois os moradores 

elaboraram um projeto alternativo para o traçado do VLT amenizando as remoções de 

300 para 22
70

. Esse equipamento, que se destaca por ser o que mais gera 

desapropriações, não apresentava em seu projeto a prioridade de construir primeiro as 

habitações das populações envolvidas, para depois iniciar a implantação do VLT. O 

mesmo vale para os BRTs. 

Em várias cidades-sede, a falta de informação e transparência é característica 

marcante, e Fortaleza não foge à regra. Contudo, com a atuação dos movimentos 

sociais, junto a outros segmentos políticos e acadêmicos, o governo do Ceará 

formulou uma cartilha sobre o projeto de implementação do VLT, esclarecendo as 

famílias afetadas pelo empreendimento sobre o processo de desapropriação. 

Ainda assim, em Fortaleza, desde o início dos preparativos para a Copa do 

Mundo de 2014, a carência de espaços de debates é evidente, e a participação da opinião 

pública tem sido efêmera e/ou negligenciada quanto aos projetos para a cidade e as 

indenizações das famílias afetadas diretamente pelas obras.  É o que Almeida; 

Mezzadri; Júnior (2009) alertam, quando afirmam que a presença do setor público no 

planejamento de um megaevento não é garantia plena de participação da população. 

Contudo, tal situação desencadeou o envolvimento da sociedade fortalezense – 

os movimentos sociais – na fiscalização e cobrança de resultados positivos para toda a 

população. Há uma preocupação constante, por parte desses movimentos, em 
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 Informações sobre o número de remoções disponibilizadas por Raquel Rolnik em seu blog, em 16 de 

maio de 2013. Disponível em: <http://raquelrolnik.wordpress.com/2013/05/16/a-um-ano-da-copa-

ganhos-e-perdas-nas-cidades-sede/>. 
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potencializar as benesses das obras da Copa para que essas não se restrinjam apenas ao 

período dos jogos. 

A implantação e as reformas das obras – como Castelão, VLT, BRTs, aquário, 

Centro de Eventos, Terminal Marítimo de Passageiros, ampliação do aeroporto – sem 

dúvida gerarão benefícios à cidade, mas também transtornos às comunidades carentes 

situadas próximas aos equipamentos. A elevação do preço do solo – verificada no 

capítulo anterior – e o aumento do custo de vida nesses bairros são fortes fatores que 

tendem a expulsar as populações menos favorecidas para a periferia da cidade, 

acarretando distanciamento de seus locais de trabalho, de estudo, de saúde, de cultura, 

de lazer e de compras. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os megaeventos como a Copa do Mundo se enquadram em uma lógica maior, a 

das cidades mundiais que subjugam as suas normas de ordenamento urbano em função 

de grandes projetos rentáveis para aqueles que comandam a economia da cidade. Como 

consequência, há negligência dos princípios democráticos de gestão urbana em 

detrimento dos princípios de gestão empresarial. 

Para a cidade se lançar no mercado mundial é necessária a adoção de medidas 

empreendedoras. Tais posturas dialogam bem com a promoção de megaeventos na urbe. 

Para a realização de políticas de empreendedorismo voltadas para os megaeventos vêm 

sendo realizadas intervenções no espaço urbano, com vistas a melhorar a imagem da 

cidade perante o mundo. Com isso, acreditam os gestores estar atraindo novos fluxos de 

investimentos, ainda que em detrimento de outras questões que deveriam ser 

priorizadas. 

Como foi observado, os projetos – VLT, Acquário, Arena Castelão, CEC, CFO – 

do governo estadual em Fortaleza são os que implicam significativas mudanças no 

espaço urbano e, consequentemente, a projeção da cidade para o país e para o mundo 

durante a Copa do Mundo de 2014, beneficiando a imagem da cidade. Todavia, as obras 

de mobilidade urbana devem ser também melhor discutidas e compreendidas como 

fundamentais e representativas no que tange às dimensões estruturais. 

No transcorrer desta pesquisa visualizou-se que a imagem que os agentes 

governamentais postulam para Fortaleza é de uma capital com múltiplos atrativos, além 

do segmento sol e mar, que oferece também oportunidades para os negócios de 

corporações e empresários, shows e eventos no seu mais renovado complexo esportivo, 

a Arena Castelão. 

A busca por essa imagem renovada e moderna faz com que Fortaleza seja uma 

cidade gerida por projetos, voltados para uma lógica global e exógena aos interesses de 

parte da população de Fortaleza. Foi com base nas denúncias dos movimentos sociais e 

na análise dos projetos, principalmente aqueles relacionados à Copa do Mundo de 2014, 

que se verificou a falta de compatibilidade desses projetos com as normas urbanas. Com 
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isso, depreendeu-se que há negligência e falta de articulação dos projetos com as 

diretrizes normativas da cidade. 

Nesta investigação também se verificou como esse evento favorece as ações do 

mercado imobiliário e o processo de exclusão urbana de Fortaleza, principalmente nos 

bairros próximos à Arena Castelão. Pelo exposto no trabalho, os bairros próximos ao 

Estádio Castelão tiveram seus preços atualizados para valores elevados, capitaneados 

pela oferta de terrenos ociosos, pelas obras de melhorias urbanas para a Copa do Mundo 

e pelos projetos de revitalização urbana de áreas ambientais, caso do Parque Rio Cocó. 

O projeto do Parque Rio Cocó, nas proximidades da Arena Castelão, intenciona 

retirar das margens do rio as comunidades que vivem em áreas de risco, deslocando-as 

para conjuntos habitacionais de interesse social na porção sudeste do Passaré. A retirada 

das comunidades pobres e a possibilidade de implantação do projeto anima o mercado 

imobiliário porque valoriza os seus produtos. 

Nas adjacências da Av. Dedé Brasil também há possibilidade de remoções 

devido às obras relativas à ampliação da via para a passagem dos BRTs. Em Fortaleza, 

o que os movimentos sociais reivindicam é o respeito aos direitos das famílias no 

transcorrer do processo de desapropriação, assim como o direito de permanecer no lugar 

onde se encontram. 

As análises indicam que as remoções em Fortaleza estão ocorrendo em duas 

frentes: em áreas consolidadas e em áreas de expansão urbana. A primeira frente 

compreende aquelas comunidades situadas em bairros nobres como Aldeota, e a 

segunda, nos bairros próximos à Arena Castelão e ao longo das avenidas que para lá 

convergem. Ambas as frentes tendem a retirar as populações mais carentes e a deslocá-

las para a periferia da cidade, afastando a população mais humilde dos seus espaços de 

trabalho, educação, saúde e lazer. Assim, aumenta a dependência desses espaços ao 

transporte coletivo, apresentado em condições precárias. 

Em suma, os megaeventos como a Copa do Mundo são incorporados às políticas 

de empreendedorismo urbano como catalisadores dessas políticas, uma vez que eles 

aceleram e potencializam as ações do empreendedorismo em um curto espaço de tempo 

– o espaço de tempo necessário à realização do grande evento. Toda essa conjunção de 

fatores implica flexibilização das normas urbanas e/ou negligência a elas, já que muitas 
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vezes os instrumentos políticos são vistos como obstáculos aos bons negócios. A pouca 

diligência com as normas urbanas tem repercussões positivas e negativas para 

determinados agentes sociais, privilegiando uns em detrimento de outros.  

Os megaeventos são positivos para empresários da construção, promotores e 

incorporadores imobiliários, já que seus negócios e produtos não sofrem com 

regulações mais rígidas dos governos municipais. As classes mais abastadas são 

beneficiadas pelas melhorias no meio urbano, principalmente as melhorias nas vias de 

circulação já que elas possuem veículo próprio e não são dependentes do transporte 

público. Já os governos têm a oportunidade de demonstrar a capacidade da gestão, de 

modificar a imagem da cidade e do país e captar novos negócios na política 

internacional. Também o evento dá oportunidade aos gestores de remover as populações 

carentes de áreas visíveis dos turistas, postura corroborada pelo ideário de uma cidade 

sem miséria e moderna. 

Os megaeventos apresentam-se negativos para grupos menos favorecidos, os 

quais têm seus direitos fragilizados em virtude de possíveis remoções decorrentes da 

construção de grandes obras urbanas. 

No transcorrer dos preparativos para a Copa do Mundo de 2014, o clima de 

insatisfação política, que agrega reivindicações de melhorias sociais na saúde, educação, 

segurança e transporte, também abraçou os protestos relativos aos altos gastos com o 

mundial. 

Os gastos – não totalmente detalhados – presentes na Matriz de 

Responsabilidades referente às obras para o mundial podem não mais condizer com os 

prazos estipulados para a conclusão dos projetos. Conforme a Matriz de 

Responsabilidades, o VLT Parangaba/Mucuripe, orçado no valor de 265,5 milhões, 

deveria ter sido concluído em junho de 2013, assim como deveriam ter sido terminadas 

as estações Padre Cícero e Juscelino Kubitscheck, estimadas em 35 milhões. 

O que se pode concluir é que devido a esse atraso – explicado também pelo 

impasse das desapropriações – o valor da obra do VLT e o das estações possam 

ultrapassar o indicado inicialmente. As obras referentes à mobilidade urbana de 

responsabilidade do governo municipal também estão atrasadas, pelo exposto na Matriz 
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de Responsabilidades, já que as vias adaptadas para os BRTs deveriam estar prontas 

para o mês da Copa das Confederações. 

As obras de responsabilidade do governo federal, o aeroporto e o terminal de 

marítimo de passageiros, conforme a Matriz, têm prazo para serem concluídas até o fim 

de 2013. 

As manifestações que tomaram o país em junho de 2013 passam uma mensagem 

clara aos gestores urbanos de que eles não podem mais lidar com a população só no 

período das eleições, tentando ludibriá-la. Essas manifestações exigem uma nova forma 

de democracia onde haja mais espaços de controle popular sobre a política, com vistas a 

garantir transparência em relação aos gastos públicos e ao combate da corrupção. Em 

relação às obras para a Copa do Mundo, as reivindicações da população são 

veementemente contra os altos gastos em projetos pontuais na cidade que não chegam a 

beneficiar plenamente todos os cidadãos. 

 Esta pesquisa sempre procurou estar em consonância com os temas e seus 

respectivos processos elencados na matriz metodológica apresentada no início do 

trabalho. No primeiro tema da matriz – Intervenções frente às políticas urbanas e 

projetos – pautou-se por averiguar os seguintes processos: l) alterações políticas e na 

governança urbana relacionada ao megaevento, em que se visualizaram as legislações 

específicas criadas para o mundial, como também as estruturas governamentais criadas 

para dar suporte à consecução dos projetos; 2) implementação de projetos e obras de 

mobilidade urbana, onde o foco recaiu sobre a rede viária e o transporte; 3) implantação 

de equipamentos direta e indiretamente relacionados à Copa, promovendo melhorias 

urbanas. Aqui foram analisados os projetos relacionados à Copa e aqueles que 

aproveitaram a oportunidade do evento para serem estruturados, como o CEC e o 

Acquário Ceará; 4) desapropriação de populações e conflitos entre estado e moradores 

das comunidades. Pelas reivindicações dos movimentos foi possível averiguar as 

transgressões às normas urbanas por parte dos entes governamentais. 

O primeiro tema da matriz objetivou analisar como as normas de ordenamento 

urbano (neste caso usou-se o zoneamento como referência principal) foram postas 

diante dos projetos da Copa em Fortaleza. Por meio dessa primeira temática da matriz 
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delineou-se a conclusão, que aponta a negligência às normas de ordenamento urbano da 

cidade nos preparativos para o mundial. 

O segundo tema da matriz tratou da valorização imobiliária decorrente das 

intervenções nos bairros próximos ao Castelão. Foi desenvolvido no capítulo 3, onde se 

analisaram a dinâmica do mercado imobiliário e a segregação socioespacial nos bairros 

próximos ao estádio. A ação do mercado imobiliário juntamente com projetos de 

melhorias urbanas em áreas ambientais (Projeto Parque Rio Cocó) e em vias 

(desapropriações referentes aos BRTs) são processos de valorização e de segregação 

atuantes nessa parte da cidade. Com base na segunda temática da matriz, realizou-se o 

levantamento do preço dos terrenos nas proximidades da arena e as ofertas de imóveis 

voltadas para os usos residencial, industrial, comercial e de serviços. 

O último tema da matriz – reconfiguração espacial da cidade – é a base para a 

elaboração do último capítulo desta pesquisa, subsidiando nossa análise sobre os 

desdobramentos dos preparativos da Copa do Mundo de 2014 e seus reflexos no espaço 

urbano de Fortaleza. Por meio dessa temática foram construídas, com base nos dados 

colhidos durante a pesquisa, reflexões que embasaram o prognóstico sobre as seguintes 

dinâmicas urbanas: l) construção da imagem de Fortaleza para o mundo; 2) 

flexibilização das normas urbanas e/ou negligência a elas; 3) inserção de equipamentos 

no espaço intraurbano de Fortaleza; 4) reforço de novos agentes na produção do espaço 

da cidade. 

Este trabalho procurou elucidar as implicações da Copa do Mundo de 2014 em 

Fortaleza no espaço urbano, superpondo as obras sobre as normas de ordenamento da 

cidade e os seus efeitos no mercado imobiliário. Vale destacar que esta pesquisa não 

visa sanar todas as lacunas existentes quanto aos acontecimentos da Copa em Fortaleza, 

porém permite lançar outras questões quanto às dimensões dos efeitos do megaevento 

na cidade. 

Quanto à dimensão do desenvolvimento econômico:  

 Qual a soma de investimentos do setor público e do privado para os 

jogos?  
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 Quais são as verdadeiras modalidades de parcerias público-privadas na 

gestão dos equipamentos esportivos e urbanos construídos em virtude da 

Copa?  

 Como as parcerias se efetivam?  

 Quais os setores da economia que mais cresceram por conta do mundial? 

 Quais as empresas envolvidas com as grandes obras do evento?  

 Quais tipos de empregos foram criados nos demais setores da economia?  

 Qual o efeito da Copa do Mundo no mercado informal?  

 Qual o efeito da Copa do Mundo no turismo? 

No que se refere ao lazer:  

 Quais os impactos da Copa do Mundo no acesso aos equipamentos e 

serviços vinculados ao esporte?  

 Que população foi afinal beneficiada pela Copa?  

 Há elitização do público no estádio/arena multiuso? 

Com relação à dimensão da moradia:  

 Quais os efeitos das intervenções sobre as comunidades afetadas?  

 No que se refere ao acesso às novas habitações e à população 

beneficiada, houve melhorias nas condições de moradia e na 

regularização fundiária de favelas e áreas carentes? 

As desapropriações resultantes das intervenções no espaço urbano é outra 

dinâmica na dimensão da habitação presente nos preparativos para a Copa do Mundo. 

Elas muitas vezes ocorrem, como foi aqui observado, desrespeitando o direito à 

moradia. Por outro lado, essas mesmas intervenções no urbano podem ocasionar 

valorização dos terrenos próximos, beneficiando o mercado imobiliário. 

Observar o aquecimento do setor imobiliário permite levantar questões com 

vistas a analisar a dimensão dos impactos decorrentes dos projetos de mobilidade 

urbana:  

 Quais as implicações do megaevento no segmento imobiliário?  

 Qual o volume de investimentos realizados?  
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 Quais infraestruturas e equipamentos foram gerados?  

 Qual segmento da população é atendido? 

 Os investimentos em mobilidade urbana para a Copa do Mundo podem gerar 

novas centralidades na cidade (acredita-se que possa ocorrer no Castelão).  Uma vez que 

as obras para mobilidade são mais expressivas e de maior investimento, sendo assim 

indutoras de re-estruturação das cidades, verifica-se sua maior influência sobre a 

dinâmica urbana no que concerne à (re)valorização de certas áreas e à viabilização dos 

investimentos na expansão urbana das cidades. 

Segundo os organizadores da Copa do Mundo de 2014, esse evento pretende 

respeitar o meio ambiente. Abre- se, então, outra dimensão de análise:  

 Quais os impactos das intervenções sobre o meio ambiente?  

 Há casos de injustiça ambiental, ou seja, que afetem desigualmente as 

classes populares e o ambiente propriamente dito? 

Na dimensão política, outras questões podem ser encaminhadas:  

 Quais os efeitos da Copa do Mundo na gestão urbana-metropolitana? 

  Há leis específicas criadas em detrimento do evento com a finalidade de 

viabilizar as intervenções?  

 Há novas regulações que consideram os planos diretores?  

 As novas regulações facilitariam a flexibilização das normas urbanas? 

 Houve transparência nas ações jurídicas que norteiam os investimentos? 

Modificações nas normas urbanas, altos gastos como o evento e intervenções na 

cidade podem levar à insatisfação de parte da população. Aqui outra dimensão de 

análise surge: a emergência dos movimentos sociais insurgentes no contexto da Copa do 

Mundo. 

As manifestações que ocorreram no período da Copa das Confederações 2013, 

se deram em momento oportuno devido à grande exposição do país pela mídia 

internacional. A população, por meio de novos movimentos, passa a expor a sua 

insatisfação em relação aos problemas do país e de suas cidades. Seria esse o legado 

positivo do mundial no Brasil? O despertar da nação de chuteiras para os problemas que 

ocorrem fora dos gramados? 
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