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1. IRTRODDCJIGJ 

Este trabalho representa UM Marco nuMa longa caminhada pelos 

caMinhos da Geografia na busca de coMpreender o espaço que ocupo, a 

cidade que Me acolhe. Pois Fortaleza não é apenas UM retrato na 

parede, UMa parageM bucdlica, UM apelo afetivo. E taMbéM uMa das mai~ 

vivas expressões de nossas contradições, a srntese da dualidade, o 

lugar por onde passa o equador que divide o corpo social do Brasil. 

Fortaleza ~ uMa das Mais belas capitais do Nordeste • . As 

Margens dos verdes Mares do At11ntico, que brilhaM "co•o l,quida 

esMeralda aos raios do sol nascente", espalha-se u•a extensa plan,cie 

coberta de dunas cortadas por largas avenidas, onde estão plantados 

edifrcios de uM apartaMento por andar e casas de fazer inveja a alguns 

•oradores dos Jardins de São Paulo ou de Beverly Hills e• Los Angeles. 

A pôpulacão que a1 reside se compraz na degustacio de Mariscos r de 

exportacão e nas festinhas dos night clubs refrigerados. Consome 

também bens de luxa em propor~ão Maior do que Rio de Janeiro e São 

Paulo. ViveM largaMente os privilegiados moradores dessa Aldeia. 

Fortal~za, a quinta cidade brasileira em populacão, 

apresenta uMa das mais baixas rendas per capita do pars. Quase UM 

terGo da populaGio, com renda inferior a dois salirios MrniMos, vive 

eM favelas, sem quaisquer condi~Ões de infra-estrutura e serviços 

b~sicos. Outr~ parte consedertvel, quase a· Metade da popula~ão~ 

abriga-se em bairr~s da periferia e conjuntos habitacionais, coM 

prec~rio atendiMento dos servi~os urbanos. Altas taxas de deseMprego, 

analfabetisMo, subnutri~ão e MOrtalidadde infantil caracteriza• a vida 

da Maioria dos habitantes dessa nava Calcut~. 
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Nlo slo duas cidades; ~apenas a i•age• bifronte do ••~•a ~j 

organis•o social. Jã e• 1963, o te•ido escritor Jader d~ Carv~lh~ 

publicou o controvertido ro•ance Aldeata, onde retratava as contrastes 

da sociedade cearense: 

"Nestes ~ltiMos anos, . Prefeitos r~sgaraM ru~s na dire~ão do 

•ar e do sertão. Aldeota cresceu e• todos os sentidos7 assinalada 

agora por bangalôs de alto custo, palacetes de linhas ~odern'tssi•as e 

custosos pal~cios que, pela riquez~ e luxo, at~ recorda• as ftil e U•a 

Noites. 

"Olhas estranhos detivera•-se no bairro •agnif icente, · lago . 

colocada entre as •ai~ ricas, •ais belos e Mais aristocrtticas do 

Brasil. E não vira11t, à luz . do sol, as rai'zes da cidade biliontria. 

Onde se enterraria• essas rai'zes? Claro que não se ali•entava• nu•a 

agricultura rotineira e pri•itiva, nu• criatdrio extensivo 

perseguido· pelas sêcas. Claro taMbéM . que inddstria5 nàscentes · e 

prectrias não seria• o chão dadivoso onde a fabulosa Aldeota fôsse 

beber tanta vida. 

"Qual, assi•, a fonte, a matriz do fenÔ•eno, se ela não est~ no 

co•ércio legal do algodão e da cêra de carnaúba? Se não se acha no boi 

e •uito •enos nas rêdes e nos tecidos populares dos nossos 

caton i f i'c i os? 

"A fonte, a fonte ~oculta. E a fraude fiscal, sob seus 

•~ltiplos aspectos. A for•osa, a riqu1ssi•a Aldeota de hoje, onde se 

apregoa• "terrenos de luxo", nasceu da contrabanda organizada, da sub

fatura•ento crônico, de tôda a sorte de sonegaGão de ' i 111postos. E u• 

destina, a•igos, pois o velha e •aJestoso "castelo do Pltcida", li•ite 

occidental do bairro, Jt não era tido co•o filho de dinheiro falso, 

dinheiro vindo do Prata, para a consol idacão de algumas fortunas· 

locais? 
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"E certo que hà bangalas honestos, palacetes respeit~veis, em 

Meio às Maravilhas de arte que se alicerta• no co•~rcio clandestino da 

cêra, d o a 1 g o d'á o , da MaMona, das peles silvestres, do caf~ e dos 

-autombveis. Sio iles a excetão confirMadora da regra geral a 1 i ~s 

triste e vergonhosa regra geral." <Carvalho, · 1963: 89> 

Jader de Carvalho descreveu também como, ao lado da formaçlo 

do bairro da Aldeota, do outro lado da cidade, na Zona Oeste, outro 

bairro, o Pira•bu se estruturava, se organizava e• torno de u•a luta 

co111u111 de seus habitantes - a posse da terra. Liderados pelo vigário da 

Pardquic-. - Pr.~dre Hélio, participaram da famosa "marcha do Pirambu" no 

centro da cidade. 

"A .iultidão marchava quase vagarosa•ente. Não se•elhava UMa 

avalanch~ a espraiar-se nas ruas. Não cantava cantões revolucion~rias. 

N'á o r e c l a Ma v a o sangue d os r i c os • Não d e l i r ava d e b d i os , · 111 ar e a d a p o.r 

fanatis1110. N'áo era M'I st i ca. Pias todo o senti do da sua rea 1 i zatão 

braMia nuM cartaz. O cartaz incendiava-se nestes dizeres: "Pecado 

mortal é morrer de fome". 

Apesar de silenciosa e pac'tfica, a. marcha ateMorizava os 

•oradores da Aldeota, COMO •ostra• os diálogos que se segue111: 

" - Hoje, a Marcha parou em frente ao Palc!cio do Bispo. Outra 

marcha nio poder;! vir atd a nossa Aldeota? Ah, no dia eM que o Padre 

Hélio se lembrar de estabelecer um paralelo entre a nossa vida e a dos 

seus paroquianos, entre os nossos pal~cios e os casebres do seu povo, 

você Marcelino, nã., imaginará a sorte da sua casa." 

~as o Padre H~l io esclarecia que ~ningu~m esperasse atitudes 

agressivêe.~, iMPensados da parte dos· tuberculosos, 

nutridos, dos M?ltrapilhOS da SUa pardquia. rtes desejava• 

dos sub

apenas 

arMar à vista de todos o contraste entre o subúrbio fa•into e a cidade 
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rica de arranha-c~us. de palácios, de Jardins iluMinados, de ruas e 

prac.as respeitáveis." 

A percep~io da real idade contrastante de Fortaleza era 

real~ada pela personage.111 Catarina." A es.pôsa do e:{portador. se perdia 

no confronto entre a Aldeota e o PiraMbu, entre a Nova-Aldeota e o ·· 

LagaMar. Porque taManho abisMo entre duas classes socia1s? Nío , nlo 

era pela vio1€ncia contra os ricos. Nío era pela destruiGÍO da 

proprjedade particular. PordM nío coMpreendia a distfncia polYticj . 

entre criaturas do MesMo Pars. da 111e~Ma rac.a. da 111es111a lYngu•. dos 

111es111os costu111es. A intel ig€ncia - pensava ela - nío era privildgio dos 

beM aq1,1inhoados pela sorte".<Carvalho, 1963: 364) 

O lu:-:o da Aldeia é a nata do .1 ixo, pois estti encrustrado em 

meio ~ pobreza reinante eM UM n~111ero crescente de favelas. FGrtaleza 

Metropol i za-se na miséria. 

prostitui'~º e a violincia. 

Cresce . co111 a fo111e, a 111arginaliza~'áo, a 

Co1110 os deserdados do processo urbano j~ 

nio sio tlo silenciosos e pac1ficos, os poderosos tenta111 se proteger~ 

estabelecendo cancelas, con9truindo fortalezas, tentando afastar a 

populac.ío pobre, doente. e per~gosa. 

EvidenteMente, essas Manifesta,~es da desigualdade nio si~ 

singularidades da capital do Ceará. 'Fazem parte da natureza do 

processo de "dese1'1volviMento" urbano no Brasi 1 que, atrav~s da 

produc.ío e distribui,ro do espac.o. pr6Move a acuMulaGio do capital, 

destrdi o ratriM6nio aMbiental e engendra a segregaGio residencial. e 
a própri<:t lógica do capitalisMo, que Mercantiliza a natureza e as 

r e 1 a ~'ó e s q u e ·~ e e s t <:1 b !·? 1 e c e M e n t r e o s h o 111 e n s p a.r a a s u a t r a n s for 111 a~ 'ã o e 

A particularidade de Fortaleza est• relacionada co111 a 

tran~parincia desse processo. As contradic.6es se apresenta111 eM ~~da 

esquina de forMa tio i111pactante que · nio ~ prec•so ser gedgrafo o~ 
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cientista social para buscar as rarzes da riqueza e da ' pobr~za urbana; ... . · .• .. 

COMO fazia a Catarina de Jader de Carvalho entre u• e ~utro - eh' 

benef'iciente. 

A situa,ão do Conjunto Ci.dade 2.000 ~exemplar, __ pois · tipif'i,c_a 

os processos de expansão da~ grand~s cidades brasileira•. Conduz-no9 

~s quest~es perenes da prbpria Geografia Urbana; suscita discussle• 

sobre a econoMia do espato; o pla~ejaMento urbano, a atlo estatal, ~ -

cidadania e a preservatão do 11eio a•biente, e; induz-nos ~ ref'lex\o 

sobre as desigualdades sociais, a segregatão residencial e a prb-rl~ 

viabilidade da cidade coMo forMa de vida humana as,ociada. 

A cidade 2.000 ~ - u11 conjunto de casas pop~lares constru1do e~ 

u1 dos bairros da Grande Aldeota, e• uMà zona de -dunas e . 1 ogoas 
---

prdxirus ao Rio Cocd. Sua localizac;.ão coloca, desde logo, u111a questão 

fundaMental: o que explica a presen~a de UM conjunto popular eM ~· 

bairro não popular? 

Mas~ a histbria da Cidade 2.088, desde a concept\o inicial -do 

projeto at~ as lutas e conquistas dos •oradores, que oferece UM rico 

manancial de indagatões, in-clusive de tundo tebrico, a saber: 

guais as relatões entre a i~plantatio do Conjunto e a 

expansão de Fortaleza para a Zona Leste? 

Quais as transf'orMatões que ocorrera• nessa ~rea apbs a 

construc;.ão do Conjunto? 

-o que significa hoje a eMist1ncia da Cidade 2.800 no 

contexto urbano de Fortaleza? 

Para tentar co11preender e explicar essa ~ealidade e•preende•os 

u11a pesquisa que se desenvolveu eM tris etapas principais. EM priMeiro 

lugar, real iza111os UM revi são bibliogr,fico que . c.onteMp 1 ou -

prinCipal111ente a 1 i teratura sobre os processos -- de produ~ão 

d i str i bu i c;.ão do esp a~o e sobre questões utbi enta is. Nu• - segundo 
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mo111ento. recolhemos, junto a orga-os pub 1 i cos do. Estado e do Muni c ~Pi o, 

toda a documenta~ío relacionada com a histdria do Conjunto - projetos, 

pareceres, 

geográficas. 

correspondincias, plantas, fotografias e cartas 

levantamos, nas cole~~es dos dois principai~ 

Jornais de Fortaleza - O Povo e Diário do Nordeste - as mat~rias Mais 

relevantes para a constru~lo de UMa histbria da Cidade 2.000. Na 

etapa final, real izaMos uma pesquisa de caMpo no pr~prio local, 

conferindo informaG6es de documentos, levantando dados primários e 

entrevistando os moradores. 

CoM esse acervo de inforMa,~es ~onstrui~os UM grande painel 

que permite contextualizar a Cidade 2.000 no espa~o urbano de 

Fortaleza. As respostas vão sendo oferecidas na medida eM que a 

análise vai se afunilando. 

AssiM é que no segundo cap'ltulo desta monografia, julga111os 

conveni~nte fazer uma apresenta~ão geral sobre a probleMática urbana 

de Fortaleza, a partir de dados demográficos, de renda, emprego, 

oferta de s~~rviGos públicos e indicadores sociais. 

D terceiro cap1tu1o discute o processo de produ,io do espa~o 

urbano na sociedade capitalista, identifi.cando e qualificando o papel 

dos div e rsos agentes que dele participam O Estado, o setor 

imobiliário e os consumidores. Nessa mesMa parte, o trataMento tebrico 

~ aplicado ~ real idade de Fortaleza. 

O quarto segMento da Monografia reconstitui a histbria da 

expansio urbana de Fortaleza most~ando as diversas experiincias de 

planeJaMento. seus €xitos e fracassos. 

A expansão da cidade tamb~M ~o tema do quinto cap1tulo, sb 

que o foco agora est~ orientado para a ocup ·a~ão da Zona Leste, a 

partir da incorporaGGo do SYtio Cocd. 
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O sexto caprtulo discute as quest6es centrais da monografia, . a 

partir da anil ise da situaGÍo da Cidade 2.SS0, em tris MoMentos: a 

histdria do Conjunto, o processo de degradaGÍO aMbiental pela ocupaGÍO 

de seu entorno e a distribuiGio dos beneficies conquistados coM a luta 

dos Moradores. 

UM parte final resuMe as conclusões. 
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2. A PROBLEftATICA URBANA DE FORTALEZA 

A Maioria das grandes cidades brasileiras convive co• u•a 

variedade de probleMas que vão desde a insuficiência de sdlidas bases 

p rodu":. i va s, passando pelo df!ficit habitacional e pela carência de 

obras d e infra-estrutura, equipaMentos urbanos e servic.os sociais, àt~ 

a i ne:-: i sté.nc i e-. •:'e áreas de preservac.ão aMb i ental. Fortaleza não foge a 

esse quadro desal~ntador. Favelas, loteaMentos clandestinos, ruas e 

pra,as suja s e ~sburacadas abrigaM o enorMe contigente dos que nada 
-, 

t·e M, p Oi S f;dta-lhes e111prego, casa, água, educa,io e sa~de. Nesse 

terreno estão plantados as ra'lzes da pobreza urbana. 

Esses probleMas não são recentes, •as tê• sido agravados e~ 

decorrência do crescimento da popula,ão urbana. O -intenso fluxo 

Migratbrio na dire~1o caMpo-cidade, se• a expansão dos n'lveis de 

investi111ento e e•prego, a•P 1 ia a oferta de •ão-de-obra 

desquc-.1 ificada, gerando deseMprego, subeMprego rendimentos 

decrescent,es. Esses trabalhadores d~ baixa renda se fixa111 

COM suas fc-.1r1i'1ic-s eM i(reas de ocupac.ão "desordenada" na 

periferia ou no prdprio centro urbano. 

~de111ais, o ~recesso de concentra~ão de renda, terMDS 

~.;etoric\is, institucionais e pessoais, reduziu 

significativ~111ente o investi•ento p~bl ico per capita nas regiões Mais 

pobres, -diMinuindo os gastos na irea social e esvaziando o poder 

local. Enqu~nto e Estado assu•ia progressiva•ente os custos da 

for~a de trabalho, as f o n t.e s de receitas 111unicipais 

secavaM. EM Fortaleza, COM o advento da chaMada AdMinistra~lo Popular 

<1986/88), 1 iderada inicial•ente pelo Partido dos Trabalhadores <PT>, 
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aos governos federal e estadual, o proble11a 

financeiro do Munic'ipio foi sensivelMente agravado, por conta do 

estancaMento do fluxo de transferincias de recursos a fundo perdido ou 

Mediante eMpré~tiMos subsidiados. 

A indiefincia financeira da Prefeitura, deterMinando cortes nos 

gastos de custeio atrav~s da Moral izaclo das relac~es de trabalho, 

e o prbprio processo de renovaEio de quadros gerenciais enseJaraM a 

deflagra~io de UMa s~rie de MoviMentos grevistas que praticaMente 

paral izaraM, durante longos per'lodos dos anos de 1986 e 1987, UM a 

s~rie de servi~os urbanos essenciais, inclusive transporte e l iMpeza 

ptlbl ica. 

Para coMpletar este quadro, acrescente-se que os anos da 

ad111inistrac;.ão Popular foraM anos de chuvas torrenciais. Os rigores dos 

invernos, al~M do alagaMento de casas e ruas, taMb~M revelaram a outra 

face Menos conhecida da Fortaleza ensolarada - cidade seM esgotos e 

galerias fluviais, al iceri;ada sobre fossas nu111 srtio onde o lenc;.ol 

freático se Mostra quase à flor da terra. 

Todos esses problemas têm contribuido para uma perda 

significativa de qual idade de vida da populac1o fortalezense. Al~M das 

condic;.Ões observáveis nas favelas e outras· aglo111erados populacionais 

insalubres, na paviMenta~ão destru'lda, no lixo acuMulado no leito das 

vias públicas, outras exteriorizac~es da pobreza urba~a sio Menos 

notadas. CoM efeito, a propagacão de doenEas infecciosas, o coM~rcio 

a•bulante e a escalada de violência atingira• n'lveis insuport~veis nos 

·.1.fltiMos anos. 

Esse quadro deMonstra que o cresciMerito populacional não teM 

sido acoMpanhado do auMento da oferta de bens e servic;.os p~bl ices, 

·& • p 1 i ando o d é f i c i t d e c o n d i i; õ e s gera i s d e pro d u e;. ão e r e pro d u e;. ão d a 

::f'ori;a de trabalho. Senão, veJaMos. 
~-: ,_ 
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Entre 1970 e 1980, a popula,io de Fortaleza cresceu 62,5%, 

passando de 857.980 para 1.308.919 habitantes, aco111panhando o 

cresciMento intercensitirio das ddcadas anteriores, co111 pequena 

redu~ío, coMo podemos ver pela tabela abaixo: 

ANOS 

1890 
1900 
1920 
1940 
1950 
1960 

.1970 
'1980 

Tabela no. 01 

POPULAC~O DO ESTADO DO CEARA E DO MUNIC!PIO DE FORTALEZA. 

( ~~ú111eros 

CEARA 

805.687 
849.127 

1.319.228 
2.091.032 
2.695.450 
3.337.856 
4.491.590 
5.380.432 

Pe~iodo de 1890 a 1980 

absolutos e 

Cresci Mente 
Intercensit. 

53,8 
55 , 3 
58,5 
28,9 
23,8 
34,5 
19 , 7 

cresci111entos 

FORTALEZA 

40. 902 
48.369 
78.536 

180.185 
270.169 
514.813 
857.980 

1.308.919 

intercensitários> 

CresciMento 
Intercensit. 

18,2 
62,2 

129,4 
49,9 
90 '5 
66,6 
62,5 

~----------------------------------------------------------------------

FONTE: Dados para o Cear~ per1odo de 1980 a 1970 . - Sinopse Prel i111inar 
do 80 Recensea111ento Geral-Ceará e Anuário Estat'lstico do Brasil, 1976. 
Dados para Fortaleza, per'lodo 1890 a 1970 Sinopse Prel iMinar do 
80. Recensea111ento Geral. Dados para 1980: Sinopse Estat'lstica do 
Brasil - 1981. FIBGE. 

No 111es1110 per'lodo, o cresci111ento populacional de todo o Estado 

f o i d e 1 9 , 71. , o que, eM ter111os relativos, 111ostra-se pequeno e 

~centua o de Fortaleza. 

Pelo censo de 1980, Fortaleza passou a ser a quinta cidade do 

•ars e111 popula~io , ultr a passando cidades de irea fYsica 111enor, que, no 
" 

~~tanto, possueM regi6es 111etropol itanas Mais ~ovoadas. Ser a quinta 

. ~idade do pa'ls e111 popula~io ~ 111otivo de preocupa~io e angústias, tendo 
\ 

que as condi~~es de vida dos seus habitantes decae111 dia a 
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Este acentuado cresciMento deMogr•fico urbano está vinculado 

essencialMente ao saldo Migratdrio, que, nestas ~ltiMas décadas, te111 

se111pre ultrapassado aos 60Z do cresciMento total do 111unic(pio. 

Tabela no. 02 

CRESCIMENTO DEMOGR~FICO DE FORTALEZA SEGUNDO OS COMPONENTES 

Per iodo 

1940/1950 
1950/1960 
1960/1970 

Total 

Incre111ento 
Total 

89.984 
244.649 
355.915 

692.548 

Fonte: PLANDIRF - 1972. 

Saldo Migratorio 
IncreM.Parc. ·X 

56.904 
158.629 
222.796 

438.329 

62,24 
64 ,.84 ' 
62,25 

63,29 

Cresc, Vegetativo 
IncreM.Parc. X 

33.080 
86. 020 

135.119 

254.219 

36,76 
35,12 
37,65 

36,71 

Durante a d~cada de setenta, Migrou para Fortaleza uMa 

popu1 a~'áo superior a da segunda Maior cidade do Estado 

MaracanaúC01>, ou seja, chegaraM á . Fortaleza 222.796 pessoas que 

necessitaM de habita~io, a 1 i Menta~ão, servi~os, infra-estrutura e 

emprego beM reMunerado para pagar por tudo isto. 

As causas da MigraGÍo Per111anece111 as 111es111as - a estrutura 

fundiária do ca111po, baseada na grande propriedade pecuarista, 

atividade que absorve cada vez Menos Mlo-de-obra, dificultando a 

fixaGÍ~ da populaçKo rural; e a instabilidade climática, que alterna 

longos perrodos de "estiagem" com perrodos de cheias, atingindo 

principalMente a populaçío rural. 

<01) - O municrpio de Maracana~. integrante da Regiío Metropolitana de 
Fortaleza. foi des111e111brado do 111unicrpio de Maranguape eM 1984. 
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Fortaleza taMb~M representa UM foco de atra~lo de segMentos da 

classe M-dia interiorana cearense, interessados eM Melhores condi~~es 

de educa,'áo, sallde, lazer e trabalho, apesar da pequena oferta de 

eMpregos e das dificuldades de acesso a estas condi~~es. 

Do ponto de vista econ6Mico, 

coletor da produGÍo regional Calgodio, 

Fortaleza ~ o grande centro 

cera de carnaúba, castanha de 

caju, caMario, pei:-:es, etc>, que ~ exportada para outros 

estados otJ para o exterior pelo Porto do Mucuripe e por ferrovias 

e rodovias federais e estaduais. Por estas vias, tamb~M chegaM os bens 

de outros estados e pafses que sío distrrbuidos na regiío <Figura no. 

0 2) • 

A 

varej i st<:1 

etiquetas 

cidade tamb~M concentra UM ativo com~rcio atacadista, 

e de bens de luxo. V•rlos centros coMerciais . e lojas de 

famosas atraeM a classe m~dia alta das cidades interioranas 

e dos estados vizinhos. Pequenos coMerciantes se dirigeM à Capital em 

busca de produtos da indústria local 

bebidas. material el~trico, de confecG6es, 

para revend€-1os em suas cidades de origem. 

e regional a 1 i mentas, 

de calGados e artesanato 

a sua 

Fortaleza destaca-se COMO 

condi~lo de grande empbrio coMercial, 

iMportante centro prestador de servi,o. 

Quanto ao setor educacional, localizam-se nesta cidade as tr€~ grandes 

universidades do Estado: Universidade Federal do Ceari, Universidade 

Estadual do Cear~ e Universidade de Fortaleza, esta última particular, 

al~M de inuMeros col~gios públicos e privados de alto nrvel. Na irea 

de sa~de, existeM grandes hospitais públ ices e privados e m~dicos 

especializadas. Em termos de lazer, encontraM-se na cidade os Melhores 

cineMas, teatros, bares, restaurantes, casas noturnas e clubes do 

Estado. 
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A condi~ão de capital de Estado lhe confere u11 forte atrativo 

no interior, visto que a ad111inistra~ão ptlblica ~ respons~vel pelo 

direcionamento de fluxos migratbrios para a Capital, principal111ente 

depois de 1964, quando houve u•a concentra~ão de poderes e recursos 

nos governos federal e estadual. Alé• de sede do governo estadual, 

é també111 sede de drgíos federais de í111bito regional, COMO O 

Oeparta111ento Nacional de Obras contra Secas - DNOCS e o Banco do 

Nordeste do Brasil - BNB, e de filia is e representa~~es de e•presas e 

drgíos públicos federais e e111presas privadas. 

Co1110 sede da ad111inistra~io estadual, al~M de atrair u111 fluxo de 

pessoas do interior para a capital e111 busca de solu~~es para probleMas 

poJ rtico-ad111inistratiVOS, é responsável taMbéfll por Uflla boa porcentageM 

de empregos públicos. 

Atua 1111en te, o Governo do Estado e111prega "114 Mil funcion~rios 

O Poder Judiciário, e111 atividade, so111ente no Poder Executivo. 

excetuando os 111agistrados, te111 687 servidores e a Asse•bléia 3.208 

funcionários". <Jornal "O POVO", 30.01.88) 

A Prefeitura Municipal de Fortaleza eMpregava 40 Mil pessoas eM 

janeiro de 1986. Co111 a de111issío de funcionários contratados 

i rregular111ente no perrodo eleitoral, acuMulando cargos ou n~o 

exercendo suas atividades, 

func i on~1r i os. 

o quadro foi reduzido para 27.000 

Al~111 dos servidores do Estado e do Munic1pio, 11uitos depende• 

de e111pregos e111 órgãos federais e e11presas estatais federais e 

estaduais - Banco do Nordeste do Brasil, 

Obras contra as Secas, Banco do Brasil, 

Esgoto do Ceará, Companhia 

Departa111ento 

Banco do Estado 

Nacional de 

do Ceará, 

Co111panhia de Eletricidade do 

Ceará, universidades Federal e Estadual e outros. 
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O Siste•a Nacional de E•pregos - SINE, e• pesquisa realizada 

sobre o perfil do trabalhadõr da Capital concluiu que ·ele ' se 

"coaduna'' coM a per~a•ance de sua econoMia, COM a renda interna baix~, 

dependente, e• ter•os de e•prega, do setor p~blico, suJeita a 

incentivos fiscais e, portanto, per•eada de inflúênciás externas 

<Pl'IF,1982:96). 

A tabela n~ e3 revela a i•portância do setor p~blico coMo 

e•pregador, chegando a •ais de u• terto do total de e•pregos no Estado 

do Cear~ e• 1983. Naquele ano, depois da ad•inistratão p~blica, o 

setor servi~os era o que Mais absorvia pessoas coM 98.119 e•pregos, ou 

seja, 257. do total. O co•~rcio ocupava 12,917. da farta de trabalho e• 

atividades e a construção civil J,86%. 

Tabela no. 13 

e o M p os I e A'O D o . E"' p R E G o p o R s E To R D E A T I V I D A D E . 
Estado do Cear~ - 1983 

SUBSET. DE ATIV. 

- Indl.fstria 
Constru,ão Civil 
co.~rcio 

- Servitos 
- Ad•.Pub.Oireta e Aut~rquica 
- Agric. e Criatão de Ani•al 
- Outros 

Total de 
E•pregos 

77.811 
15.161 
58.273 
98.111 

137.215 
5.891 
8.786 

Participar;.ão 
Percentual 

19,62 
3,86 

12,81 
25,11 
34,87 

1,51 
2,24 

----------------------------------------------------------------------
Total 392.446 

Fonte: RAIS/83 - SINE/CE. 

Estes dois sub setores - c oa~rc i o e servJ cos, q_ue coapÕe• o 

setor terci,rio, s1o respons~veis por quase 3~7. do total de e•pregos. 

<92> - Os dados desta tabela pode• ser questionados, pois não levaa e• 
consideração outros seg•entos não pesquisados: pessoas que trabal~a• 
por conta prdpria, que não te• contratos assinados, portanto não 
estando sobre o controle do SINE. 
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Estes n~Meros so•ados aos da ad•inistratão p~blica corresponde• a 

72,78Z da forta de trabalho ativa eM ocupat~es não produti'vai. 

A participa,ão percentual d~ 72,78Z da popula,ão · no set6r de 

coM~rcio e servitos Mostra o pr~cesso de terciariiatão por que passa 

o espato urbano. O sub-setor de servitos atinge si,97Z da · populatã~ 

econoMicaMente ativa. 

A ampliatlo do setor terci•rio não se deve a li~eratão rlo 

trabalhador pela mecaniza,ão e auto•atão da ind~stria, •as do 

cresciMento urbano resultante da Migratão do trabalhador rural se• 

nenhum recurso e despreparado para competir no Mercado de trabalho. 

São trabalhadores que buscaM · Solu,~es alternativas indo aMpl i.ar as 

taxas de deseMprego, subeMprego ou e•prego Mal 

exército de trabalhadores de reserva teM levado ao 

sal•rio e a alta rotatividade nos eMpregos. 

re•unerado. Este 

rebaixaMento de 

Essa popula,ão busca alternativas de sobrevivincia no setor 

inforMal ocupando praias, pratas e cal,adas do centro da cidade, 

com Mercadorias instaladas eM barracas e tabuleiros. Ou então se 

sub Mete irrisdrios salirios na prest•GÍo de servi,os 

residências, como vigias, jardineiros, do•ésticas, etc. 

A ocupação de apenas 1,5Z da popula,ão econoMicaMente ativa no 

setor prim~rio, explica, em parte O · processo de incorporaGão de terras 

agricultiveis pelos projetos de loteamentos, expandindo as 'reas 

urbanas de Fortaleza para os MunicYpios vizinhos da sua região 

~etropol itana. 

o seto~ industrial concentrava . 23,49/. da populatão 

econoMicaMente ativa, apesar de decorridos 20 ~nos da polYtlca de 

industrial iza,ão da SUDENE, a custa de incentivos fiscais do Governo 

Feder~} no Nordeste. In~meras cr'rticas são feitas a estes projetos de 
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desenvolvi•ento para o Nordeste, o que te• sido objeto de farta 

an~l ise por parte de estudiosos, à exeMplo de Francisco de Oliveira, 

eM seu 1 ivro ''Elegia para uMa ReCli)gilo" (1978>.Al~M do ~i~cutr~el 

processo de industrializa~to da SUDENE, cabe ressaltar que entre 1971. 

e 1976, 79,87. de seus recursos se destinara• a Bahia ~51,6% > ~ 

PernaMbuco C19,27.>. Ao Ceard, coube 6,27. que se concentrara• eM 

investiMentos eM Fortaleza <Andrade, 1981:6e>. 

O setor secund~rio inclui a ind~stria da constru~ão civil, que 

ainda hoje, no Brasil, não incorpora tecnologia •ais sofisticada, 

dos baixos diante dos custos do capital a ser viabilizado e eM face 

saldrios pagos a seus operirios. O n~•ero de eMpregos na ind~s\ria da· 

construGlo civil se expandiu co• a cria~to do Banco Nacional da 

Habita~ão CBNH>, eM 1964. Este banco, gestor da polrtica nacional de 

habitaGão, 

financiar 

visava principalMente reduzir o déficit de Moradia e 

infra-estrutura urbana para as cidades. In~•eras eMpresas 

cons~rutoras e financeiras fora• criadas para construir, COM 

recursos 

Média. 

do BNH, edif'tcios de aparta•entos e casas para a classe 

Do total de pessoas que constituía a for~a de trabalho e• 
Fortaleza, e• 1972, so•ente 39,4% encontrava•-se plena•ente ocupadas, 

11,67. subeMpregadas e 3,37. e• dese•prego aberto. Os 54,74% restantes 

constituiaM a forGa de trabalho disponrvel CSouza,1978:67). 

Naquele perYodo a popula~to trabalhadora concentrava-se na 

faixa et,ria entre 19 e 35 anos, COM baixo nrvel de educa~to for•al. A 

super-exploraGão da força de trabalho, aliada .aos baixos salirios e as 

péssiMas condiGGes de vida, transforMa-os eM·velhos antes dos quarenta 

anos, co• poucas possibilidades de concorrer no Mercado de trabalho. 
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Os dese•pregados ou os que nunca conseguira• se engajar no 

Mercado de trabalho vão ser Marginalizados, ocupando atividades não 

a e e i t a s p e l a s o e i e d a d e , p a r a e n f r e n ta r ·a 1 u t a p e 1 a s o b r e v 1 vê n e i a • Sã o 

os Mendigos, as prostitutas, assaltantes, ladroes, 11 descuidlstas 11
, 

batedores de carteiras, que ocupa• , principalMent~ ~noite, o centra 

da cidade e as zonas perif~ricas. 

Den~ncias eM jornais recentes C1987> coMprovaM a elevada 

presenca de Menores, coM at~ 18 ou 12 anos de idade, sobrevJvendo da 

prostituiGão. 

Todo este quadro da situatão da forta de trabalho e• Fortaleza, 

relacionado COM o incipiente setor industrial, a estrutura fundi~ria 

cearense e a grande concentraGão de renda no caMpo e na cidade,. 

explica o baixo nrvel de renda faMiliar. 

Tabela no. 04 

~REA METROPOLITANA DE FORTALEZA - 1978 

RendiMento ~~nsal de todas as fontes segundo o n~Mero de fa•11ias 

Renda No de Fa•. T. Pessoas. 

--------------------------~------------------~------------------------

Ate Ulll Sala.rio MiniMo 114.157 37., 48 498.949 33,88 
de 1 a 2 Sa 1 • fltiniMos 81.268 26,63 391.698 26,.97 
de 2 a 5 Sal. Mini•os 57.667 18,89 383.625 28,91 
+ de 5 Sal • ru n i •os 38 •. 945 12,.76 215.818 14,.81 
Se• Rendi111ento L3. 817 3,86 58.257 3,46 
Se• Declaracao 98 8,. 83 588 8,84 

Total 385.152 188,88 1. 452 .127 188,88 

Fonte: Pesquisa Nacional por A•ostra de Do•icrlio 1978 "rea 
fltetropolitana de Fortaleza. Rio de Janeiro, F.IBGE - 1988. 

A tabela aciMa revela as p~ssiMas condit~es de vida de grande 

parte da populatão da Capital. E• 1972, 37,48Z das fa•i ias 

fortalezenses percebia• at~ u• sal~rio •1ni•o, e 26,63Z,. dois 
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sal~rios. Isto é, 64,03% do núMero total de faM11 ias recebiaM ate 2 

sal~rios M1niMos Mensais. 

Considerando-se que esse quadro de reMunera~io do trabalho nio 

se modificou significativaMente nos anos seguintes e aliado ao fato 

de que, em 1987, a eleva~io do 1ndice do custo de vida e• Fortaleza 

foi superior eM quase 100 pontos percentuais à do pa'is <365;96X>, 

atingindo 450,78%, pode-se coMpreender o crescimento das ~reas 

faveladas nesta regiío <Dados IPLANCE>. 

As fam11 ias de baixa renda sio obrigadas a residire• eM locais 

insalubres e sem condi~~es de infra-estrutura, Mesmo em ~reas onde o 

pre~o da terra é Mais elevado. OcupaM "vazios urbanos'', em terrenos 

públicos e privados mais prbxiMos do seu local de trabalho, ~reas que 

aos poucos se transformam eM favelas. Instala•-se ta•bé• eM lotes nas 

periferias distantes, onde, nos fins de semana, com a ajuda de 

famil lares e a•igos constroem suas prbprias habita~ões. Ou ainda, 

quando estlo inseridas no Mercado formal de trabalho, adquirem suas 

moradias eM conjuntos habitacionais distantes, inclusive em outros 

Municípios da RMF, financiadas pelo ·sisteMa . Financeiro de Habita~~º 

<CEF/COHAB> <Figura no. 03). 

EM 1980, quando o recenseamento demonstrou ser Fortaleza a quinta 

cidade do pars em populaçío, um quarto de seus habitantes <330.825 

pessoas>viviam eM 224 favelas. Este nú•ero não considerava os casos 

em processo quase eterno de autoconstru~ão, os loteamentos 

clandestinos da periferia e as · p~ssimas condiG6es de vida nos 

conjuntos habitacionais e eM alguns bairros, que são verdadeiras 

favelas institucionalizadas <PROAFA, 1981, eM Silva,1986). 

J~ eM 1984, e x istiam na Regilo Metropolitana de Fortaleza 241 

favelas, com 391.335 habitantes, Mas a grande Maioria dos favelados 
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Figura n9 03 
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Localização das nrincioais favelas de Fortaleza 1974 

A presença de um grande número de favelas na zona leste 

se justifica pela data da 
anos antes da implantação 
e da incorporação do Sítio 

elaboração deste 
de 

mana, alguns 
desfavelamento da nolÍtica 

Cocó a malha urbana. 



C35S.415> concentrava-se eM 24 favelas do Municrpio de Fortaleza. 

Destas favelas destacavaM-se as do Pira•bu, co• 62.858 habitantes; a 

do LagaMar, com 28.S45J e a do Farol, coM 13.835 Moradores. As seis 

maiores favelas concentravaM 35,267. da populaGão favelada da RMF 

(Jornal "O Povo", 18.84.84>. 

Tabela no. 85 

Distribui~ão de Favelas é Favelados na RMF 
1984 

----------------------------------------------------------------------
Plun i c1 pi os Favelas Nf.lcleos Favelados 

----------------------------------------------------------------------
Fortaleza 224 51 355.415 
Caucaia 18 1 11.215 
Pacatuba 4 4.345 
"aranguape 2 2.388 
Aquiraz 1 145 

-------------------------~--------------------------------------------

RMF 241 52 391.335 

----------------------------------~-----------------------------------

Fonte: Jornal O POVO, 18.84.1984. 

A real idade local · reflete a nacional. Mais da Metade da 

populaGão brasileira vive em p~ss~Mas condiG6es, face o baixo poder 

aquisitivo, que a iMpede de 11 cónsu11ir 11 as Melhores condiG6es de vida 

urbana. Por outro lado, sabe•os que 37,9~ da renda total do Pars est' 

concentrada nas M~os de SZ da popula~ío, enquanto que 587. dos 

brasileiros percebem apenas 12,6% da renda nacional <IAB/FASE:1986:11>. 

O espa~o urbano, no contexto das rela~ões que o produz, ~ u•a 

Mercadoria de alto custo, a qual nlo pode ter acesso a popula~lo que 

não teM renda para usufruir da Modernidade e do conforto da vida na 

cidade. 

Os trabalhadores de Fortaleza que tem renda acima de 5 

sal~rios m(nimos (12,767.) são os dnicos que pode• ser considerados 

cidadãos, os que tê• direito à verdadeira cidade. A cidade de boas 
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escolas, universidades, hospitais, dos cineMas, dos bares praianos, 

dos shoppings: a cidade servida de rede de água, de energia elétrica, 

de telefone, de liMpeza pl.fblica, de seguranc;.a: enf i "', a cidade 

produzida pelo Estado e pelo capital 

"verdadeiros cidadãos". 

para ser consuMida pelos 

Por outro lado, quase dois ter,os das faM'rl ias fortalezenses 

<64,037.> viveM COM até dois salários M'rniMos, poder aquisitivo que 

restringe o consuMo de bens essenciais e deterMina a qual idade e a 

forMa de consuMir a cidade. 

O espa~o urbano oferece as condi,ões gerais para a produ,ão de 

bens e para a reprodutão da forca de trabalho - infra-estrutura, 

equipaMentos urbanos e servi,os sociais básicos. Estas condi,ões são 

e• geral recursos escassos oferecidos pelo Estado, Mas sua apropria,ão 

se di quase seMpre atrav~s do Mercado, 

coMpetic;.io. <LaMparelli:1980). 

onde vigora a conc6rr€ncia e a 

Na sociedade capitalista, a distribui,ão destas conditÕes 

gerais vai estruturando o espac;.o urbano de acordo COM os interesses e 

intenc;.6es da classe ou frac;.ío de classe que deteM o poder. A luta 

entre os diversos segMentos da sociedade estabelece a distinc;.ío do 

espac;.o, ficando as ireas Mais valorizadas e equipadas para as classes 

doMinantes. Portanto, vão e:{istir espat:os geográficos "prbprios" para 

cada classe ou fra,ões destas, de acordo COM a posi,ão que elas 

,. ocupaM no sisteMa de produtão. (Coelho:1980:118). 

AssiM, a luta entre os diversos segMentos das classes sociais 

vai deterMinar diferentes arranjos espaciais, levando a UM a 

diferenciatão espa,o-residencial que corresp~nde a uMa diferenciat:ão 

social. 

Jorge WilheiM, eM seu livro Substantivo e Adietjyp, torna 
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este fato evidente ao afirMar que "h~ Muitas classes co•pondo a 

cidade. Simplificando, a dos ricos e a dos pobres".<1979:89). A cidade 

dos ricos, ~a cidade dos verdadeiros cidadios, daqueles que estlo 

inseridos no mercado, no consu•o, e que te• renda suficiente para 

consu111r-1a, enquanto Mercadorias, equipa•entos, habitaGão, servi~os. f 

também a cidade formal, onde se dá a reprodu~ão ampliada de capital, 

que para isto necessita de boas condiG6es de produção. ~a cidade onde 

se reproduze• a burguersia, os técnicos de alto nível, os governantes. 

A cidade dos pobres, a cidade infor•al, foge às regras e leis. f a 

cidade onde a populaGÍo cria Mil estratégias de sobrevivência, 

perMitindo a reproduGÍo simples do capital. f onde se 

classe trabalhadora. 

reproduz a 

Fortaleza tambéM abriga •uitas cidades a cidade dos 

turistas <Beira Mar, Pousadas, Mercado Central, EMCETUR>, a cidade 

dos bairros de alta renda <Aldeota, Papicu, Meireles, "gua Fria), COM 

centros coMerciais e de serviGOS independentes, a cidade de classe 

Média <Fátima, Montese, Benfica>, a cidade dos conjuntos 

habitacionais, das favelas, mais 1 igada ao ce~tro tradicional. 

Os contigentes •ais Modestos ocupaM as zonas à oeste e à 

sudoeste da cidade, que corresponde• a 2/3 da área construída e se 

caracterizaM por maiores densidades pópulacionais, sendo habitualMente 

desprezadas pelos investimentos ptlbl icos. Slo •reas deficientes em 

infra-estrutura urbana e services ptlbl icos. Nestas zonas, 

se os conjuntos habitacionais que fora• ar, local izadoos, 

concentra11-

v i sando a 

proximidade das zonas Industriais - Francisco ·si e Distrito Industrial 

de Maracana~ - e do transporte ferroviário de custo mais baixo. A 

Maioria destes conjuntos se situa• prdxiMos aos ter11inais 

ferroviários <tronco Sul Fortaleza/"aracana~ e tronco Norte -
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Fortaleza/Caucaia). Ta•b~• nestas zonas se encontra• as Maiores 

favelas e loteaMentos perif'~ricos onde predo•ina a auto-

construção.<Figura no. 84 e 85>. 

Os setores econo•ica•ente •ais abastados locallza•-se 
\! 

preferencial•ente na Zona Leste da cidade, e• direGão à Praia do 

Futuro, Caça e Pesca e os bairros "gua Fria e Aldeota, na 'cha•ada 

cidade dos ricos. Nesta ireas encontra•-se as construGÕes de •elhor· 

padrão edificatdrio, co•~rclo de luxo, shopping· center, repartições 

p~blicas federais, estaduais e Municipais, inclusive o Palicio da 

_Ab o 1 i GÍO, antiga sede do Governo do Estado <83>. 
1 

Apesar de ser a 

re g iãa de Menor densidade, se co•parada co• a · oeste, ~ a que •ais 

recebe a aten~ão do poder p~blico, apresentando as Melhores condi~ões 

para a reprodu~ão da f'or~a de trabalho. Est~ ta•b~• •ais sujeita a 

a~lo especuladora devido a existincia· de UM ~rande n~Mero de lotes 

não ocupados, servindo de reserva de valor, e que usufrue• das 

vantagens dos bens de consu•o coletivos que são direcionados, pelo 

Estado, para essas ireas. Os estratos d~ renda inter•ediirios . ta•b~• 

encontraM-se nessa região, expandindo-se ainda., para o sudeste e o 

centro. Nessas ~reas são feitos - grandes i"nvesti•entos, tanto privados 

quanto governa•entais, pois est~ abitada por popula~ões co• poder 

_a~uisitivo para desfrutar esses equipa•entos e co• poder de pressão 

p~ra forGar o Estado a instali-Jos. 

Contraria•ente ao bo• senso, •as ne• por isso à lbgica da 

expansão urbana da cidade capitalista, as zonas leste . e sudeste, 

. . 
~ ---------------------------------------------------------------------

' 
(~3) O Governador Tasso Jeireissati despacha do Centro AdMinistrativo 
~o Ca•beba, localizado prbxi•o ao distrito de ftessejana, ao sul da 
é Idade. 
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Muito Menos habitadas, são aquelas que recebeM a Maior 

aten~ão do Estado no del ineaMento do tra~ado e na aMpl ia,ão 

parte da 

da Malha 

urbana. A ª''áo do Poder PC..b 1 i co, ao i nv~s de inibir a especula,ão 

iMobil i~ria, contribui para gerar Maiores lucros para os dentendores 

de estoques de terrenos urbanos. 

A popula,io favelada, coMo não teM recursos neM renda fixa para 

coMprar seu peda~o de terra MesMo nas periferias distantes ou uMa casa 

finaciada pelo SFH, ocupa terrenos públicos ou privados vazios. Sua 

localiza~'áo no espa~o da cidade est~ 1 igada à proxiMidade do local de 

trabalho. Tal ocupa,ão significa econoMia no~ custos de transportes e 

no teMpo de deslocaMento. A existência de terrenos vagos, 

principalMente terrenos p~bl icos, facilita a ocupa~ão. As favelas 

coexiste111. Terrenos pontilha111 toda a cidade. Bairros ricos e favelas 

de "engorda", pra~as n'áo urbanizadas, lotes da RFFSA, terrenos da 

de rios e lagoas são 111arinha, Manguezais, dunas, ~reas às margens 

ocupadas pela popula~ão carente. 

Portanto, esta divisão do · esp~'º fortalezense e111 leste-oeste 

não teM Muita rigidez pois encontra111os casas ~ · bairros de boM padrão 

na zona oeste e Muitas favelas e alguns · conjuntos habitacionais na 

zona leste. O que predo111ina e111 Fortaleza é a cidade infor111al, a cidade 

dos pobres. Dentro dela é que existem os bols6es de riqueza, as ireas 

··de poder, a cidade formal. E nessas zonas de prosperidade onde estão 

~ situados os 11% da rede de esgotamento sanitirio, a Melhor 

infreiestrutura <vias a~faltad~s. transportes de 111elhor qualidade, 

~reas de leizer, parque> e o 111elhor equipamento urbano Ceduca~ão, 

saúde, leizer> <Figura no. 06>. 

E esta popula~ão que te111 recursos suficientes para pagar por 

esta cidade produzida dentro dos Moldes capitalistas. E esta popula,ão 
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~na Leste contradiz azul do mar com . miséria 
Silvana Rodrigues 

de contradições. É, 
ente, a característica 

s marcante da Zona 
Leste de Fortaleza, que 
envolve as. comunidades 
abítacionais do J.v!ucurípe: 

1 
1 Serviluz, Farol, Castelo 

Encantado, Morro do 
~ixeira, Lagoa do Coração, . 
rela das Placas e Conjunto . 
wta Teresinha fazem parte 

,• 
~ 
J! 

esse mundo onde predomina o azul bem forte do mar, 
numa visão de grande beleza.· Contrapondo-se a esse_ 

cenário, registram-se os mais altos índices de 
~ marginalidade e prostituição da Capital. 

Os problemas, porém, não param aí. Falta de 
aneamento básico, constantes desabamentos, carência 

de transportes, de postos de saúde, de pessoal 
qUâlifica.do para trabalhar, tomam essa. área 

ientificada éom todas as da periferia da Cidade, ainda. 
w distante geograficamente. As saídas existem, opina 

a população. Basta, para isso, o empenho não em 
resolver todas as · questões ao mesmo tmepo~ o que é 
zviável. Mas, pelo menos, é fundamental que haja. boa 

vontade em solucionar um problema de cada vei. ·· 

;omunidade precisa de ômous 

fi vura 11 9 86 
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que pode pagar altas taxas pelo forneciMento de água, energia, 

telefone, iMposto predial ou territorial urbano Mais elevado. 

LaMparell i(1980), ao discutir a importância das condi,ões 

gerais de produGÍo e reproduGÍO da forGa de trabalho no sisteMa 

capitalista descreve dois Momentos: 1 - O capitalismo no estágio 

concorrencial. 2 O capitalisMo no estágio 111onopolista. Aqui nos 

interessa ana 1 i sar esta segundo estágio, pois é nele que se insere o 

urbano de Fortaleza, na atual realidade brasileira. 

No capitalismo, as condi,ões gerais s'áo produzidas 

coletiva111ente, apesar de seu consuMo não ser socializado. Na fase 
1 

Monopolista, é Marcante a presenGa do Estado assumindo e subsidiando a 

produGÍo destas condiG6es. O setor privado transfere para o Estado 

toda responsabilidade de produzir as condi,ões gerais para reprodu,lo 

da forGa de trabalho de que necessita o setor produtivo, como taMbéM 

para a prdpria produGÍo(04>. 

Slo atividades que tendem a ser subsidiadas pois interfereM 

direta111ente no custeio de vida do trabalhador. A trasnferlncia de 

parte do custo da reproduGÍO da ~orGa de trabalho para o Estado 

perMite o r~baixaMento dos salários. 

A classe trabalhadora, que e111preendia lutas contra os 

eMpresários por au111ento salarial, hoje dirigi-se contra o Estado, que 
1 

n'áo só faz o papel de ~rbitro, 111as ta111b~111 de patr'áo e pai, na Medida 

eM que "tutele." a sociedade. Organiza-se a popula,ão nos bairros e 

favelas reclc.111ando do Estado soluGÍO para os seus proble111as, que 

104) - No Brasil, por 111uito te111po; a concess~o para a explora~lo dos 
serviGos de forneci111ento de energia e de transportes (bondes 
el~tricos, trens> era de.da a empresas privadas como a Light and Power. 
Posterior111ente, e111 meados da d~cada de 60, fora111 institu~das e111presas 
estatais para explorar co111ercial111ente estes servi~os. 
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talvez não existisseM se os salirios perMitisseM pagar a habita~ão e 

todos os bens necessários a vida urbana. 

Ao organizar-se eM associa,ões de Moradores para pressionar o 

Estado, Muitas conquistas são obtidas, pois o Estado, apesar de não 

ser neutro, atende eM parte aos apelos desta popula~ão para diMinuir 

as tens6es sociais. Mas no geral o Estado perManece fornecendo a Maior 

parte dos bens de consuMo coletivo para os bairros de classe M~dia e 

alta, onde habitaM os eMpresários e funcionários de alto nrvel. 

Todos estes fatores vão interferir na produ~ão do espa~o, na 

incorporaGão de novas áreas ~ cidade e no processo de parcelaMento e 

ocupaGão do espaGo urbano eM Fortaleza. 

A incorpora~ão de novas ~reas à cidade pressupõe espa'o f'rsico 

e condi~~es gerais para a produ~ão e para a reproduEão da farta de 

trabalho. o espa'o vai se transforMando de acordo COM o 

desenvolviMento da divisão social do trabalho e das fartas 

prodütivas. A iMplantaEão de bens de consuMo coletivo, tais coMo, vias 

de transporte, rede de energia 

elétrica, taMbéM são fundaMentais no processo de parcelaMento e 

OCUPaGÍO do solo. 

A instala,ão dessas conditões gerais eM deterMinadas 'reas, 

favorece o cresciMento da cidade nessa diretão, coMo taMb~M induz o 

lUMento do valor da terra. Este fato Justifica a pressã~ das eMpresas 

l•obil iri 'as, dos proprietários de terras e dos usuários e 

associaG6es de Moradores ~ara que .· a AdMinistraGão P~bl ica favoreGa 

1stas condiG6es eM suas áreas de interesse • 

As vias de circula,ão e o sisteMa de iransportes são alguns dos 

iMportantes eleMentos que induziraM o direcionaMento da 

lMPl iaGão da Malha urbana de Fortaleza. O transporte é fundamental 
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para a populaGão, principalMente nuMa cidade plana, grande e 

espalhada, COMO Fortaleza. A popula~ão teM que vencer longas 

distincias para atender suas necessidades, ou seja, chegar ao local de 

trabalho, 

urbanos. 

a escola, enfim poder desfrutar de todos os servi~os 

A condi~ão de grande eMpbrio coMercial tamb~M interferiu na 

configura~ão espacial urbana de Fortaleza. As rela~ões da cidade COM 

sua região e coM o exterior explicam a elevada concentra~ão do 

cOM~rcio e dos servi~os na •rea central. 

Maria Salete de Souza salienta toda a for~ a do 

processo de coMercial izaGão que faz de Fortaleza iMportante entreposto 

coletor e destribuidor de Mercadorias. "A fun~ão de centro regional 

favoreceu o desenvolvimento da estrutura viiria radioc€ntrica, que por 

sua vez teM contribuido para acentuar esta central idade". 

(Souza,1978:75). 

A cidade de Fortaleza est• Marcada por esta estrutura 

radiocintrica decorrente dos prolongaMentos das rodovias federais e 

esta d u a i s a t t? a zona c entra l e p o r 1 i g a~ õ e s i ·n ter u r b a nas nota d a Mente 

deficientes em terMos de continuidade e distribui~ão espacial. 

Esta estruturaGÍO ressalta a iMportíncia dos antigos caMinhos 

no processo de forMaGÍO das cidades e que hoje são leitos de rodovias 

estaduais e federais. At~ então, a visão da cidade estava calcada no 

conceito de estrutura eMbutido no sistema viirio. 

O desenvolviMento dos Meios de transporte terrestre permitiu 

aos Moradores se deslocareM COM Mais rapidez, . vivereM fora do n~clec 

central, favorecendo a expansão urbana. 

A instala~ão de equipamentos e servi~os mais Modernos fo 

alterando o espa~o da cidade que, at~ então, restrito a •rea central 
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Tabela no. 86 

Popula~~o atendida pela Rede Pdblica de "gua e Esgoto 
Estado do Ceara: 

----------------------------------------------------------------------
. Discri•ina~ão 

Dados populacionais: 
Pop. urb. estiMada 
Pop. abastecida Agua 
Pop. atendida esgoto 
Nível atendi•ento agua 
Nível de atendi•ento esgoto 

Uni d. 

Hab. 
Hab. 
Hab. 

X 
z 

Capital. 

1.705.472 
1.286.852 

311.947 
75,45 
18,29 

Interior 

1.168.445 
572."28 

8 
49.89 

8.88 

Fonte: Relatbrio da CAGECE - Fortaleza, 19.85.88. 
t 

. To ta 1 

2.873.917 
1. 858. 888 

311.947 
64,68 
Uf,.85 

ftas a grande deficiência no setor de sanea•ento b~sico se 

registra ao n1vel de atendi•ento - p~blico do siste•a de esgota•ento 

sanit~rio. Do total da populatão urbana esti•ada, so•ente 18,29%,. ou 

seja, 311.947 hab. estão servidos por este sisteMa, cuja rede se 

estende por 493.128 Metros na capital. A Maior parte da populatão usa 

fossas sdpticas. E• algu•as favelas dos bairros,. ·os dejetos escoa• a 

c•u aberto, gerando grandes proble•as sanit~rios,. co•o a poluitão do 

lentol fre•tico e superficial. 

Este service, na região •etropolitana de Fortaleza,• dividido 

e• três sist~~as: 1. éi .ste•a da -vertente •ar,ti•a,cuJos efluentes 

escoa• para o interceptar oceânico e e•lss\rio subMarlnoJ 2. Siste•a 

do Distrito Industrial~ e,. 3 • . Siste•a da Região Metropol i,tana·. Estes 

dois dlti•os siste•as te• esta~ões de trata•ento e• va'.rios locais 

dirigindo seus efluentes para rios ·e lagoas da RftF <Figura no. 86). 

Necess•rio se faz ressaltar que as obras do interceptar 

oceânico e eMiss~rio sub•arino - de elevad'lssi•o custo atende• 

so•ente 7% da populacão de Fortaleza. Sua rede atinge o centro e 

alguns bairros da zona leste. Enquanto, a zona oeste, notada•ente o 
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bairro Moura Brasil, onde está localizado o eMissário subMarino sofre 

coM a poluiGão. Nos MOMentos eM que a falta de energia, a estaGão 

elevatdria 

funcionar, 

que dirige seus dejetos para o eMissário não pode 

sendo necessário abrir alguns bueiros na praia da Leste-

Oeste para desafogar o sisteMa. 

"Fortaleza teM UM dos piores sisteMa de esgotaMento sanitário 

do pars" , desabafava Secretário de Sa~de do Municrpio ao Jornal 

Diário do Nordeste, eM 05.08.87. Nesse perrodo, esta secretaria 

enfrentava sdrias dificuldades no coMbate a d i ssiMinaGÍo de doenGas, 

eM virtude da falta de saneaMento básico. Os pontos negros estavaM e 

estâ'o localizados nos bairros do PiraMbu, Farol, Mucuripe e na 

periferia de Fortaleza , de Maneira geral. Portanto, UM dos eleMentos 

fundaMentais para 111edir o baixo nrvel da qual idade de vida de grande 

parte da populaGro de Fortaleza está na deficifncia das condiGÕes de 

sanea111ento. 

O servi~o de forneci111ento de energia elétrica parece ser M~is 

deMocr~tico, atingindo a Maior parte da popula~ão fortalezense. 

1965, 

CHESF , 

A chegada da energia elétrica da Usina de Paulo Afonso, em 

através da Co111panhia Hidroelétrica do Vale do Slo Francisco 

Melhorou o abasteciMento da cidade, favorecendo o setor 

industrial direta e indireta111ente. O aumento da oferta possibilitou a 

i111planta~lo da capacidade produtiva das empresas e a fixa~io de 

industrias no Distrito Industrial. O acesso ao service de energia 

el~trica por grande parte da populaGÍO fortalezense incentiva-a ao 

consuMo de eletrodomdsticos e, ass i M, o cresciMento do setor 

industrial e111 outras regiões do pars. 

No Ceará, coM os progra111as de energia para zonas rurais, 

.Maioria dos espa~os que estão sendo incorporados a áreas urbanas já 

~ está servida por rede de energia ~l~trica. 
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AléM destes services, a instala~ão de grandes equipamentos 

urbanos eM •reas distantes, tais coMo Aeroporto, CaMpus Universft•rlos 

e P i c i , Itaperi, Parangabussu e Agua Fria). Centro AdMinistrativo do 

Estado, no CaMbeba, Shopping Center lguateMi, acoMpanhados pela 
< 

infraestrutura urbana, teM induzido o crescimento da cidade na 

dire~ão daqueles equipaMentos <Figura no. 08>. 

Este fato teM levado a uMa descentral iza~ão de Fortaleza, no 

sentido das radiais, nuM processo descontrnuo, pela 1oca1 i zac;.ão 

pulverizada de servic;.os. Assim sendo, ressalta o Instituto de 

Arquitetos do Brasil - Se~ão Cear•, "dispersão teve fontes 

indutoras nas principais decis~es governaMentais, que destruiraM o 

poder siMb6lico do centro tradicional, disseMinando reparti~ões 

p~bl icas eM pontos pouco acess'lveis, significativaMente espalhadas no 

bairro Aldeota, aproveitando a disponibilidade das casas de pessoas 

direta ou indiretaMente ligadas as entidades de decisões". CIAB - Ce, · 

1980; 117). 

O surgiMento e fortalecimento de centros secund•rios de classe 

M~dia baixa nos bairros do Montese e Parangaba; e centros comerciais 

e de servi~os para a popula~ã6 de mais alta renda na Aldeota, estão 

transforMando o Centro tradicional eM UM~ · •rea bastante deteriorada. 

Voltado para atender conjuntos habitacionais e bairros de populac;.ão de 

ba i :-:a renda, nos quais o poder aquisitivo de seus habitantes não 

:Incentiva a instalac;.ão de lojas e de eMpresas prestadoras de servic;.os, 

o Centro ~ão teM vivenciado qualquer processo de renovac;.ão urbana. 

O Centro tradicional esti dominado pelo ~om~rcio inforMal. Suas 

prac;.as p~bl icas, ruas de pedestres e calc;.adás estio invadidas por 

~endedores aMbulantes. A sujeira, a dificuldade de deslocamento~ de 
} 

estacionamento para os carros particulares, o congestionaMento de 
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pessoas e o perigo dos furtos, afastou a classe M~dia para lojas e 

shopplngs cen~ers da Zona Leste. 

Todos esses fatores favoreceram a ampl ia~lo da Malha urbana de 

Fortaleza, principalmente com a implanta~ão de loteaMentos de 

periferia e a construGão de conjuntos habitacionais, 

inclusive os limites municipais. 

extrapolando 

O Munic'ipio encontra-se hoje quase totalmente loteado. Este 

parcelamento verificou-se, muitas vezes, desrespeitando a legisla~ão 

vigente, com a conivincia ou não da Prefeitura. Não tem sido obedecido 

o que determina a lei, por exeMplo, no que , tange a proteGÍO dos 

Mananciais d'água e á reserva de espaGOS p~bl icos destinados a 

instalaGão de equipaMentos coMunitários. 

O municrpio de Fortaleza~ considerado 100Z urbanizado, 

eM termos deMográficos, eM 1980, apresentava apenas cerca de 

por~M, 

10.000 

hectares 

cont'inua. 

C29,87Z) de sua superf'icie ocupados de forma mais intensa e 

Além desta área central eM meio a vazios urbanos,ficavam 

distantes e isolados os conjuntos habitacionais Ceará, José Walter, 

Cidade 2.000 e outros, já densamente ocupados, ·e a sede do distrito de 

rlessej ana. Somando-se a essas zonas Mais densamente povoadas as 

áreas apenas loteadas Mas não ocupadas ou de ocupaGÍO rarefeita, 

total izava111 16.100 hectares, ou seja, cerca de 48Z da superfrcie de 

Fortaleza. Dos 52Z da superfrcie restante, apenas 3.341 hectares 

(9,94Z do total) se constitura de áreas vazias de ocupaGão urbana 

efetiva, dificultada por suas caracterrsticas naturais (espelhos 

d'água ou áreas inundáveis) ou institucionais. CPMF, 1982:99). (Figura 

no. 09). 

Apesar de toda disponibilidade de áreas para a expansão da 

cidade, a ocupaGão ve111 sendo feita de forma desordenada e descontrnua, 
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ultrapassando os 1 iMites Municipais, UMa vez que o preGo da terra ~ 

inacessrvel a grande Maioria da populaGGo, que ~ expulsa para 

periferias distantes. 

Esta forMa de expansio urbana teM elevado os custos sociais 

para a popula,lo de Fortaleza e de sua regiio Metropolitana, 

principalMente nas áreas periféricas. Os elevados custos da 

urbaniza,lo nlo planejada sio iMputados ao Estado, o que vale dizer, a 

pr6pria coletividade. 

A ocupa,lo do espa'o nlo teM se dado sb horizontalMente, mas 

verticalMente, UMa vez que está correndo UM auMento no n~Mero 

de edifica,'óes multifaMiliares. O pre,o da terra, a concentra,'áo dos 

bens de consumo coletivo eM deterMinadas áreas, o peso do 

custo do transporte no orGaMento faMil iar, a necessidade de seguranGa 

e as . despesas COM eMpregados do~~sticos induzido a 

transferincia da classe M~dia para edifrcios de apartaMentos eM 

trechos consolidadas e de ocupaGÍO Mais contrnua da cidade. O processo 

de vertical izaGio teM se dado nas ~reas de vazios urbanos ou eM 

bairros residenciais de baixa densidade, como a Aldeota, Meireles, 

Jacarecanga, Bezerra de Menezes, Oion'lsio Torres. 

A atual forma de uso e ocupa,io do solo, geralMente vista COMO 

caos urbano, está vinculada a diferentes papéis assuMidos pelos 

produtores do espa'o urbano, inclusive os trabalhadores sem terra do 

sert'áo e do 1 i tora l, nlo sb do Ceará, COMO tambéM de Estados vizinhos 

que se deslocaM para Fortaleza eM busca de Melhores condit~es de vida. 
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3. A PRODUÇ~O DO ESPAÇO URBANO EM FORTALEZA. 

A necessidade 

"N'á o posso e;.: i s t i r se M o eu par e s p a' o; n'á o 
posso trabalhar seM ocupar UM lugar e 
fazer uso de objetos Materiais Rr 
localizados e nio posso viver seM 
Moradia de alguMa espécie". CHarve;J; 
1980/135). 

de viver, de ocupar UM lugar no espa'o é · e 

seMpre foi UMa constante na vida do hoMeM e da sociedade. 

A histbria da huManidade registra as diferentes forMas COM que 

os h O M e l'l S relacionaM entre si e vlo transforMando a natureza, 

eM geográfico. ConcoMitanteMente à 

produ~lo soe i~ ] do espa'o geográfico, há UM processo diferenciado de 

apropria~'áo e consuMo deste espa'o pelos MesMos hoMens. Na sociedade 

capital ist.a, chegaMos a UMa quase total privatizatlo da natureza e, 

por conseguinte, do espa~o geogr~f ico. 

" CJ solo e suas benfeitorias s'á o, na econoMia capitalista 

e o n te M por á"n e a , Mercadorias", ressalta Harvey (1980:135). Si.t o 

Mercador i ... s que nenhuM indivrduo pode dispensar, sendo iMPossrvel 

viver n e sta sociedade seM alguMa quantidade destas Mercadorias. E a 

quantidade e a qual idade do consuMo destas Mercadorias vlo ser 

deterMinadas pela capacidade de coMpra dos indivrduos. AssiM, a 

produc;.~'o e di s tribuic;.'o destas Mercadorias vro i n'terfer ir na 

estruturac;.ío d~ esrac;.o. Espac;.o este que resulta da divisio t~cnica e 

social do que se desenvolve no seio do Modo de produc;.ío 

capitali s t<.~. 

Nas ~reas urbanas, êt Materiali;.:::a,'áo desta divis'áo social e 

t~cnica do trabalho, ou seja, a d i ferenc i ac'áo espacial, ~ Mais 

Marcante.Espaces slo produzidos e ocupados por atividades e indiv4duos 
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de acordo coM as suas possibilidades econ~Micas de pagar o tributo por 

seu uso. A Mercantil izaGão do espaGo urbano, portanto, está vinculada 

ao processo de produc;.ão e distribuic;.ão do solo e suas benfeitorias. 

A produc;.ão e o consuMo do espac;.o urbano resulta das priticas e 

da articulac;.ão de vários agentes. De acordo coM Sporito (1983/176), 

sio estes agentes ''que deterMinaM fatores e desencandeiaM processos 

que atuaM sobre o espa.<:o urbano, proMovendo a valoriza.<:io diferencial 

desta Mercadoria e, portanto, concorrendo para a realiza.<:lo de 

diferentes tributos fundiários". Esses tributos fundiários - o prec;.o 

do solo, dos iMdveis - Mant€M relaGÕes COM o . potencial de uso do solo, 

sendo definido eM funGão de suas caracterrsticas frsicas e 

funcionais; das condic;.Ões de acessibilidade ' a insta 1 ac;.ão de 

atividades e ~s conecG6es regionais; da infra-estrutura urbana 

COMO a rede de servi.<:os e equipaMentos, e' de; suas 

cond i i:;'óes de vizinhan.<:a funcionais e do Meio a111biente. (Costa, 

1978: 85). 

Alguns dos fatores que atuaM na valoriza.<:lo do espa.<:o urbano, 

tais coMo a iMplantac;.ão de condic;.Ões gerais de produc;.ão e reproduc;.Ko 

da forc;.a de trabalho, e que desencandea~aM o processo de ocupac;.ão do 

espac;.o urbano e o processo de especulac;.ão iMobil iária eM Fortaleza, já 

foraM exaMinados. Agora pretendeMos ressaltar a i M p o r t á"n c i a d os 

agentes na produc;.ío do espac;.o urbano. 

Considera111os funda111entais na produ.<:lo do espa.<:o urbano: 

- os habitantes da cidade que produzirlo e consuMirio espa.<:os 

d i ferenc i <:idos de acordo COM a renda que aufereM e a atividade que 

e:·:erceM; 

- o setor iMobili•rio, for111ado pelos propriet•rios do solo 

urbano, os incorporadores e e111pres•rios da construtio civil, que 
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partilha111 e constroe111 a cidade se111pre visando a acu111ula~ão de riquezas 

.através dos lotea111entos, das edificaG~es e principa1111ente da 

especul ai;ão i111obiliária, pela va1orizaGão artificial da propriedade 

fundiária urbana; 

- o Estado que, por 111eio de seus organis111os públicos, te111 

direcionado a expansão da cidade através da legisla~ão urbana e pelo 

forneci111ento de infra-estrutura e bens de consu1110 coletivos. O Poder 

Púb 1 i co taMbéM induz a urb an i zat'áo ao produzir novos espa,os, ao 

construir conjuntos habitacionais, centros ad111inistrativos e ao alocar 

drgios p~bl icos eM áreas afastadas, fora MesMo da área urbanizada. 

Os habitantes desse espai;o urbano pertenceM a diferentes 

classes sociais. São tambéM eMpresários ou operários da constru~ão 

civil, adMinistradores ou funcionários de e111presas e drgãos p~bl icos 

e privados, proprietários ou "invasores" de propriedades urbanas. Como 

111oradores, podeM consuMir seu espa,o, 

adMinistradores, eMpresários, eles 

Mas coMo planejadores urbanos, 

interfereM na produ,ão e na 

valorizaGÍo de grandes áreas da cidade. 

Na sociedade urbana capitalista, os habitantes das cidades 

ocupa111 espaGos diferentes de acordo coM o seu posiciona111ento na 

escala social. E:·: i ste111 casebres constru~ dos e111 áreas "invadi das" pela 

populaGão de baixa renda, desobedecendo ~ legislaGÍo e ao planeja111ento 

urbano e i g n o r· a n d o a s 1 e i s d a p r o p r i e d a d e p r i v a d a • A Maioria da 

popula,ão não teM renda fixa suficiente para se sub111eter ~s regras dos 

planejadores e adMinistradores, que i111p~e111 a aquisit'áo de casas e111 

conjuntos 

Financeiro 

José Walter 

habitacionais, COM longos financiamentos pelo SisteMa 

da Habitad10. EM Fortaleza, os conjuntos Cidade 2.000, 

Nova MetrfJpole, Acaracuzinho, Nova Assunt'áo, dentre 

outros, e:·:eMpl ifica111 essa situa~ão. 
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No siste111a capitalista, a cidade e o "local Privilegiado para 

acu111ulaGÍo de renda e para a reproduGÍo da forGa de trabalho, que são 

ele111entos essenciais para expansío e consol idaGÍO desse siste111a 

econô111ico-social". Pois nela se encontra111 as condiG6es proprcias para 

a viabil izaGÍo contrnua de aglo111eraG6es de trabalhadores e de 

atividades favoriveis para sere111 aproveitadas por cada e111presiario 

co1110 econoMia externa. <CAPEL, 1972: 19) Por ser o local da 

acu111ula~io de capital e da reproduEio da for~a de trabalho, 

urbano ~ objeto de grande de111anda. 

o espa~o 

Luiz Carlos Costa agrupou duas grand~s categorias de agentes, 

definidos por diferentes nrveis de poder, na disputa pelo espaGo: 

1 - "Agentes capazes de disputar, e111 condiG6es correntes de 

mercado, os i111dveis tipica111ente urbanos, isto ~. que apresenta111 padrão 

de acessibi 1 idade, vizinhane<a e infra-estrutura consideradas 

satisfatórias". 

2 .... 11 Os agentes de Menor capacidade econ~111ica que n'á o p o d e 111 

pretender a co111pra ou arrendaMento de i111dveis tipica111ente urbanos e 

que deveM contentar-se COM a soluGÍO extra 111ercado C invasío) ou coM a 

posse de iMdveis de valor 111uito reduzido~, e que, por suas condiG6es, 

não podeM ser consideradas valorizados" <Costa: 1978; 85). 

Na pri111eira categoria, encontra111-se as e111presas co111erciais, 

industriais e de serviGOS e a populaGÍO de renda 111ddia e alta. EM 

essas eMpresas e esse segMento de populaGÍo situa111-se nos 

bairros Mais equipados da Zona .Leste - Aldeota, Meireles, Dionrsio 

Torres. No centro e e111 alguns bairros mais antigos da Zona Oeste 

Jacarecanga, Benfic<:1, Montese - sio encontradas eMpresas coMerciais, 

industrias e prestadoras de servi,os e uMa popula,io de renda 

.baixa. 
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Encontra-se na segunda categoria a popula~lo cujo n,vel de 

renda situa-se prdxi1110 ao de subsist€ncia, 111orando nos bairros mais 

afastados da Zona Oeste; e111 verdadeiros "guetos" da Zona Leste, c º"'º 
as favelas do Ca111po do A111~rica, Verdes Mares, Trilho; eM lotea111entos 

na periferia eM eterno processo de autoconstru,ão, co1110 o parque Santa 

Rosa, o Canindezinho e o Parque São Jos~, ou ainda; e111 conjuntos 

habitacionais construidos pelo Estado, tipo Pal111eiras, Esperanc;.a', 

Acaracuzinho. São ireas que nío poderia111 ser consideradas urbanizadas, 

pela defici€ncia e 111es1110 pela ausincia de infraestrutura e pelo baixo 

nrvel de qualidade das habitac,ões. 

Nesta categoria de agentes de 111enor capacidade econ~111ica, Costa 

(1975:85) situa ta111b~111 o Poder P~blico, na 111edida e111 que o equipa111ento 

coletivo não consegue ser produzido na proporc;.ão necessc<ria, devido a 

i111possib i 1 idade de os recursos plibl icos respondere111 aos custos de 

desapropriac;.ão dos terrenos requeridos para sua construc;.ão. 

Talvez esta seja u111a das expl icac;.ões para a iMplantac;.ão e111 

Fortaleza de conjuntos habitacionais, do Centro Ad111inistrativo, do 

Centro de Conven,~es, da I111prensa Oficial do tear•, e111 •reas distantes 

do Centro e dos bairros habitad~s, se111 nenhuma infra-estrutura. o 

prec;.o do terreno não deve ter onerado os custos totais das obras, 111as 

provavel111ente deve111 ter sido elevad1ssi111os os custos co111 a i111planta,lo 

de infraestrutura e servi~os. Ta111b~111 est• claro que a 

destes equipa111entos direciona o cresci111ento da cidade e 

as propriedades fundiirias das c<reas urbanas. 

Portanto, a apropriac;.ão do espac;.o urbano se de( eM 

local izaE'áo 

valoriza 

Me i O a 

interesses 

sobretudo, 

contraditdrios das e111presas, dos proprietc<rios e, 

dos Moradores. Nessa disputa pela terra urbana, dispare< 

dos Melhores espac;.os, das 111elhores condic;.ões de vida e de Maiores 
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possibilidades de expansão eMpresarial, os que pudereM pagar Mais pelo 

tributo fundiirio urbano. 

No processo de produEão e ocupa~ão do espaEO urbano na 

s o c i e d a d e c a p i ta 1 1 s ta e 111 ar c ante a h e g e 111 o n 1 a d os - p r o t e s s os e c o n .. 6 M i c os 
. ~. 

sobre a total idade das condiE'óes de vida da populaE'áo. Isto se dá 

funda111entalMente através da Mercantil izaEão do uso do espa(o urbano. 

"As c i d a d e s s'á o forte Mente i n f 1 u e n c i a d as p e 1 as caracter~ s t i c as d e~ 

c0Mporta111ento econ~Mico das caMadas superiores.''(Costa, 1975: 82). o 

espa'o urbano é produzido eM fun,ão do autoMbvel e não do transporte 

coletivo. Grandes investiMentos são feitos eM obras d'arte, viadutos, 

auto-estradas, 111as toda a popula,ão sofre coM os graves probleMas 

gerados pelo transporte individual, voltado para o interesse da 

ind~stria auto111obil rstica e das classes abastadas - poluiGão sonora e 

do ar, congestionaMentos, etc. 

Ao analisar a hegeMonia dos processos econ~Micos, Capel (1972, 

19) , chega ao ponto de considerar que 11 nu111a sociedade capitalista, o 

espa(:o e a cidade não pertenceM a seus habitantes e não se 111odela111 eM 

fUl'l(:'áo dos seus interesses, Mas de aco~do coM os interesses 

contraditbrios de u111a série de agentes". 

Os espa(:os real111ente urbanizados ~M Fortaleza são red~zidos e 

até ociosos. A Maior parte da populaEão da cidade não te111 acesso aos 

te r r e n o s , q u e f i c a M " e M p o u s i o 11 n a s á ·r e a s d a c i d a d e 11 u r b a n i z a d a 11 
• M a s , 

COMO a popula(:ão não pode viver fora do espa(:o, ela "invade" terrenos 

pf.lbl icos e privados,"aMontoando-se" nas favelas ou "afastando-se" para 

periferias e conjuntos habitacionais distante~, coM precária e até 

ausincia de oferta de serviços e infra-estrutura. São 

verdadeiras cidades dentro da cidade 11
• 
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São nessas "Fortalezas" paup~rriMas, que a forf;:a de trabalho se 

reproduz eM condi~~es M1ni111as de subsistincia. E a super exploraf;:ão da 

classe trabalhadora, coM seus salários Miseráveis, que sustenta o 

· luxo das Mansões e do ek~rcito de trabalhadores doM~sticos Mal 

re111unerados da outra Fortaleza - a cidade dos ricos, dos pseudo-ricos, 

da classe Média alta, da grande Aldeota. 

Contra os interesses desses pequenos agentes ~~e de111andaM o 

espac;o urbano, outros agentes poderosos, basicaMente do setor 

i111obiliário, conduzeM a produf;:ão e a oferta no Mercado. Cabe a estes 

últiMOS a iniciativa de incorporar novas glebas a terra urbana, 

"dividi-las e dotá-las de alguM Meio de acesso, beM coMo eritpreender .a 

constru,'áo de todo o tipo de edificaf;:'óes e instala~ões". 

<Costa, 1978: 86). 

Os pricipais agentes produtores do espaf;:o dentro da ª'lo 

privada são os proprietários fundiários, os incorporadores e os 

corr~tores de iMdveis. A produc;ío da Mercadoria espac;o urbano, que 

conteM outras Mercadorias, como casas, hospitais, hotéis, clubes, 

indústrias. 

eMpresários. 

sistemas viários, escolas e outr~s. está nas Mãos desses 

Estes agentes da produc;ío da cidade, t€111 co1110 objetivo o 

lucro, a acu111ulac;ão de riquezas através de lotea111entos, edificac;6es e, 

principal111ente. da especulac;ío. VisaM na cidade oportunidades de 

grandes investi Mentas púb 1 i cos, de grandes investi 111entos hab ·i tac i ona is 

e de especula,'áo iMobiliária. Eles procuraM se beneficiar co111 o fato 

de que a incorpora~ão dos benef1cios resultantes da infra-estrutura e 

de outras instala~ões iMplantadas por outros · agentes urbanizadores, 

irão valorizar o i111dvel. 

Os e111presários são responsáveis pela constru~ão de grandes 

obras para a Ad111inistraf;:lo Pública, entre elas conjuntos 
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habitacionais voltados para a popula~ão de baixa renda. Estas 111oradi ·as 

s1o constru1das e111 áreas distantes, · sendo . a escolha destas áreas 

Justificada Pelo baixo pre~o da terra~ . P~ra estas ~reas são levada~ 

infra-estrutura e servi~os. A passage111 desta infra-estrutura ·significa 

a urbaniza~ão dos lotes inter111edi•rios localizados entre o tér111ino da 

Malha urbana e as novas •reas escolhidas para dar lug~r aos conjuntos, 

favorecendo sua valorizaGÍo. 

Ao sere111 i111plantados os conjuntos José Walter, Tabapuá e Cidade 

no final da d~cada de 7S, eles ~icaram isolados do resto da 

cidade, levando Muitos 111oradores a abandonar suas casas, na época. 

Hoje as áreas que ficava111 entre os conjuntos e a 111alha fora111 loteados 

e constru.i das, apbs tere111 sido beneficiadas co111 a 

infra-estrutura e doa servi,os ·conquistados pela popula,ão destes 

conjuntos. 

Dentre as grandes obras p~bl icas que dirigira111 o cresci111ento de 

Fortaleza, valorizando lote111antos, se destaca111 o Centro de Conven~ões 

e Imprensa Oficial do Ceará, no bairro Agua Fria, o Estadio 

.Futebol Castelío, no bairro Dias Macedo, o Ca111pus da UECE e o 

Centro de Treina111ento do Banco do Nordeste, · no bairro Itaperi, ·o 

e a 111 pus d a U F e, · no P i e i , e o Centro A d 111 i n is t r a t i v o d o Esta d o d o Ceará,, 

·no Ca111bebl. Atual111ente este Centro foi reforGado pela transferfncia da 

sede do Governo do Estado para u111a das edif itaG6es do 

.Ca111beba. 

O setor da constru,io civil te~ se voltado para a edifica,ão d~ 

habita,ões para a classe 111édia. As facilidades de financiaMento, apbs 

a cria~ão do BNH, e111 1964, · te111 per111itido acesso\ casa prbpria a este 

seg111ento social, poi~ dele faze111 parte os que ti~ e111prego fixo e renda 

;uficiente .para garantir os longos e111pr~sti111os. 
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foraM 

Novos 

Para atender a esta classe Média fortalezense novos loteaMentos 

iMplantados. Casas e blocos d~ apartaMentos foraM construrdos. 

centros coMerciais e de servi~os t€M sido instalados 

principalMente nas zonas leste e sudeste <Shopping Center IquateMi, 

Casa Blanca, Aldeota, Center UM). 

As f a M 'r 1 i as d e a 1 to n 'r v e 1 d e renda c o n s troe M suas Ma n s'ó e s c o M 

projetos arquitet~nicos exclusivos, ocupando quadras inteiras <10.000 

M2) , nas dunas do Papicu, na Praia do Futuro e Agua Fria. AtualMente 

verifica-se UM grande interesse pelos edifrcios de apartaMentos. Estas 

faMrlias ocupaM andares inteiros de edifrcios na Avenida Beira Mar e 

nas proxiMidades. 

No Brasil, "a atividade iMobiliária e a constru~'áo civil assuMeM 

e xtraordinária . iMportlncia, pois nelas se concentra boa parte do 

eMpresariado · nacional progressivaMente alijado dos setores produtivos 

M<I i S iMportantes pelo capitalisMo internacional. Neste setor da 

econoMia, se aMpl ia parte significativa da poupan~a nacional, ·para o 

que influi, seja a precariedade do Mercado de capitais, seja a a~ío de 

111ecanisMos estatais de capta~ío de recursos, notadaMente o 

BNH".CCosta, 1978: 81). 

D set~r eMpresarial taMb~M direciona o cresciMento da cidade de 

Forta 1 eza para as zonas leste e sudeste, COM a i MP 1 anta~'áo de 

indústrias, de estabeleciMentos destinados ao ensino superior e de 

centros coMerciais, al~M, da abertura de novos loteaMentos pelos 

grandes proprietários de terras, COMO as faM'rlias Diogo, Patriol ino 

Ribeiro, Dion'rsio Torres, 

Dion'rsio Torres, 

Fr ia. 

Papicu, 

Gent i L dando origeM a novos bairros 

Edson Queiroz, Antonio Diogo, Cocó, Agua 

Para a urbaniza,io destas áreas e constru,io de casas e 
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edif'rcios, 

servi i;::os, 

instala,~es de setores industriais, coMerciais e de 

foi de fundaMenta l i MP ortânc ia a i MP l antatão de e ond i .c'óes 

gerais para a produEio e reproduEio da forta de trabalho. Tais 

cond i i;::'óes pressup'óeM a existincia de rede de abasteciMento d'agua, 

esgotaMento sanit•rio, rede . de energia, servi.co telefônico, sisteMa 

de transporte, servi'º de liMpeza pública, saúde, educad10, lazer e 

outros. O respons•vel pelo forneciMento de todos esses bens de consuMo 

coletivo, no Brasil atual, é o Estado. AssiM, através de seus 

pol'rticos, legisladores, adMinistradores, técno-governantes, 

burocratas, e todo o exército de funcion•rios, o Poder Público ger~, 

planeja, legisla, executa e fiscaliza a produtlo do espa.co urbano. E 

ele que cria grande parte das condiG6es concretas para que se d€ o 

processo de urbanizaGÍo. 

CoMo se observa, aléM dos agentes da aElo privada <setor 

iMobili~rio), é de fundaMenta 1 i Mportânc ia a ai::'ao do Poder Público ria 

gestão e produ,lo da cidade. 

Esta intervenElo é discutida por LaMparell i, 

busca coMpreender as raz~es do porque desta aEio 

(1980: 

pública. 

destaca a i n f1 u·e n c i a d o c a p i ta 1 Mono p o l i s ta na a d1 o esta ta 1 

14) , que 

O autor 

visando, 

COM sua i ntervenE'áo, beneficiar a acuMulai;::ão do capital, através de 

ajudas diretas ~ produ,ão, quer pelo viés de subs'rdios ao custo da 

forta de trabalho, quer fac i 1 i tando a rea 1 i za.cio do 

valor de seu produto. O Estado, Muitas vezes, também é sens'rvel ~s 

lutas que se travaM na sociedade civil, sobretudo nos perVodos de 

democracia formal. Nes ~.es MOMentos, os benefVcios de sua intervenGÍO 

podeM dirigir-se ~s classes doMinadas. 

Estas contra .didles s'áo t'lpicas do Estado capitalista. Através 

dos aparelhos repressivos e ideológicos, ele controla a populaEio e 
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estabelece a 

burguesia. 

ordeM e uMa falsa harMonia na sociedade, a servi§::O da 

Portanto, este Estado classista, controlado por grupos da elite 

adMinistrativa e eMpresarial, interfere na produ~ão do espa~o urbano 

de acordo COM os interesses dos que estão no poder. Ass i 111, o Estado 

decide onde serão criados e localizados os servi~os e a infra-

estrutura urbana, e, queM se beneficiará de sua .pa iMplanta~ão. Estas 

decisões vão resultar eM custos e obrigac;.Ões para a populac;.ão. 

Estas elites, para se manterem no poder, fazeM concessões aos 

outros setores da sociedade. Assim, evitaM tensões 

Manifestações de · vio1€ncia por parte da população Mais 

sociais E! 

e:{p 1 orada. 

Cedem a algumas pressões e criaM taMb~M instrumentos que "proMeteM" a 

solução dos probleMas mais graves. IludeM por Mais alguM teMpo esta 

popula~ão, dando a iMpressão do Estado distributivista. 

A partir da década de trinta coM a Revolu,ão liberal e a 

redefini,ão da divisão internacional do trabalho, o Estado brasileir~ 

passou a deseMpenhar UM novo papel. Ele passou a "suprir certas 

necessidades, porque a deb i 1 idade de acuMulac;.ão das burgues ias 

nacionais, do ponto de vista do taManho do excedente, tornaM o Estado 

u111 ente capaz, pela sua for'ª extra-econ~Mica de realizar este 

processo de centra 1 i za~'áo dos capitais que já é eM si MeSMO, 

priMeiro sintoMa que estaMos eM presen'a de iMpleMenta,ão de UM estilo 

de capitalisMo Monopolista nas econoMias periféricas".<Oliveira, 1982: 

44). 

O Estado passou a ser não apenas fornecedor dos bens de consumo 

coletivo, Mas bens de produ§::ão para facilitar a 

i•planta,ão de ind~strias nacionais e multinacionais no Brasil. 

Investiu nos setores de pouca ou nenhuMa rentabilidade, ou nos de 

lenta rotac;.ão do capital, que eraM básicos para a industrial izac;.ão. 
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A iMplantaGÍo de grandes eMpresas Multinacionais trouxe para o 

Brasil UM novo estilo de organizati6 que teve profundas repercuss~es 

sobre a relatia entre o Estado e o urbano na etapa do capitalisMo 

111onopolista. <Oliveira: 1982; 44). 

O Estado passou a assuMir a produ,io de condiE~es gerais para o 

urbano, devido a coMplexidade e sofisticaGÍO das unidades produtivas e 

pela avanGada e taMbéM coMplexa divisío social do trabalho. 

<LaMparelli, 1980: 14). 

Este estilo de organizatio destaca a enorMe gravitatio do 

. trabalho iMprodutivo • Sio os executivos, gerentes e toda classe de 

trabalhadores que fazeM as vezes de capitalistas para gerir o trabalho 

p~opriaMente produtivo. ~ a chaMada "classe Média" que teM uM peso 

enorMe na sociedade brasileira, aMpliando o setor terciário. 

(Oliveira, 1982: 49). 

Produzindo bens de consuMo coletivo uMa esp~cie de salário 

indireto o Estado contribui para o rebaixaMento do custo de 

reprodu,io da Mio-de-obra. O setor eMpresarial nio paga ao trabalhador 

o suficiente para suprir suas necessidades e o Estado, seMpre visando 

a reproduGÍo aMpl iada do capital, estabélece UM salário MrniMo 

insuficiente, assuMindo a responsabilidade de suprir e subsidiar 

habita,~es, transporte e infra-estrutura para uMa popula,io que nio 

pode pagar por estes servi,os. 

O longo per1odo de autoritarisMo, pbs-64, iMpedindo as greves e 

1 uta s salariais, levou a uMa concentratlo de poderes e ao 

· fortaleciMento do Estado que MudaraM suas relaG~es COM a sociedade 

' civil. A luta da classe trabalhadora, antes voltada para a produGÍo, e 

.dirigida contra os eMpresários capitalistas, passa a ser uMa luta ... 

•.e o n t r a o Esta d o c a p i ta 1 i s ta , r e s p o n s á v e 1 d i r e to p o r p arte d a p r o d ui;. í o 

do espaGo e dos bens de consuMo coletivo. 
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O acentuado crescimento urbano brasileiro passou a exigir, 

cada vez Mais, investimentos eM bens de consuMo coletivo, sendo 

necess~rio UM aumento nas taxas e iMpostos, ou siMplesMente, a n'áo 

resposta ~s reinvindica,~es sociais. 

Os recursos dispon1veis foraM dirigidos para as •reas onde a 

popula~io tem maior poder de pressio sobre o Estado, aquelas fai>:as 

residenciais ocupadas pela popula,io de maior poder aquisitivo. A 
1 

. distribui~'áo dos bens de consuMo coletivo foi deterMinada, 

sobretudo, eM fun~io das demandas das classes M~dia e alta. 

O p r o c e s s o d e a b e r t u r a p o 1 1 t i c a b r a s i 1,e i r a p e r M i t i u u M a M a i o r 

organiza~lo da sociedade civil. As lutas sociais passaraM a ter UM 

Maior peso na pr~tica po11tico-administrativa,eM funtio da correlatio 

de fortas dentro da nova realidade. Muitas das reinvidicat~es 

populares passaram a ser ouvidas e algumas intervent~es estatais 

puderam ser dirigiridas ~s classes trabalhadoras. Mas coMo a 

"interveni;.ão estatal ~ multifacetada, um c6njunto de aG6es ou 

polrtica, pode beneficiar, ao 111es1110 te MP O, interesses divergentes." 

Elas podem beneficiar os moradores de um lado e beneficiar os 

proprietirios capitalistas de outro. Portanto, ~ de grande interesse 

dos empresirios a forMa COMO são feitas as despesas. Esta 

caracter rst i ca da intervenGão estatal possibilita a perpetuaGão da 

creni;.a no mito do "Estado neutro" e da sua iseni;.ão pol rtico-

ideoldgica. <Lamparell i, 1980; 14). 

O poder po11tico, sobretudo o local, nio atua exclusivamente na 

produ~'áo de equipamentos e servitos urbanos, 

rotineiro de certo poder de pol1cia sobre edifica,~es e loteamentos. 

Ele estabelece diretrizes gerais de desenvolvimento urbano, na forma 

de planos urbanos de cariter mais abrangente, tais coMo o Plano 
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Diretor FYsico, o de uso do solo e o de zonea111ento. "As deter111inac;ões 

dos planos passa111 a balizar a ac;ão nor111ativa, exercida pela Prefeitura 

sobre particulares, quanto ao uso do solo e quanto a ac;ão executiva 

e:-:ercida através de .obras e progra111as 11
• <Costa, 1978: 93). 

Os agentes produtivos do espato atuaM dentro do Marco do 

siste111a capitalista, utilizando os 111ecanisM.os legais ou ·a 111argeM 

destes 111ecanisMos, obtendo, posterior111ente, a sanc;â'o legal 

correspondente. O conjunto de nor111as jurrdicas a legislac;ão urbana 

não é neutro. E1e "representa e defende os interesses das 

classes doMinantes na forMa~ão social, constituindo-se eM alguMas 

ocasi'oes quando se apresenta coMo "garantia" do interesse geral da 

populat'áo UM si111ples discurso retbrico, COM as suficientes 

aMbiguidades para que possa ser transgredida iMpuneMente de acordo coM 

os interesses especYficos daqueles agentes." <Capel, 1972: 19>. 

Para a coMpreensão desse fato teMos que analizar aqui o papel e 

a f orMa coMo sio escolhidos os respons•veis pela elabora~ão e 

fiscal i z a ~·á o d e leis e pelas decis~es de distribui~ão dos bens de 

consuMo coletivo e de constru~ão de grandes obras p~bl icas. 

Cabe leMbrar que, a partir de 1964, os prefeitos das capitais 

brasileiras eraM indicados pelo Presidente · da Repl.fbl ica, que era 

eleito indireta111ente. Estes governantes não tinhaM nenhuM co111pro111isso 

COM o povo e ad111inistrava111 seus "feudos" pressionados pelo capital 

nacional e internacional e pelas for~as arMadas. 

Deputados, vereadores e pol,ticos, COMproMetidos COM os 

desejos, vontades foraM cassados, 

restando apenas os financiados pelos grandes latifundi•rios e 

capitalistas nacionais e internacionais. 

54 



Estes governantes e pol1ticos contratavaM, indicavaM e 

noMeavam,seM nenhum concurso público, administradores, t•cnicos, 

burocrata, e planejadores, que decidiam sobre a iMplanta~ão de bens 

de consumo coletivo, a construc.ão de obras públicas, a local izac.ão de 

grandes equipamentos e a proposic.ão de leis sobre uso e ocupac,ão do 

solo, ou seja, real i:zavam todo o planejamento do espac,o urbano e da 

economia nacional.CFigura no. 10). 

Este tamb•m ~o caso especif1co de Fortaleza, onde, apesar de 

e:·: i st irem leis obrigando concurso público para os órgãos da 

administrac.ão, hi muitos anos isso não ocorre. Seus funcionirios foram 

contratados à partir da indica<;.ão de pol rticos da situac.ão, sem 

nenhuma preocupac.ão com a competincia. O que vigora é o número de 

votos que o polrtico obtem através da famrlia deste novo funcionirio 

ou cabo eleitoral. E a representac.ito trpica do clientelismo polrtico. 

Assim, pessoas comprometidas com as oligarquias, exercem cargos na 

área de planejamento e decidem sobre o :zoneamento da cidade e sobre 

obras que serio construidas. 

A cidade ~ produzida em fun,ão de interessei pol1ticos e 

econ~micos e não em fun~io das necessidades reais da pbpula~ão. Este 

fato demonstra a associa~io do Poder Público com a esfera do capital 

na produ,ão da cidade. Proprietários fundi~rios urbanos, construtores, 

incorporadores, realJzam verdadeiras batalhas para ·se beneficiar 

dos investimentos públicos. O conhecimento antecipado dos planos e a 

capacidade de influenciá-los possibilitam a amplia,'áo da renda 

fundiária urbana e os lucros de seus investimentos, como tamb~M o 

ganho de concorrincias para a constru,ão de obras públicas, que v'áo 

desimcumbindo a administra,ão pública dos trabalhos de execu,ão e a 

transformando em uma grande agenciadora de contratos. <Seabra, 

1987: 149). 
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[ª'1!~~;;;p~ã·~+d·:··;r~·~;r; hen eficia espec~~i~~d~res 
1 . Quem mai• '<•frc com a cl'r- cein• da Hahita,;ão (Sf'HI. ;h •e- (''"'''' 'C """""" ha 11111110 :\1..\1~ DENUNCIAS :, ll•o "'' x:'"· llrl•aru•. ""' 111vor 
1 rur..-1" ,1;. ,1 .. 1111 "' " d t ._,. ·r. I>:•. "' J>,·111~fi.:1a "''"' " ""''"·•· lcmp<• "'IJCrand1• para <k"lhaí;ir, ---- \j do~ empreitem" e do• e•pc.:ula-
1. l.'rl·il· J·· ·,· .'rl;,, 111· ·.,,,,,":. (·,, . .'1 .. 1:',,1',·. l.ilH>r rc\dl•ll <_Hl!rt> tipo de lllil· "[11 \ej·O Clllll muita ªl'rCCll'~ll ' dorc,, r-;;\o •e prc1t\:llll:llll CORI .• ... "" " . . ,·;i,,, r··r r:inc..• d.1 l'11.·l1.."Íll114l. t.k 1 J 1 ! l>lic;" do \luni..:ipio (Suop) "''' "' l'h•ICllh ll'Cllica111c111c impcrfi:i- •111 r;i~.:m "ª''•Ilia llll:Ull.' U'ado º' prt•hkm•1' 411c cn•·•hcm o Có- a<1uil,1 que Ira/. rcrcrcu'";,.., rro-
1rahalhndorC, ª'~afariaJ 0 ,. 10,. ati.:rC\Ct:ura. Unt C'\cmphl é a i pelo~ C'JlC\.."Ul .. uJ~,rc ... A .•~-ªl~~u.;a c..lt~u. pridpalnu:nlc nu que .. e n!· funda' e intpo,,.h-t:i!'I Jc 'crcn1 rc-
i\qucla< re"''ª' - que <lc,.:o- área llc "''"""1._., ink1i1•r ·'"que 1· .:on,l\IC no .'ci:_u1111e: Ulll rruJel~ 1 la.:iona ,,,ma Lei de Zonca111cn- \Cri idas • .:01110 é,, eª"' dos bair-

i' nhe.:cndo 0 . c·"digo de Obra• e ih-ramina " l <•di~"- 0 lcrnico reahne1~1c. 1c.:111co e ~cm folha~ e .. 10. o lho e Ocupação do Solo, o ros da cidade", come111a Campo:-
! p,.,.rura• do \lunii:ipio de t-or1.i: rarnrcm .:1 i1i.:a " ~i,1cma de lc- 1.c•ado a S~1op. l~epo1• da ai;ir~,a- pn..:es~o espcculatirn e a antiga lo. 
, lcTa (COl'\11· ) _ icmam k•an- dia:t•e11tm d..- rua' ,,:111 c'tudo ção! o rc~p.on.a•cl sub,111u1 o corrupção na Suop - hoje\1m Os bairro~. conformc explicou, 
, tar um barra..:o e ;K.it>am h•lhu.la\ qualll<• ;i nc.-c"idaJc. ou n;io. d.:- rroJclo ong1_nal por um ou1ro, au1êmico cancro". As apreensões eram uiiiifaJcs rc•idenciai• indi•i· 

pela _ fiK;iliia.;;\o wnupra que "" cm lermo• J,, ,;,icma ,iário 1mah.nc111e d1f~r.enl~ do .apru~·a- são do c.\-prc\i.lcme do IAB-CE. duali1ada•. com muilas casa~. 
, prc"l~ll1a: ou p;,;!a rwrina 1,u a da cidade. C<lltÍMmc e\plicou, , ~º· E 1~111 pro}~'?. nm:ral.,. fc~10 Alll<;nio Cario• Campeio Cosia. Eiuilo o quadro <e imcrtcu e"' 

obra e cmbari1ada. "l'\i,lcm pe- rro•idcnda< mai• cfclha• ,.:, •ão com.o fnn esp.:~1f1"0 d, luu~b~iar Ele lamcma que r•mca gente e'paç"' '"•ram scnd1• •..:upado• 
quênas con•tru.;õe• que lurani iomada• quando numa ol>ra exis- º' compra~?~·~ ou mu1uanos, cc>nhc~a o Código, o Plano Dirc- por grande~ edifi.:in' de ara11a-
au1t1ada·_a1:. .. 1·11 .. ,, , .... ,-. • 

1
-a· ,11 ,~ · · · d - _, A c

8
aNso a ed1f1cação pertença ao tor Físico de rortakza. Diz-se mcmos, "ao sabor da ,·0111adc do • • • , ,, , 1c r1~~·-1-~111'!_c:_n1_c .. ennmua~~o. H ' 

<><; rc,pon,á.-ei• não 1inham di- ' · mais tri\lc porque as pesscas di- 1 esr•·culador··. m.:rcsccma {'ampc-
nheir~· Jiara cnlrc"ar ao< fi,··ai'"· · re1amcme ligadas ao problema lo. O arqui1el<• dit c'litr muih> 

e , l'A_UIA NO._S_C.l>_N_J.UNTO._S__ Q à " -• 1 · - 1 · d 1 · 1 • • d d scgumJ,, re•·cla ,, \l.'crcrário da - - - - . uanto queslao uo ª"ª ana- tem con 1ecmu:n10 a eg1s açao , preocupa o .:om o nn1raç:ll> e-
Su,ip, Jo<é ,\m,;nii• 1.emcnhc. do, La•or se mostra prco.:!lpado, csre.:ilka, mas quase nada fazem • sordenada e o dc,mÍ•n1c di1.; du-

l'<•r ••UIH• lad • ., 11 pr<'O\:c"'' de {"•mo arquilclo e ror dentro já que um pai de familia que ga- no sentido de fazer •·alcr as dirc- 1 nas. akni da falw de qu;ilqucr •i-
corrup1;ào lcm hrncficiadi• .,, dl> nwdus ••perandi do SFll. An- nha o salário mínimo não tem 1rizes dessa mesma lcgislação, '"º futura cm rcla~ào i1 'iJa da 
eterno' e'pc..:uf;1<f,,,c, que· dl.'•· limio 1 a•·or tem reparos a fa1cr condiçüc' de pagar um proli"io- obedecem Código, por exemplo. cidade. l';ira · ek. ou1ri1 fi11or 
momam dunas, <k""''•irn rc...:r- no que •e refere â .:1•11•1rm;;lo de. nal para projc1ar e construir'"ª "E de notório conhccimi:n10 pn: • ..:11pan1e e o de''ª'" às de· 
,.3 , arf-o,llitad;i• e at>rcrn quilúmc- nmjunto' hahi1ad,;Í1ais. Os con- casa. Ele acha que di:•ia existir, ,que o Poder Legisla1i.-o.1cm fa- núndas fcilas c1•n•1an1.:111cn1e. 

'· tw• de •ia' ,.:111 ,, pr~•in conheci- junto,, por lei, di1 ek. dc,em 1cr por parle da Prefci1ura, um ripo ,•·orcddomais o poder econômico De111re as muitas denúncias, 
<l nas imcd. i;i.:i\c• un. • loc.·ar·r·r,w1do de or1'en1a·•o pelo qual a· p"• d · 1 nr a m11 d1'r·., • · · · I' f ·1 m. cnl<• o \lunkipio. ,\, irrc~ula- • \" • ,_,. o que parucu arme e co - 1,..c-•c a pr<>pna re e1 ura. a 

ndade' como e"ª' ft•ram dcnnn- de •·erdc~ m11i1a<. ár•t•rc\. Ornrrc: soas soubes<em tudo o que é ne- nidadc de Fortaleza; que de~ re- . quem Campeio acu"1 de adminis-
ciada' pcli> arquiJehi ""é ,\lhcr- qué ciºí:rltério n~o é obcdedd1l. ccssàrio para poder k.-a111ar uma presentam. com mudanças subs- 1 irar cm cau'a prúpría ,,ti- ahÍ;rar 
w de i\lmcid;i, quando da n:ali. \lui10 pelo contrário: "r~>e!em ca•a. lallli\·as na Ld de Zoneam.:mo e· falll,. ao f-ocl-praLer do admitii~-
'ª~ª" do l'úrum •k l>cbaic' 11111 lra!or derruhanJ,, tudo, fa- 1rad11r. Um ddes. conforme dc-
i\dolfo llcrbstcr . tem àrcrro;, ad<•iado• e não ~e poimelllo de Camp.:lo, leria ~ido 

Sc111111do o ex-prc,icn1e do ln•- preocupam com a llora". L>epois 'V l • ~ ' o c'-prcfcit<• c.:,ar Neto. O ex-
1i1u10 dos Arqui!CIO< do Urasil da poli1ica de terra arra<ada. a .l' a tam in. ormaço-es prefeito, rara Camiiclo, é "um 
llAB·Cl'I. ,\nri•nio Cario• <:am- Prcfeilura a1ra•h da Suor libera 1admini,uador crnn um procc,s.l 
pcl,, Cmr;i. a aJniirii,rraç;lo e.:- "ª'"ará d.: co1Nru.;-'o. 'de mi1•pia admini,irari\a". - ·-
'ªr Nero 11,; >im" d•" mais dcprc· N<• que se relaciona á <cguran- O ti111lar da ,. \ çilo dispunha de macanismos in· ''Cé«tr Ne10 deixou de pen-.;1r 

' dadora•. o arquÍl•:ro niri1.a a ~·· <l;is .:difica,;i\e>. Linlr ra1 gra· Suop. José An- 1· :, formuti>·vs a respl!ito de suas na cidade, de e'tal>l:lcc.:r as dirc-
CPmlru,.1 .. do ( ·011 ; 111111 , P;tl1nd- .-e, <km\ncia•. Scl!undn ele. e\is- tônio lemenhe 1~ f::;.. atribuições como mimidpes. tri1cs do 'eu cre,cimcnli• c de fa· 
íJ\ 11ei11.:nn1i1111a'"·.:lo da A\:..·ni\ta llºrtt muito\ cJilí~i'" j,l ~01ll:lui· l/tJto) ·que e1tt ·:~~~. \ . 1cr ª'·afia\;t\c, 4'11t:c,\i\a\ e nct:C4'· 
Borge< de \Ido, " 11111 ,1 '"cuida ""' que n;\n 1h;:ia111 a panicipa- momento ai- _/, .\IUV.·l;'l.'Ç,JS A VIS7>1 <ári;i•", di"c. Ao in•i:• di,~o. 
que n•h• ,,,i c n.:111 d1l'v;1 a "'"la .,;;11' de arqui1c1m. Hà até .:aso< gum procurou ., su<lcuta o ai 4ui1c1n, n cx-
além . de J~r· cor1adn -um man: cm que os projcro' foram clabo- escmrcler as de- Desde no\'embro último, di;;, prcfci10 i:riou um i;ruro dc rraba-

' guc". di' 1\11rúnit• t ·a111pdo. rilll<•' rnr prolis<ionai< não habi- fiôencias '-' ,-;. Lemet:lre. u quadro defi.rcali;:,a- lho que a.:ahou e~•«11iandu pra1i-

i\ depreda<;~,, da ci<la<I~ co111c
çou a \Cr mai, 'cmida no final da 
d~cada de 70. Naqnda cru.:a. (Jj. 
tia Jmé.1\lbeno de 1\ln1citfa. en
tão rrcs1dcn1c do IAll. hirialaa 
já C\lava praricamcnrc loteada. 
{'onformc d;:, o par,d;1mcn1u do· 
<olo foi·'c •·crificando, cm parle, 
sem o conhedme1110 da Prefeitu
ra, cm raric. com a anucncia mu
nidpal. \Clll nenhuma 011 qua..e 
nenhuma C.\i~êm:ia relar iva ;i re
sen a de C'pai;m público• dc\lina
dos á.s área• verde~ - parque,. 
pra,;a\ e jardin< - e de área\ de'-

. tinada< á imlalaçJo de c.111ipa
; mcnro• comunirário•. i\• c'ii:ên
! c1as rara a i111plan1a.;Jo de iníra-. 
i C\lrutura ia_!l'.ai\ foram i:f.:ri•·a
. \ia .... 

lirad"' e depois formalizado, pe- dor da pasta -.• ·- çrJo passou por uma ml!tamor- camcme todo' O\ l\rgilo• da Prc:-
la ª"inarura de um profi,<i<•nal que dirige, pt'ia fose. Pratil"amente passoii a ser fciwra. 
irrc<pon•a•·cl. "(h erros 'ão li\o segunda •·e.: - di.H1' para o /Jiá- 111eenchiclo por profi.<rio11ais de Segundo Camp.:lo, a admini,. 
primârim", comenra, "que a rio tlc• i\'ordl!.<tl! que "nito sou i•fre/ wperior. Imediatamente lril\'âo Cé,ar. Nc11• leria pra1icadt• 
g"nlc niila de ··ara que ll pr<.>J.elo louco paru di-;:,er que na minha J · d {'i de<mandl" hnrrhei< e inid:11.lt> ~ ' ~ 

/ 
oram ortenta º~-para o _ utor . __ 

n;\o foi fci.to por um profi"ional. at miniHruçào nõa existi! cor- co,,tro/e .·lmf1lell/uf. stõo 1 c111pF.:cndin11:11w< de f,11 nla cqui-
Apcna• foi a«inado por um cn- rupçt1o ". /\'o entanto, afirmou idem(fica11do - -com quais ins- 1 •ocada. coni" e o "ª"' do Con-
l!enhciro" _ estar trahalh1mdo para que o trr1tne1ttos não se sabe_ os fato- : junlll Palmeira• li e o pr.,tong;1-

A 1 d . - quadro seja rnerticlo. r•• rfa p' 0/111.,.d,, a or1'ªntando os 1 lllClllO da A•cnida llt•rgcs dc_;\le-•e1rnra111;a la• e 1 hcaç,1c• de ·~ '' • • • • 1 
Forralc1a - 911°·. feitas <cm qual- . Para mmtrar q11e sahe o que i11fru1ores pura a< del'ida< corn•- lo. l:.li: 1ambém 1';11 referência' à• 
quer inger~m:ia de um prolis<io- ••inlia ocorrendo, áta 11111 caso '"Jer. Segu11do ele, por enquan- f'íOP<"içü.:• "far;!_(•niç;,t•" dc,ii-

1 I I I t(). a l·,1.;1·a .; prª\'dni·r_para_S<>-1 nada< á l'rai;a J~, Fcrrcirn. c\>m na cornpc1cmc -. passa a ser narrai o a e e por 11111seua11110. • • • • 
quc•lion;Í\d, principalmcmc. de- Este. não co11s~11i11da aprora- mente de11ois punir. Também ,u;i !lara~t·nr •uf-oicrr;inea. 
poi< que " arquiteto An1 1'\nio çdo de um projeto na Suop. já \'ili ler 1lifidl porque so111e11te a 
C:arlm Campeio a.-c1mrnu que ia saindo de.situe/ido do prédio P'lla\'ra do fi<cal não hasta . .-ln-
.. ., iirnmle maioria d'" prêtlios da qrwmlo foi ahordado. da tudo tes até mesmo de adl'ertir, a 
lleirn-~lar furou u Código". ele foru. por 11111 fwrci<•rrilrfr>. Siwp tt•m qu,• e.\tar innr11111e11-

l.a•or, com <CÚ\ 33 anm de Queria propi11a para "faâ/itar" /flli:ada para mio correr o '"'XU-
idade e dei dele' dedicados á ar· a upru•·açt1u. Rt·ceht·u a propim1 me"ª jrentt! ele 11111 e/refede rn/-
quill'lura, é conlra 0 método de e o aluno t·on.reflllirt o q111! q11e- dtira, por exemplo._ 
li'.:ali1ação adc•lildo em 1'or1ale- ria. Esta é a S11op qut! lemenlie ,'\'a atlminiJtraçilo amai. pro-
1a, "onde iirande pane da íhcali- vai tentar modifkar em trts meti! le;nenlre. " tratamento se-
r:t· .. ·:t~~ ~!f'.""''rr{'n1rid:l·•. 1ti1 ~lt. urros. r:í ixuu/ !'ª!" l<J.úus. Tunt~ pani 

liEIRA~IAR--------
---~-- ··---------"'"-··---·-· 

O -..~111ra111cnro <la A•cnida 
f Prc,idc111c h:.:nncdv fflcira-\larl 
' pc•r pane Jl'' gran~k~ C'-['i~~'.:' i! 

Umil outra r•c··~upa.,'.\o do C\• 
prc•idcmc do IAll. l<•11for111e de· 
n111h:i,1u. a maioria dn, cdifi.:k•< 
"furam o t·úd1go". Si1111ilka di-

. Ler uc a Prcfci111ra. ou quem 

""~'""' t'•lfa .... f!l'lltl· ·."· '""!11a1 .t( 
hln1ar tll11il ~C'n\·ia··. ;h.:n:dit3. ',J . ;' 

!'ara couligurar a l:~'.!.!!l'JJ.ll 
na_~!!UP. Camrclo f:ill um;1 rç
lrl"r•-cri"a e cita o .:a~•• "l'ra~ 
de lra,·cma'.:. Segundo ele. f(•\ 
dí...:ufal,, e arn" adi• rela l'rcfd• 
tura que não se rcrmiriria a çunÇ, 
1ruç;l1• de i:ran'lc' e'rii:,-i~' n:i 
;lr\·a. A Ji~u,,àt' lk,.:u- ... .: ~o in; · 
h:n:'~ de grc111J..:, in10Jlili~·1t ia~ ;.
'"'.:a"' a \1. Dia' ílr:mn1 -· que 
queria lc,anrar um •"ril!.l•• no 
amigo p1~din dn Rc,1aman•t: ! 1 .~ 
do. :.1 

-- - ;, Prd.:irura n;\o 1•n.,,·un111 •e 
in,1runtentali1ar para rrc:f..t.:1\ar 3 
Praia Jc lra-.:-c:n1a ~llllU.l un1 lucar 
boêmio. <cm grande< cdilkit•~ ·i! 
ntaiotC~ rrcl"t\..·ura.;tlcs t.:'tllll O 

min,i10. Ili"º '' arro,ei1arani 
o~ incorrNadore• - já 411c a 
rrl'illi\~o e''ª''ª rara 1'air.1~.-, tJjj .. 

1 

rio Olicial -. e dcr;11n 11111 ~,,lpe 
dç. _m\!'~irc. A \h,~u1n1..·111a.,·~i,,~c;t.,lii 
d1a11do o ah ará da ol•ra. quc de~ 
\'ia pa1'"'~U ,-~uia~ '-t•1n~na' rt:h."l'f-' 

rcnJo º' \";lrio .. - ~t'l!.mcntn' da 
própria Suor. Se.:r.:l;ri;r dt• S;ri1~ 
de, dentre •'Ili"" úrg•i•"· f1•i c.•n~. 
sci;ui<la em mcno< de um dia. dil:j 
Camrd•>. ( "'"' i«o .,:,_. dcnunda 
a <:l•rrur~•\o e akria a l'<'Pnl.1\àO~ 
rt.'i' .. illll'~ili.iria.._ C\l~lll c~ll'(.lth 
do 1crrc1lc.1') para IC\an1~lr.1•u1ro9 
C''f'i!!•'c' 11a 1'1;1ia de lr;i..:.:111a.. · 

------ ·-----·-· ...... 
i\ ~(__>_l:. l>O L~I~ _____ . __ '_i 

Como na mait>ria '-'"~ dcpt•ií_ 
mcrn9•. '' <la rn:,idcn1c d1• L\tt-' 
CE, 1\gucda Ril>l'iro. i: de akl!a é 
critica. l>c inid,•. da .ti1 '"''' ctl~ -
lcmkr .:01110 a l'rdl'ilura 11a.i1· 
íal pai a impedir '' dc,n1,1r.•c da .. 
duna• e ,, adcrha111c1111• 1wriíl.1-
d,~1.1a~ _(1~1 ú1_~.t~ i'~~!'Fi•~~~ú-,r~;;ur~i 
\\>S h!dJl<.:0'- l: O que \Clll l•C<'~I 
r~ndu ..:0111 "-' _l>airrm l'apicu.._('1" I· 
~'' e. 1>1~t111't!l __ I ~'.r~e\. Nc\:'~l 
areatt • ..:0111t1 naü e"''" '~llll""'~•mt•1"\' 
to, n;.lu dl·\i~•--'"-~!-I'-~!!i.!:da J 
i:on<Hu\iln d~ i;!_and~.' . .S~llJ:!~i·' 11 
que a~at:'a111 pr,w,1.,:a11J,, unia cfi.ll 
•ada Jcn,id.idc J.:·111,•~1.ifi,·a.' .. '' 

A1.!ucJa •~11111-t~Út "·r11i·.:a ª' a1~ 
wrij.,,1c, 411c pç1111i1 iram ~ c'1'$' 
pcr111i1ind•• •111e n,1 ,\l1lc1•!.1 o l 'i"ildro <k l•ai\a <k11,iJ.1dc p.1,~ 
fl;lfit t.1ha .. ()uUo ttUt~ ttU~ rrl~1i,;1f•~ 
pa é a d<'1111•li~ão de <;dilka\·0~ · 
cum •ida útil aimla l1•nga ''"" ,,1p 

. ,ub,1itui<l.1' r•·r ~r.mdi:.' c-re~ 



"Os planos torna111 poss'lvel conhecer co111 antecipa,'áo setores 

onde se 

rentável 

irá realizar a e:·:pansão da cidade e per111ite111 iniciar o 

e c·oModo negócio da especula,ão." Através do conheci111ento 

antecipado das propostas de planejaMento, o setor i111obil iário terá 

possibilidades de intervir nestes planos, quando suas propriedades 

não estivereM sendo beneficiadas, pressionando os planejadores e 

legisladores para investi Mentes púb 1 i cos, constru,ão de obras~ 

e:·: p a ns'á o do sisteMa viário na dire,ão dos seus iMóveis, COMO 

taMbéM exigindo UM zoneaMento que lhes garanta a obten,ão de UM uso 

Mais intenso do solo e, consequenteMente, ,uMa Maior renda fundiária 

urbana. 

Há u111a superposi~ão de papéis, pois os proprietários rurais 

são, ao MesMo teMpo, proprietários urbanos e e>:erce111, taMbé111, 

encargos no Poder E>:ecutivo e Mandatos no Poder Legislativo. Portanto, 

"a legislaGão é a confor111aGão de conflitos de 

1987: 21>. 

interesses". (Seabra, 

Apesar de estareM anal itica111ente separadas a a~ão privada e a 

aGão p~bl ica na produGão da cidade, pela discussão feita até agora, 

oberva111os que elas estão i111bricadas. O pensa111ento de Odete Seabra 

(1987; 15), refor'ª esta visão: "O público e o privado ca111inha111 

juntos na produ,ão da cidade. A estrutura do setor púb 1 i co n'áo 

presup'óe e111 si 111esMa a supera,ão do privado. Pelo contrário, a 

viabiliza. A constru,'áo do urbano, COMO social, nas condi~'óes 

históricas do desenvolvi111ento capitalista, viabiliza UM aMplo espectro 

de atividades de produ~'áo e consuMo privado". 

Essa MesMa superposi~ão de papéis - setor público e privado, 

proprietários urbanos e rurais taMbéM é detectada ao n'ivel 

e:<clusivo do Poder Público, quando se verifica que o planeja111ento 
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urbano ~de coMpetincia dos governos federal, estadual e Municipal, 

representando, por UM lado, a central izat:ão na esfera federal e, por 

outro, a falta de autono111ia na ~sfera Municipal. 

EM Fortaleza ~ncontraMos nos órgãos de planeja111ento, al~M dos 
'\ 

t~cnicos coMproMetidos coM os setores econÔMicos e pol'iticos, 

profissiona·is engajados COM as luta.s populares, eMbu'idos de ideais 

urbanrsticos. Por Mais que considereMos iMportante esse engajaMento, 

não podemos perder de vista que estes t~cnicos pertenceM a classes 

sociais de Maior poder aquisitivo, tendendo a refletir seus valores e 

seus co111pr0Missos de classe no exercrcio profissional. CIAB, 1986: 

4) • 

A história do planejaMento urbano eM Fortaleza mostra as 

dificuldades encontradas para a iMplanta~ão de vários projetos. Planos 

coMo o de Nestor Figueiredo (1933), Sabdia Ribeiro <1947/8), Hélio 

Modesto (1962), e o PLANDIRF <1972>, nio conseguiram ser iMplantados 

integralMente por nio agradareM a alguns setores da sociedade. 

Proprietários de terras que se sentíaM prejudicados coM as propostas 

de alargamento de ruas e de desapropria,ão, nlo aceitavaM e criticavaM 

os planos. A descontinuidade provocada por Mudant:as na adMinistra~ão 

111unicipal taMbéM intefere na i111plantaGio dos planos Mistos pois, 

pol itica111ente, nío é ta111bé111 interessante levar adiante projetos de 

outras gestões. 

Após o golpe de 1964, o autoritarisMo do Governo Federal 

resultou na centra 1 i zat:'áo das decisões e dos recursos financeiros, 

o que provocou o natural enfraquecimento dos poderes estaduais e 

Municipais, facilitando a ManipulaGio oficial. Data taMbéM desse 

per rodo a central izaGÍo da pol rtica de desenvolvimento urbano, 

através da atuaGio de drgios co1110 o BNH e SERFHAU, entre outros. 
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A estadual foram criadas empresas de economia mista 

companhias de eletricidade, telefone, 'gua e esgotos - que passaram a 

controlar polrtica e administrativamente os serv.i~os de infra-

estrutura nas capitais. Concentrou-se nos cofres da Uniío e do Estado 

a maior parte dos tributos arrecadados no prdprio municrpio, para 

serem posteriormente repassados, geral Mente para apl ica~ão em 

programas definidos pelo Governo Federal. 

A receita prbpria do Munic1pio advem da arrecada,io de apenas 

dois iMpostos - o !Mposto Predial e Territorial Urbano e o !Mposto 

sobre Servii;.os, das ta:-:as de contr.ibuii;.ão, de Melhoria, raramente 

cobradas, e de iMgressos patriMoniais e industriais. <Marques, 1986: 

16) • 

A po11tica habitacil"lnal, do Banco Nacional de Habita,lo, e de 

transportes urbanos, conduzida pela Empresa Brasileira de Transportes 

Urbanos, a nrvel federal, e as pol rticas de implanta<;.ão de serviGos 

públicos - água, esgoto, energia e comunicaG~es -, a nrvel estadual, 

são definidas sem qualquer respeito ao planejamento municipal. Suas 

prioridades interferem na organiza,ld e expanslo do espa'o da cidade, 

criando s~rios problemas para a administra<;.Ío local. 

A polrtica habitacional, adotada pelo govern.o militar 

privilegiou a constru,io de conjuntos, plantados em áreas distantes 

dos bairros mais equipados. Os conjuntos José Walter, Cidade 2.000, 

Conjunto Ceará, Nova Assun<;.ão, Palmeiras, exemplificam bem a apl icai;.ío 

dessa pol rtica eM Fortaleza. Cabe a Administrai;.ão Municipal arcar com 

os custos de infra-estrutura urbana, de serviGos e de Manuten~ão das 

áreas onde os conjuntos são cosntrurdos. 

No setor de transporte~, a interven~ão federal, no caso de 

Fortaleza, também é presente. O projeto de i MP 1 anta~ão de um trem 
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Metropolita no pela CBTU teM gerado certa poliMica entre os drgíos 

Municipais, pois eM nenhuM MOMento eles foraM consultados pelo drgío 

federal. Apesar do aproveitaMento das atuais 1 inhas de treM suburbano, 

este projeto vai apresentar proble1us, oriundos da aMpl ia~ão destas 

1 inhas, da construGÍo de obras d' arte e da alteraçío do trifego .pa 

autoMobil(stico da cidade, 

avenidas. 

COM virios cortes e interrupG6es de ruas e 

A n1vel estadual, eMpresas estatais operaM COM fins privados, 

buscando o lucro, COM o atendiMento priorit•rio a queM pode pagar seus 

serviGos, Mas, ao MesMo teMpo se beneficiaM de cr~ditos subsidiados e 

de recursos a fundo perdido providenciados pelo prdprio Estado, 

socializando, assiM, a Maior parte dos custos. Os principais 

benefici•rios de sua interven~ão nas condi~~es gerais são as unidades 

produtoras e as classes sacias de Média e alta renda, 1 i gadas 

organicaMente ao capital Monopolista, e sb secundariaMente ~s classes 

populares de baixa renda. CLaMparelli, 1980: 26>. 

DestacaM-se eM Fortaleza, na presta~ão desses servi~os, a 

CoMpanhia de EletrificaGÍO do Estado do Ceari CCOELCE>, a CoMpanhia de 

f'.fgua e Esgoto do Estado do Ceari CCAGECE> e a CoMpanhia de 

Te1ecoMunicaG6es do Estado do Ceari CTELECEARf'.f>. 

O forneciMento de energia el~trica consegue atender a quase 

toda a cidade. MesMo as favelas e os conjuntos habitacionais Mais 

distantes contaM coM este servi~o que, COMO é sabido, interessa ao 

setor industrial. A energia gera deMandas. Portanto, é necess•rio que 

a populaG'º seja atendida por este serviGo e assiM auMente o n~Mero de 

consuMidores de uMa gaMa de produtos 

eletrodoM~sticos. 
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Os servi~os de abasteciMento d'agua e de esgotaMento sanitário 

fundaMentais para uma Melhor qual idade de vida, 

atingem a uMa reduzida parcela da populaGão, 

saneaMento básico. São desinteressantes 

slo Mais caros e sb 

es~ecialMente o de 

para · 
; 

os polnicos 

profissionais pois não geraM votos eM quantidades proporcionais ao 

voluMe de investiMentos realizados, neM produzeM dividendos, quando de 

sua inauguração. São obras invisrveis - ficaM enterradas no subsolo. 

AssiM, grande parte da população Mais pobre se vi obrigada a consumir 

água dos chafarizes públ ices ou coMprá-la na porta, de particulares. 

A Prefeitura Municipal de Fortaleza ·não teM possibilidade de 

interferir nos planos dessas eMpresas, ficando a iMplantação desses 

serviços deterMinada apenas pelo poder econó"Mico de seus 

consuMidores. Esses serviGos encontraM-se geralMente nas áreas de 

populaGão de Maior poder aquisitivo, o que, eM terMos espaciais, 

traduz-se eM Fortaleza, na Zona Leste da cidade. 

O espaGo urbano de Fortaleza, coMo de outras cidades, teM-se 

produzido eM Meio a interesses contraditbrios dos 

capitalistas e dos Moradores. O poder público, pressionado pelo setor 

privado e pela populaGão,não teM conseguido coordenar suas aG6es, pois 

está fragMentado eM tr€s n~veis. A superposiGão destes tr€s nrveis de 

poder e a ação coordenada do setor iMobil iário na expansão da cidad~ 

gerado s~rios probleMas para o planeJaMento urbano. AssiM, 

Fortaleza foi se expandindo ~ MargeM de norMas legais, ignorando-as 

totalMente ou utilizando a legisla~lo de acordo coM os interesses dos 

agentes que intervinham na produ~lo do espa,o. Há casos taMb~M de 

Modifica~~es, atrav~s de MecanisMos legais, de aspectos que haviaM 

, perMitido uMa planifica,io eficaz. 
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Observa-se que a atuai::'áo dos organisMos pf.lblicos se tem 

realizado ~s vezes a MargeM do previsto nos planos diretor e f1sico 

de Fortaleza. Esses descuMpriMentos das norMas têM ocorrido 

precisamente por parte dos agentes p~bl icos que teriam orbigaGÍO de 

respeitar e fazer cumprir os planos. A partir do ex~Mplo do setor 

p~bl ico pode-se supor qual teM sido a atuai::lo do setor privado. Na 

verdade, estes textos legais nio teM iMPedido que ditos agentes .pa 

continueM desrespeitando a lei coM suas estrat~gias e práticas 

particulares, Modelando o espaGo urbano eM funGÍo de seus prdprios 

interesses. 

Certas pori::~es do urbano veM sendo adensadas continuaMente at~ 

o congestionaMento, ao lado de outras áreas que perManeceM "vazias". 

Seu per1metro teM se estendido ilegalMente mediante o processo de 

estender a infra-estrutura e considerar COMO solo urbanizado setores 

que na real idade não o era111, através de concessões de 1 icenGas de 

~dificaGÕes seM a existeficia prévia de um plano parcial.<CAPEL, 

22) • 
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4. PLANEJAMENTO E EXPANS~O URBANA EM FORTALEZA. 

Fortaleza, at• o final do s~culo XVIII, era uMa pequena e 

acanhada vila seM nenhuMa expressão econ~Mica, tendo apenas o papel de 

capital adMinistrativa. Na hierarquia urbana cearense, Fortaleza 

aparecia COM pouca expressio, COM Menor porte e iMportância que as 

cidades de Aracati, Icd, Sobral, CaMociM, Acara~ e QuixeraMobiM. Estas 

cidades desenvolviam atividades ligadas aos setores 

coMercial e de prestatão de servitos. 

industrial, 

A criatão de gado era a atividade econ~Mica predoMinante da 

populatão do seMi-•rido nordestino e particularMente do ·Cear•. Essa 

atividade tinha coMo objetivo fornecer carne, couro e aniMais de 

traGÍO para as regiões canavieiras. Os pecuaristas taMbéM se 

dedicavaM ao plantio de culturas de subsistincia, COMO o Milho, o 

feiJio e a Mandioca. Os diversos espaGos cearenses quase nio MantinhaM 

relaGÕes coMerciais entre si. A produGÍo da zona norte era concentrada 

eM Sobral e deste centro descia os vales dos rios Acara~ e Corea~ eM 

·direGÍO as vilas portuárias de Acara~ e CaMociM. A zona leste, onde 

doMina o vale do Jaguaribe, tinha coMo centro coletor da produGío 

interiorana a Vila de Icd. Esta produGÍO descia o rio Jaguaribe para 

ser exportada pelo porto de Aracati. EraM por este centro que taMb~M 

chegavam e eraM distriburdos os produtos do éxterior. J~ a Regiio do 

Cariri, por suas caracterrsticas cliMáticas e econÔMicas, produzia 

cana de aGucar e mantinha relaGÕes Mais importantes e diretas COM 

Recife. 

A "Descritão Geográfica Abreviada do Ceará" (1816), do Ouvidor 
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Rodrigues de Carvalho, retrata a situa,ão eM que se encontrava 

Fortaleza no in(cio do século XI~. "Muito acanhada a capitalzinha". 

Foi expressão encontrada po~ RaiMundo Girão diante do quadro 

descrito pelo Ouvidor: "A vila é pobre, seu coMércio de pouco 
~ 

vulto, 

ainda que o porto é sofr,vel, apesar de ser uMa enseada; Mas coMo sb 

as iMedia,~es do terMo até a serra da UruburetaMa, parte do terMo do 

Aquiraz e parte do terMo da vila de Monte-Mar-o-Novo se surteM da 

Fortaleza, o coMércio é Muito ~enor que o de Aracati. Não hi UM sd 

sobrado e as terras são Muito inferiores. O solo é de areia solta; o 

tijolo, a cal e a Madeira sio caros, e tudo concorre para ser Muito 

dispendiosa a edificaGÍo. A Casa da C~Mara estava arruinada e não 

havia Cadeia, servindo-se as autoridades civis de uMa cadeia Militar, 

o que d~ motivo a uMa infinidade de contradi,~es e etiquetas, que se 

nlo podem emendar, em muito detrimento da expedi,io das dependincias 

criminais" (Girão, 1979: 75). 

Fortaleza cresceu, COM seu tra,ado acoMpanhando os antigos 

caMinhos que deMandavam o interior - caMinhos de Arronches, de 

Aquiraz, de Soure, de Jacarecanga, de MesseJana, Picada do Macuripe, 

da Precabura <Figura no. 11). 

E dentro desse quadro que se inicia a preocupa,ão do poder 

público coM a organi:za,ão e o planejamento do espa'o urbano em 

Fortaleza. Havia necessidade de construir obras públicas, elaborar 

norMas para a expansão da cidade e oferecer as condi~~es gerais 

necess~rias para o desenvolvimento urbano. CoM esse objetivo, o 

Governandor da Prov,ncia do Cear~, de 1812 a 1820, Coronel Manuel 

In~cio de SaMpaio, convidou para ser seu ajudante de ordens o Tenente 

Coronel Engenheiro Antonio José da Silva Paulet. 

Paulet projetou e executou v~rios servi,os e obras. Elaborou 
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taMbéM 

básica 

V i 1 a, 

"trac;ou 

UM Plano Urban1stico, que até hoje perManece sendo a Matriz 

da cidade de Fortaleza. Desprezou o sentido de cresciMento da 

que tendia a acoMpanhar as tortuosidades do riacho . Paje~, 

o estilo quadrangular que se adaptava à natureza 

relativaMente plana do terreno". Silva Paulet, de forMa11oão européia, 

inspirou-se no trac;ado eM retíngulo ou xadrez, que era, na época, o 

Modelo doMinante, a exeMplo das cidades hispano-aMericanas <Girão, 

1979: 77). 

Por s o 1 i c i ta ~·á o d a c·à 111 ar a e d o Governa d o r, e 1 e f o i i n cu 111 b i d o d e 

levantar a planta da vila, incluindo rela o contorno da nova 

"Fortaleza de Nossa Senhora de Assunc;ão". O forte foi erquido pelas 

priMeiras autoridades locais, COMO protec;ão aos ataques indVgenas, 

tendo sido então, reconstruVdo e111 alvenaria. Nesse perrodo, surgem os 

servic;os de Alfíndega, o Mercado Municipal e chafarizes em diversas 

partes da Vila <Figura no. 12). 

As or i enta~'óes de Paulet continuara111 respeitadas pela 

Corpora~lo CoMunal nos anos que se seguiram e tiveraM co1110 seu Maior e 

Melhor defensor o Boticário Antonio Rodrigues Ferreira, Presidente da 

no per1odo de 1843 a 1859, cuja preocupa~io era o 

"afor111osa111ento" da cidade que lhe foi confiada. 

Ferreira teve co1110 c:~u:dliar, o Perna111bucano, filho de suic;o-

ale111ão, Engenheiro Adolfo Herbster, que chegou ao Cear~ eM janeiro 

de 1855. Para RaiMundo Girão, este engenheiro , "cuja ac;ão diretiva e 

técnica, vai constituir 

cresci Mente de Farta 1 eza" 

o Melhor instru111ento de disciplinac;ão no 

<Girão, 1979: 77>. 

Antes da contrata~lo de Herbster, fora111 levantadas duas plantas 

da cidade que eraM si111ples desenhos cartográficos a pri111eira, 

1850, pelo arruador-cordoador do MunicVpio Antonio SiM5es Ferreira 
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Figura n9 12 - Planta da Vila de Fortaleza levantada em 1818 nor Silva Paulet. 



ToMás; a segunda, eM 1856, a partir do levantaMento cadastral da 

cidade, pelo Padre Manuel de Rego Medeiros <Figura no. 13). 

Esta planta Mostra-nos que a cidade já se definia integralMente 

no projetado por Si 1 va Paulet. A descrii;.ão 

abaixo,coMpleMentada pelo Mapa anexo, revela este fato. Para Girão, "~ 

evidente o contraste entre a cidade antiga, tipicaMente topográfica, e 

a cidade nova, que auMentava obediente ~ geoMetria, ao trai;.ado 

ortogonal retangular". <Girão, 1979: 79>. 

UM a publ icat'áo da e:-:t i nta CoMpanhia de DesenvolviMento de 

Fortaleza CODEF assinala que o Mapa do Padre Rego de 

Medeiros: constatava que a "área urbana ia pouco aléM dos 

limites: oeste, rua 24 de Maio rua da Lagoinha>, ao s u 1 ' rua 

Clarindo de Queiroz até a 8 a r'á o do Rio Branco Crua ForMosa) e da 

Pedro Pereira até a Cidade da Crianta <Largo db Garrote>; ao leste, ao 

longo da Margem esqueda do riacho Paje~ e UMa já Mais acentuada 

expansão entre a Avenida Pessoa Anta <rua do Chafariz> e a praia" 

<CODEF, 1979:21>. 

Adolfo Herbster elaborou alguMas cartas de Fortaleza, 

"tendo eM Mira a sua reModelai;.ão e, notadaMente, a sua aMpliai;.ão" 

(Girão, 1979: 97). 

A "Planta E:·:<:1cta da Capital do Ceará" foi datada de abril de 

1859, mis em que faleceu o Boticário Ferreira. Nesta planta, Herbster 

incluiu vários eleMentos, como o levantaMento do sisteMa ecoldgico, 

as vias de acesso~ cidade, a denoMinaGão dos logradouros p~bl icos e 

registrou todo o equipamento p~bl ico e privado existente <Figura no. 

14) • 

A preocupatio com a organiza~lo do espato urbano fortalezense 

ocorreu concoMitantemente ao fortalecimento das capitais, resultante 
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da nova ordenaGÍo pol rtica da Reg€ncia , que concentrava poderes nas 

sedes das Provrncias, e ao cresciMento econ6Mico de Fortaleza, 

iniciado coM a concentraGÍO de Mercadorias e riquezas, a partir da 

integraGão do Ceari na divisão 

exportador de algodío. 

internacional do trabalho, COMO 

A Europa estava eM plena Revolu~lo Industrial. O avan~o da 

ind~stria t€xtil na econoMia inglesa gerava uMa deManda crescente de 

algodio. O Cear~ transforMou-se nuM vasto algodoal. 

A cultura algodoeira no interior do Cear~ e:<pandiu-se 

significamente a partir do século XIX, diante de grandes eventos 

internacionais, c~Mo a Guerra de Secessão americana e a queda de 

de outros fornecedores <Silva, 1984: 0 4) • 

A proximidade da Serra de Uruburetama, grande produtora de 

algodão, favoreceu a local izaGão do Porto de Fortaleza. · A util iza«.ão 

de barcos de Maior tonelageM e, posteriorMente, o eMprego de navios a 

vapor, 

cidade 

tornaraM invi~vel o uso do porto de Aracati, 

<1 UM processo de 

conduzindo esta 

Outras ~reas da 

Prov1ncia passaram a escoar sua produ~lo pelo porto de Fortaleza. 

A partir de entio, passou a convergir para Fortaleza quase toda 

a produ~io do Cear~. proMovendo a antiga Vila, elevada a categoria 

de cidade eM 1826, 

centro comercial, 

de siMples e acanhado centro adMinistrativo, 

coletor e exportador da produGão agrrcola 

eM 

e 

distribuidor de bens industriais. Mas até a década de trinta deste 

século, Fortaleza ainda sofria forte concorr€ncia de centros 

interioranos como Icd, Sobral e Aracati. 
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A integra,ão da econoMia estadual iniciou-se coM a constru,ão 

do Porto no Po'o das Dragas, que passou a coMpetir COM os portos de 

Aracati e CaMociM e coM a iMplanta,ão de UM sisteMa de transporte 

ferrovittrio, ligando a capital ao interior, acentua~do o coM~rcio e 

facilitando o deslocamento da produ'i o 

exportac;.ão. 

interiorana para fins de 

Outros fatores iMpulsionaram o desenvolvimento de Fortaleza no 

per rodo entre 1866 e 1873, coMo a criac;.ão de uma 1 inha de navios a 

à capital do Pars e à vapor ligando esta cidade diretaMente 

Europa, e a melhoria da rede ferroviária que se dirigia ao interior 

do Estado. A iluminac;.ão pública passou a ser feita COM combustrveis a 

base de gás carbônico. Inaugurou-se a priMeira linha de treM e comec;.ou 

a funcionar o servic;.o de canalizac;.ão d'água <1867>. Algumas ruas 

centrais foram pavimentadas coM paralelepi'pedos. Nesse per i'odo, a 

Capital ultrapassou o faMoso porto de Aracati eM transac;.Ões 

coMerciais <CODEF, 1979:23). 

EM 1863, de acordo coM o ensaio estat1stico de Senador Pompeu, 

a populac;.ão era calculada eM 16.000 habitantes, incluindo os subúrbios 

ocupados de palhoc;.as. A cidade apresentava 960 casas de tijolos e 

telhas, 8 ruas cal,adas e espa,osas e 8 pra,as, sendo 3 arborizadas e 

coM cac i Mbas púb li c:as (Girão, 1977: 80). 

A expansão da rede de transportes ferrovittrios (Fortaleza 

Baturit~. 1876; Fortaleza - Cariri,1926; Fortaleza - Sobral, 1934), 

posteriormente refor,ada pelas rodovias, ampliou o raio de i n f 1 u·e n c i a 

da capital, que passou a centralizar rapidamente o processo de 

coMercial izac;.ão, a prestac;.ão de servic;.os e a adMinistrac;.ão da 

Provi'ncia, enfraquecendo os centros interioranos. 

Diante das transforMa,ões sofridas no espa'o de Fortaleza, 
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Adolfo Herbster, sob . a inspira,io da Planta de Paris, reModelada 

pelo Barlo de HaussMann, elaborou uMa nova planta para a cidade, eM 

1875, visando o planejaMento. para sua expanslo. ProJetou UM conjunto 

de largas avenidas liMitando o núcleo urbano da cidade. A oeste do 

csntro urbano estava o Boulevard do lMperador <hoje avenida do 

lMperador), a leste o Boulevard da Consola,io <atual avenida O. 

Manuel) e ao norte o Boulevard Duque de Caxias (atual avenida Dutjue 

de Ca:·:ias). A proposta de Herbster foi tlo significativa para 

Fortaleza, que, até hoje, o centro da cidade está a~nda circunscrito 

aos liMites das avenid<.1s por ele trac;.adas <figura no. 15>. 

Já aposentado, eM 1888, Herbster faz UMa nova planta diretora 

para Farta 1 eza, "a MP 1 i ando e consolidando ainda Mais o en>:adrezaMento 

e a reModelac;.ão da cidade". Mas esta proposta não foi iMpleMentada 

pelo~. adMinistratores Municipais, o que para RaiMundo Girão trot.n:e 

"enorMes prejuízos a . UM progresso Mais confor111e as regras de 

estilizac;.ão urbanísticas" <Girão, 1979: 80>. 

O cresciMento horizontal da cidade orientou-se para a Zona 

Oeste, no sentido oposto ao 1 itoral, pois a popu1ac;ão de alto padrá"o, 

nesta época, não valorizava o Mar e existia o preconceito de que o 

solo arenoso nlo se prestava a edif ica,~es, nlo suportando casas de 

Mais deu~ andar. <Girlo, 1979: 78). A cidade se expandia acoMpanhando 

a antiga estrada do Soure <hoje, Bezerra de Menezes/ BR-222), e a 

GuilherMe Rocha / Francisco Sá. Nesta área surgiu o bairro de 

Jacarecanga, onde aglutinava111-se as faMílias de alto padrão de renda, 

as burguesias coMercial e agrária, que MantinhaM doMicnios na cidade 

e que doMinavaM pol iticaMente o Estado. 

Jacarecanga, foi instalado o colégio Li'ceu do Ceará, para 

for111ar e educar os filhos dessa burguesia. Até a década de sessenta, 
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Figura n!! lS 

! ·.:: .- ·:.: ,: ~· ;.· • ·~ • 
• t º '" º " 

Adolfo Herbster inspirado na remodelação de Paris 

elabora em 1875, nova planta visando um planeja

mento para expansão urbana de Fortaleza. 
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apesar de ser p~blico, o Liceu era considerado UM dos Melhores 

col~gios da cidade. Por ele passara• Muitos intelectuais, 

profissionais 1 ibera is e pol'rticos de destaque do Cear~. 

E• 1880, foi instalado o servi'º de transportes coletivos, 

realizado por tra,ão aniMal pela e•presa canadense; FERRO CARRIL. 

"Sa'la• 

T~vora>, 

da pra'ª do Ferrera ruMo ao Boulevard do Rio Branco CJoaquiM 

Benfica e Alagadi,o <Bezerra de Menezes>. Sb Mais tarde, eM 

1914, ~ que Cear~ Tranway Light and Power haveria de 

siste•a de transporte el~trico e• Fortaleza" <Jornal 

08.06.88)(Figura no. 1 6 ) • 

iMplantar o 

Fort NeNs, 

O desenvolviMento dos Meios de transporte 1 iberou os •oradores 

da necessidade de vivereM no n~cleo central, favorecendo a expansão 

urbana. Essa situa~ío teve inrcio a partir da iMplanta~io dos bondes 

puxados a burro, depois os bondes el~tricos, os trens e, atualMente, 

os ônibus, autoMdveis e outros Meios de transporte co•uns às cidades 

Modernas. 

O Estado, ao iMplantar novas 1 inhas de bondes, estradas de 

ferro e rodovias, direcionava o cresciMento da cidade e valorizava 

novos espa,os, tornando-os acess'lveis em termos de transporte para a 

popula~ão. Assi~ é que, ao longo e no final das linhas, surgiraM 

ch~caras de fa•'llias ricas do interior. 

No final do s~culo passado ta•b~M fora• inaugurados os servi,os 

de ilumina,ão p~bl ica e de cal,amento. J~ no s~culo XX, teve in'lcio a 

opera,ão do cabo subMarino, do sisteMa telefônico e telegr~fico e 

dos servi,os postais. A cidade passou então por u• per'lodo de 

prosperidade. Come,aram a funcionar os pri.meiros cursos superiores 

- Direito, Farm~cia, Odontologia e Agrono•ia. Ta•b~M nesse per'lodo foi 

inaugurado o pri•eiro cineMa <1919) e o Teatro Jos~ de Alencar <1914> 

CCODEF,1979: 27>. 
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Boulevard Visconde ·do Rio Branco . 
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POSTO DOS BONDES E ESCRiPTORIO DA LUZ 
Praca do 'Ferreira, 40 , 

~. :. USINA ELECTRICA·-· Ruà d~ Pr~i~ · . .. 

iL '· Ho~:J!~AdJ:sP:A~:~~ :=~~~cos ; 
1 Unha do Alagadiço - naS hora~; 2, 17, 32 e 4 7 m inulos 

·' ,. ... • . Bemffca - · 5, 2~, _35 e 50 
.. 

.. • Outeiro - 7, 22, 37 e 52 . 
. .. 

,. '> • F. Vieira -- 2, 12, .22, 32, 42 e 52 . 
•. ··- . .. . : .. 

• •a. Mororó - 2, 22 e 42 

• · • Estação - 3, 13, 23, 3~, 43 e 53 
1 ., 

• • j. P. Bonlfacfo - 3, 23 e 43 

• · " Prain'ha ..:.. nas horas e mel as horas 

" • Via Ferrea - · 15, 30 e 45 

• A. Epltaclo - .::'aos 15 e 45 minutos. 

" . ' 

Figura n9 16 - Linhas de bondes elétricos partindo 
da Praça do Ferreira - 1925 
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E• 1912, eM fun~ão da chegada do autoMbvel, Idelfonso Albano 

assuMiu a adMinistra~ão da cidade e deterMinou a retifica~ão do 

alinhaMento das casas, para que fosseM alargadas 1 as ruas e feitos 

MelhoraMentos na paviMentaGão. A cidade coNeGOU a se organizar e• 

funGão do transporte individual e da populaGão que te• recursos para 

adquirr-10. 

Fortaleza tornou-se o grande centro econÔMico do Estado, 

mudando a hierarquia urbana cearense. No inrcio do s~culo XX, a 

capital já concentrava uMa gama de serviGos, equipamentos e 

atividades, atraindo a populaGão de outras cidades e da zona rural. 

A iMplantaGão da oficina mecânica da RFFSA - Oficina do Urubu, 

na d~cada de trinta, e da ferrovia que corta a Zona Oest~ da cidade 

atraiu para as proxiMidades de seu leito as priMeiras ind~strias de 

beneficiaMento de algodão e a Não-de-obra nelas eMpregada. 

SurgiraM os estabelecimentos industriais, "como resposta ~ 

crise internacional de algodão, que provocou a báixa do preGo do 

produto. Os produtos da pecuária e o algodão eram a mat~ria-prima 

para as indústrias que favoreciaM um incipiente desenvolviMento 

urbano. <Silva, 1984: 4). 

A crise internacional de 1929, quando houve UMa quebra nas 

exportaGÕes de produtos priMários brasileiros, e a RevoluGão de 30, no 

Brasil, alteraram a divisão regional do trabalho e a organizaGão do 

espac;o brasileiro. Estas transformaGÕes internas refletiafll a 

problemática Mundial e a prdpria redivisão internacional do trabalho. 

O Brasil, pars exportador de mat~ria prima, iniciou o seu processo de 

industrial izaGão via substituiGão de importaGÕes. O Ceará passou a 

exportar algodão, cera de carnaúba, outras Mat~rias-priMas e, 

principalmente, Mão-de-obra para a região Sudeste. Teve inrcio o 
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grande e interminável fluxo migratbrio - cearenses que fugiam da 

desestruturacio da econoMia agrária, em busca de trabalho. 

Com as grandes secas e o agravamento da que~tio agrária, o 

hoMeM do campo taMb~M Migrava para Fortaleza. SurgiraM as priMeiras 
1 

favelas <PiraMbU, Z~o Padre e Mucuripe), principalMente a partir 

da seca de 1932. A populacio iMigrante alojava-se eM locais prbxiMos 

das ind~strias, construindo seus barracos eM terrenos ~~bl ices e 

privados que estivessem desocupados. Fixava-se tamb~M na faixa 

1 itorinea e nas dunas, ireas desprezadas pela populaGÍO de Mais alta 

renda. ExploravaM a pesca ou trabalhaM na ind~stria, no com~rcio ou na 

prestaGão de serviGos. 

Fugindo ~a poluicio das ind~strias e da proxiMidade das 

favelas, a populacio de mais alto padrlo de vida transfe~iu-se do 

bairro de Jacarecanga para a Aldeota, do outro lado da cidade <leste), 

que, eM 1930, nÍO passava de UM extenso areal. 

Assim, coMetava a ficar mais vis1vel, a partir da d~cada de 

trinta, o processo de diferenciacio espacial e segregaclo residencial. 

A distribuiclo da populaclo no espace urbano de Fortaleza ficou 

nitidamente determinada pelo n1vel de renda. 

Apbs os projetos urban1sticos de Adolfo Herbster, a partir de 

1875, os prefeitos municipais nio eMpreenderam nenhum outro plano, at~ 

a adMinistracio de Tib~rcio Cavalcanti. Os prefeitos GuilherMe Rocha, 

Idelfonso Albano e Alvaro Weyne constru1raM obras, ajardinaram 

pracas, por~M sem obedecer a nenhum projeto sistematizado <Girlo, 

1979: 80). 

Na administracio revolucionária do Prof. Tib~rcio Cavalcanti 

(1931/1932), foi levantada a planta de 1932, onde já estavam definidos 

os bairros da Aldeota, Prainha, Benfica, Joaquim Tivera, Jacarecanga e 
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Floresta. Em sua gestão foi i MP 1 anta do o projeto de arruaMento de 

Adolfo Herbster <Figura no. 17). 

Tibf.lrcio Cavalcanti Mostrou à Interventoria Federal a 

necessidade de se consultar um urbanista para elaborar UM novo plano 

de urbanizac;.ão para Fortaleza. Mas foi seu sucessor Raimundo 

Girão, que111 teve a oportunidade de contratar, apbs estudar 

demoradamente a matt!ria e ver de perto o que estava sendo feito · em 

Recife e João Pessoa; o arquiteto Nestor Figueiredo, apesar de parecer 

contr•rio do Conselho Consultivo da Cidade. <Girão, 1979:80>. 

No "Plano de Remodela~ão e E:<tensão de Fortaleza", do urbanista 

Nestor de Figueiredo, foi feita, sob a influ1ncia de Le Corbusier, a 

primeira proposta de zoneamento para a cidade de Fortaleza. Le 

Corbusier propôs separar analiticamente as fun~ões urbanas 

habita~ão, trabalho, lazer e circula~ão - dando origem à Carta de 

Atenas. E importante ressaltar a atualidade deste urbanista, pois o 

Congresso de Atenas aconteceu em 1933 <Marques, 1986:161)(Figura no. 

18) • 

A filosofia viária do Plano propunha a 11 i111plantaj:ão de u111 

sistema r•dio-concintrico, de vias principais, atravt!s de ruas 

perift!ricas e alargamentos das radiais" <CODEF,1979: 28>. 

O Plano de Nestor de Figueiredo foi interrompido quando o 

Prefeito RaiMundo Girão deixou o cargo em 1934. Sua elaborac;.ío sd foi 

retomada em 1943, Pelo Prefeito Raimundo Alencar Araripe, que já tinha 

restaurado a Comissão do Plano da Cidade, em 1939. Mas o plano não 

p6de ser executado, pois muitas modificac;.6es ja haviam sido feitas na 

cidade <Girão, 1979: 81 >. 

A cidade dos ricos expandiu-se então para o leste, ocupando 

as áreas melhores. A transferência do Porto do Poc;.o das Dragas para a 

79 



Cll 
o 

Figura n9 17 Planta da Cidade de Fortaleza levantada na ~iministraçao de 1931-32 o~ce 

onde se nercebe o bairro da Aldeota, em formação. 
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Figura n9 18 - 1- Proposta de zoneamento para Fortaleza. Plano de Remo-

delação e Extensão de Fortaleza elaborado por Nestor de 
Figueiredo - 1932/33 



Barra do Mucuripe veio ratificar esta tendincia, pois levou infra-

estrutura para esta irea. Apesar de 111uitas discuss~es e p o 1 é'111 i c as , 

as obras do Porto do Mucuripe foraM iniciadas e111 1938, originando u111a 

série de probleMas de ordeM aMbiental, tendo a a~'áo das ondas 

erodido praias, derrubando casas e constru~~es. 

Na década de sessenta, foi construrdo o ra111al da estrada de 

ferro Parangaba-Mucuripe contornando e passando distante da ir~a 

ocupada e f~zendo a liga,ro Esta,ío Ferroviaria Joio Felipe-Zona 

Industrial-Porto e Porto-Interior do Estado. 

Ar 111 a zé n s e d e p b s i tos p r b :< i Mos d as .d ocas do Porto Velho, 

deslocaraM-se para as Docas do Mucuripe na d~cada de cinquenta, 

partir da atra,ío do novo porto. Posterior111ente, instalara111-se na 

MesMa ~rea Moinhos de trigo, ind~strias ligadas a exporta~lo, f~brica 

de asfalto, coMpanhias distribuidoras de derivados de petrbleo e 

indústrias ligadas ~ pesca. Atrarda pelos eMpregos nos serviGos 

portuirios e nas indústrias, a popula,ío pobre construiu favelas. A 

"zona do Meretrrcio" taMbéM se transferiu para o Farol do Mucuripe. 

O prefeito Clbvis de Alencar Mota, na interventoria do Coronel 

Machado Lopes, aprovou, e111 1947, o ante-projeto do "Plano Diretor para 

Re111odelaGÍo e Extensío de Fortaleza'', executado pelo engenheiro Sabdia 

Ribeiro, apresentado COM l.IM MeMor ia 1 justif icati~o resu111indo suas 

idéias <CODEF, 1979:31). 

Este plano tinha u111a preocupa~lo pioneira coM a preserva~lo dos 

leitos dos riachos e das ~reas verdes e coM a del i111itatlo de •reas de 

parques <Figura no. 19). 

Na adMinistra~lo do prefeito Acr1sio Moreira da Rocha, eM 1948, 

Sabbia Ribeiro apresentou o projeto final d~ Plano Diretor, onde 

enfocava a divislo e a noMeclatura dos bairros, o siste111a vi•rio e os 
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Figura 19 Plano Sabôia Ribeiro. 
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espa,os 1 ivres. N-0 plano também h• indica,~es de zonas portu~rias, 

industriais, coMerciais e residenciais, seM, contudo, estabelecer UMa 

definiGão clara dos critérios adotados para esse zoneaMento (CODEF, 

1979: 34). O plano Malogrou. 

Na an•Iise de Raimundo Girão, "o Plano de Sabbia Ribeiro 

tecnicaMente era digno de todos os elogios, mas não fora resultante de 

estudos mais aprofundados, mais realistas, das possibilidades 

eco'no111 i cas da cidade, al~111 de ter surgido, no tocante a sua ado~lo 

oficial, coM grave erro de origem. Foi tornado obrigatbrio, ex-
e:·:-

a~r~~tm • mediante apressado Decreto-Lei, se111 transitar pelos crivos 

purificantes da Co111isslo do Plano da Cidade" (Girão, 1979:82)(05). 

Na d~cada de cinquenta, acelerou-se o cresciMento populacional. 

A estrutura agr~ria, as grandes secas de 1951 e de 1958 ~ as enchentes 

de 1959 provocaram, através do intenso processo 111igratbrio, UM 

crescimento intercensit•rio de 90,SZ. A popula,ão de Fortaleza passou 

de 270.169, em 1950, para 514.813 habitantes, eM 1960. Esse 

crescimento populacional aumentou a defasage111 entre o ta111anho da 

populaç~o. a oferta de emprego e as condi,~es de infraestrutura e 

servi,os urbanos. O n~111ero de favelas cresceu e os problemas sociais 

se agravaram. 

A pol'itica desenvolvi111entista do presidente Juscelino 

Kubitscheck, favoreceu a industria 1 i za,'áo e direcionou o flu:·:o 

111igratdrio para as grandes cidades. A i111pJantac;.ão da grande indústria 

auto111obili'stica no Brasil e:dgiu a for111ulac;.ão de uma nova poli'tica de 

organizac;.ão espacial, visando a utilizac;.ão do transporte rodoviirio. O 

pai's foi rasgado por novas e extensas rodovias. Nas cidades, foram 

-----------------~----------------------------------------------------

(05) A falha apontada ao Plano de Sabdia Ribeiro foi a 111es111a do 
então Prefeito Raimundo Girão, e111 1932, quando não aceitou o parecer 
contr~rio do Conselho Consultivo da Cidade, para elaborar novo 
plano de urbanizac;.io. 
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constru'ldas avenidas, ruas 111ais largas, _grandes estaciona111entos, 

viadutos e auto-estradas. O espai:o urbano se organizou e111 fun,ão do 

auto111bvel, be111 a que sb tê111 acesso as classes Média e alta , que 

pode111 pagar por este Meio de transporte individual. Co111e,ara111 a surgir 
~ 

os proble111as urbanos das cidades Modernas - os congestiona111entos, os 

acidentes de tr~fego, a poluii:ão sonora e do ar. Gerados a partir da 

produi:ão de bens para servir~ co111odidade de alguns, esses proble111as 

afeta111 toda popula,ão, que sofre suas consequências. E a privatiza,ão 

dos benef'lcios do transporte individual e a socializai:ão das perdas 

decorrentes do seu uso. 

Apbs a grande seca de 1958, foi criada a SUDENE, e111 deze111bro de 

1959. Os incentivos a industria 1 i zai:ão fora111 a for111a encontrada pelo 

Estado para "solucionar" os proble111as da região Nordeste. O processo 

de industrial izaGão visava neutralizar os efeitos negativos 

decorrentes do acelerado cresci111ento populacional e das péssi111as 

condiG6es de vida da populaGão atrav~s do au111ento na oferta do n~111ero 

de e111pregos. Recursos públicos provenientes do i111posto de renda e de 

outras fontes era111 transferidos para e111pres~rios que quisesse111 

investir na região. 

Fortaleza transfor111ou-se e111 polo de atrai:ão das populai:~es 

111 i grantes, apesar do incipiente processo de industria 1 i zaGão do Ceará. 

O nú111ero de e111pregos não aco111panhava o cresci111ento populacional, 

· gerando enor111es deficiências nos servii:os urbanos, confor111e foi 

retratado e111 levanta111ento realizado para o Plano Urban'lstico de Hélio 

Modesto, e111 1967. 

Naquela ~poca, Fortaleza possu'la u111a rede p~blica gratuita de 

~gua que atendia a 20/. dos prédios da cidade, u111 servii:o de 

esgota111ento sanit•rio concentrado na zona central da cidade que servia 
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a 20Z das edifica~~es e uMa rede de energia el~tric~ para 70Z dos 

consu111idores potenciais. O Maior déficit era o forneci111ento de energia 

elétrica para o setor industrial <Marques, 1986: 118>. 

O cresci111ento populacional provocou UM adensaMento no n~cleo 
~ 

central, obrigando seus habitantes a ireM gradativaMente se afastando 

para as ~reas perif~ricas. de atividades, 

perManecendo no centro, as tipicaMente coMerciais. As classes Máis 

abastadas dirigiaM-se para a Aldeota, na Zona Leste, que já 

contava coM caracteri'sticas residenciais de alto ni'vel. As classes 

Menos abastadas se di~ecionaraM para bairr9s perif~ricos nas zonas 

Oeste e Sul, onde já estavaM instaladas alguMas ind~strias ao longo de 

via f~rrea. EraM ireas ainda não urbanizadas, se111 infra-estrutura. 

Este processo de incorpora,ão de novas ~reas ~ cidade fo.i 

precedido pela ª'ão de especuladores iMobili~rios, que se apropriaraM 

de terrenos localizados na periferia urbana e de loteaMentos de 

antigos si'tios que anteriorMente tinhaM uso rural <Srtio Cocd, s i't i o 

Alagadic;.o, Si'tio CaMbeba, Estíncia). Estes parcelaMentos foraM feitos 

de acordo COM o trac;.ado eM :·:adrez, obedecendo a or i entac;.ão 

estabelecida no Plano Diretor da Cidade. 

Ass i M, ~reas Mais distantes fora111 sendo ocupadas, enquanto 

enorMes terrenos, alguns parcelados, eM torno do centro, f i cavaM e111 

"pousio", a espera de valorizac;.ão. 

EM 1960, de acordo coM o arquiteto Liberal de Castro (1977:32), 

Fortaleza, então coM 520 Mi 1 habitantes, apresentava UMa área loteada 

para abrigar UMa populac;.ío de 2 Milh5es de pessoas. Seus cál-:ulos 

foraM baseados eM UM adensaMento da ordeM de 150 hab/ha. 

EM 1963, Hél ia Modesto, a partir do levantaMento da situa~ão da 

cidade, elaborou UM novo Plano Diretor, onde "apresentava UM a 
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abordageM integrada, cujas proposiGÕes urbanrsticas abrangiaM os 

aspectos eco n ó~M i c os. s o c i ás e a d Ministra t i vos 11 
• · Esse p 1 ano a d o ta v a u M 

zoneat11ento funcional. agrupando atividades nlo confluentes eM locais 

adequados e levando eM conta a estrutura sdcio-econ6Mica da cidade, 
~ 

expressa nas forMas e tendincias de uso e ocupaGÍo do solo. Baseado eM 

estudos da situaGÍO existente na d~cada de sessenta, eM relaGão a 

ocupaGÍo diferencial do solo, estabeleceu ut11a classificaGÍo de quatrb 

zonas residenciais diferenciadas eM funGão do nrvel de renda da 

At11pliarat11-se as possibilidades de cresciMento vertical eM 

deterMinadas áreas da cidade. Nas zonas re~idenciais - ZR-2, foraM 

perMitidas edificat~es coM at~ oito paviMentos. Na área central as 

construt~es puderaM atingir at~ doze andares, eMbora esse zoneaMento 

<1inda nlo abrangesse <1 área a leste do raMal Porto do Mucuripe 

Parangaba. Propas ainda <1 constru~io de avenidas e parques ao longo do 

leito dos riachos Paje~. Jacarecanga e AguanhaMbi. COMO j~ havia 

indicado Sabbia Ribeiro <CDDEF, 1979:37HFigura no. 20). 

A proposta de zoneaMento desse plano, baseado na renda, 

oficial izaGão da segrega<;.â'o sdcio-espacial. 

De sua conceptlo, uMa s~rie de propostas foi adotada. COMO a 

"constru;:.'áo do trecho da Avenida Beira Mar, voltando-se, finalMente, a 

cidade para o Mar; construtlo da avenida PeriMentral, anel que 

contorna a cidade e 1 i gando entre si os bairros da periferia (da Barra 

do Ceará ão Mucuripe); abertura da avenida Luciano Carneiro, 

proporcionando Melhores condit~es de acesso ao Aeroporto; el abora;:.'áo 

de cartas aerofotograM~tricas e ortofotocartas. cobrindo a área total 

do Munic1pio, e; iMplantatlo do Cadastro !Mobiliário" <CODEF, 1979: 

4 0) • 

EM 1962, o Servito de AbasteciMento de Agua e Esgoto do Estado 
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do Cear• - SAAGEC, iniciou e explora~lo do forneciMento d'~gua. EM 

1963, a Aldeota era o priMeiro bairro a ser beneficiado coM êl capta~ão 

d'iCgua subterrânea da dunas do Papicu, pois seus habitantes tinha• 

Maior capacidade de pagaMento. A expansão da re~e de ~nergia el~trica, 

produzida pela CHESF na usina de Paulo Afonso, a partlr de 1965, 

Melhorou o abasteciMento da cidade, favorecendo sobretudo o setor 

industrial <"arques, 1986:118>. 

O MoviMento Militar de 1964 deu novas diretrizes à pol1tica de 

desenvolviMento urbano, criando o BNH e o SERPHAU. O governo federal 

passou a concentrar Mais recursos financeiros e a controlar 

pol rtica e adMinistrativaMente todo o. aparelhoo de Estado, reduzindo a 

autonoMia dos estados e Munic'tpios. 

UMa nova forMa de região administrativa, ba~eada eM dados de 

polariza~ão e integra~ão municipal foi criada pela Constitui~ão de 

1967 - as regi~es Metropolitanas, entre elas a de Fortaleza 

1979:42). 

CCODEF, 

Com o patroc'tnio do Governo Federal, foi elaboraodo, eM 1972, o 

Plano de DesenvolviMenooto Integrado para a Região de Fortaleza -

PLAN~IRF. O contrato de UMa e~uipe do Sul do pars provocou o protesto 

dos arqitetos locais, pois a Escola de Arquitetura já tinha forMado UM 

grande nl.fMero de prof'issionai is, desde a sua criação. Tratava-se de 

Mais UMa interferincia do governo federal, incorporando grandes 

eMpresas ao planeja.Menta urbano. 

Se g u n d o a. o r i e n ta j:: ão .d o P LA N D IR F , for a M i M p l anta d os d i versos 

projetos para o sistema vl•rio (avenidas Presidente Castelo Branco, 

Borges de Melo, AguanhaMbi, Zez~ Diogo e o 4~ anel Vi•rio> e programa 

sbcio-econÔMicos ~instala~lo de centros coMunitttrios e 

desfavelaMento, com a constru~ão de conjuntos habitacionais. 
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OPLAND I RF p rop unha a i nc orp ora~ão de novas ti rea s a cidade, c OM 

aberturas de vias e const~u~io de pontes sobre o Ri~ Co~b~ uma anti~~ 

bar~eira à expansão urbana. A cidade ultrapassaria · a · llnh~ ~ f~rrea 

Mucurlpe Parangaba e o Rio Cocb, Incorporando o S1tio Cocb e as 

terras alt?11 do rio, o atual bairro da Agua Fria. (figura n.D21>. 

Naquela ~poca governava o estrado do Cea~a o Coronel C~sar 

Cals, que pertencia~ fa1111ia Diogo, propriet~ria de terras <S,tl~ 

Cocb> na Zona Leste da cidade. O p~efelto era o engenheiro Vicente 

Fialho. 

a~ão conjunta entre Governo e e11pregadores 
f 

IMcorporou à 

cidade o bairro Agua Fria, da zona leste, atrav~s de doa~ões pelos 

Grupos Edson Queirbs e Patriolino Ribeiro de terreno~ vizinhos para a 

constru,io da . I11prensa Oficial e do Centro de Co~ven~ões. Estes 

equipamentos foram Instalados nas proximidades da . Universidade de 

Fortaleza <UNIFOR>, de propriedade do Mesmo Grupo Edson Quelrds, que 

deu lnrclo as suas atividades eM 1973. A instalaGão desses serviGos 

fez co11 que o governo, usando o dinheiro do contribuinte, levasse 

'gua, telefone e asfalto at~ lti, atravessanodo 'reas ainda nio 

Inteiramente ticupadas e valorizando excessiva11ente os . te~renos dos 

latifundiários urbanos <Brandão, 1986, 1986:02). 

EM 1973, foram iMplantadas as regiões Metropolitanas~ entre 

elas, a de Fortaleza, co11posta atua1Mente pelos municFpios de 

,Aqulraz, Pacatuba, Maranguape, Caucaia, Maracanau, Euz~bio e 

Fortaleza. Foram criadas tamb~m a Autarquia da Região Metropolitana de 

Fortaleza AUMEF e Companhia de Desenvolvimento de Fortaleza 

i:ODEPE, que passaram a controlrar e supervisionar as atividades do 

planejamento frsito e sdcio-econ6mico da RMF e do MunicFplo. 

Sob o governo do Coronel Adauto Bezerra; que nomeou o 
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Prefeito Evandro Aires de Moura, (1974/1978), UM novo . plano Diretor 

Frsico de Fortaleza foi aprovado pela Lei 4.486, de . 12/03/75. Este 

plano dividia o Munic,pio eM zonas de uso, legislando sobre o uoso e 

ocupa~lo do solo, coM o objetivo de orientar o desenvolviMento urbano 

CCODEF, 1979:44) <Figura 1'10 22). 

O Plano Diretor F1sico propunha, COM rela~lo ao sisteMa vi~rio, 

acentua~'áo 

prolongada 

do esqueMa r~dio-concintrico da 

a Avenida Santos DuMont (1976), sob 

cidade. Ass i M fo ·i 

o pretexto de dar 

acesso ao conjunto Cidade 2000, e construrdas a Avenida Zezd Diogo 

CDioguinho) e a Prac,.a 31 de Marc,.o, na Praia o do Futuro. TaMb~M foi 

prolongada a Avenida Antonio Sales, facilitando o acesso ao Centro de 

Conven~'óes, Universidade de Fortaleza, IMprensa Oficial o do Cear~ e 

AcadeMia de Po11cia, os quais, na ~poca, sb tinhaM coMo op~ão a 

Avenida Santos DuMont e a rua Francisco Gon~alves. 

o Conjunto Cidade 2.000, que foi o pretexto para o 

prolongaMento da Avenida Santos DuMont, foi co~stru1do eM 1972. Quando 

de sua construc.ro a ~rea onde hoje esti assentado era isolada da Malha 

vi~ria b~sica da cidade. Os aspectos 1 i gados a sua iMplantac.ito e as 

caracterrsticas de v~rios MOMentos da vida do conjunto sío o objeto 

principal desta pesquisa, onde discutireMos sua construc,.ío e · ocupac,.ío, 

a valorizac,.ío do entorno no contexto da Zona Leste de Fortaleza, beM 

COMO toda probleM~tica segregacional revelada na variada gaMa de 

dificuldades contidas no cotidiano de seus Moradores. 

Nesse perrodo, coM a expansío do sisteMa viirio para o leste, 

ocorreu UM acelelerado processo de especulac,.ío iMibil iiria, abrindo-se 

novos loteaMentos, seM nenhuMa fiscal izac,.â'o do Poder Municipal e seM 

nunhuMa infra-estrutura, construindo-se residincias de alto padrío eM 

lotes de grandes testadas. AldM dos probleMas sociais provacados pela 
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Figura n9 22 
Zoneamento de Fortaleza baseado na lei 4 . 486 de 1975 
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especulaGÍO iMobil iiria, que expulsa a populaGÍo de Meno renda para 

periferias distantes, surgiraM novos probleMas decorrentes da 

degrada,lo aMbiental gerada por aterros de lagoas e riachos e pelo 

desMonte de dunas. 

Cidade 

Leste, 

Data dessa ~poca o in,cio dos probleMas de ordem ambiental na 

2.000, coM o surgiMento do novo divisor de •gua para a Zona 

pela construGÍo da Avenida Santos DuMnont e o aterro da Lagoa 

de Tris Cora~~es, localizada nas adjacincias do Conjunto. O aterro se 

deu apesar da existincia da lei dos recurosos h,dricos, que preserva, 

legalMente, todos os Mananciais da cidade. 

CoMo se vi, ocorreu uMa acentuada expansío para a Zona Leste 

da cidade, eM direGÍo ~Praia do Futuro, ultrapassando a via f~rrea e 

o Rio Cocd, considerados, antigaMente, barreiras naturais 

cresciMento urbano. A a~io do Poder P~bl ico, e, obdiincia ao PLANDIRF 

e à Lei 4486/73, na constru~io de grandes obras p~blicas, instala~io 

de infra-estrutura e equipaMentos urbanos, incorporam à cidade o S1tio 

Cocd <hoje dividido nos bairros Vicente Pizon, Papicu e Cocd), as 

terras de Patriolino Ribeiro <bairros ~gua Fria e Edson Queiroz), o 

srtio Colosso o Srtio AlagadiGo <Casa Jos~ de Alencar) e o Srtio 

CaMbeba <sede do Governo do Estado). 

A cria,io da Universidade Federal do Cearà ( 1955) , da 

Superintenef~ncia de DesenvolviMento do Nordeste SUDENE <1959) e a 

instala,lo de filia is de eMpresas privadas esede dos brglos federais 

<DepartaMento Nacional 

Nordeste do Brasil-BNB> 

de Obras Contra as Secas - DNOCS, Banco do 

perMitiraM a constituiclo de UM novo segMento 

de classe M~dia forMado por professores universitirios, executivos de 

eMpresas privadas e tdcnicos do setor p~blico. Associada~ burguesia 

coMercial industrial e apoiada no SisteMa Financeiro da HabitaGÍo, 
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classe média conquistou as ireas reconhecidas como nobres, situadas na 

Zona Leste. A capacidade de poupan'a dessa classe teM concorrido para 

alimentar a especula~ão iMobili~ria, acelerando o processo de 

parcela.Mente do solo, não sb na capital, Mas ta•b~M eM outros 

MUnic'lpios perif~ricos, notada.mente no litoral de Caucaia, Beberibe, 

Aquiraz, Cascavel, Pacajus e São Gon,lo do Ararante. 

Oliveira, em O Estado e 0 Urbano np Brasjl. ressalta o papel 

das chamadas classes médias na ampl ia~ío do setor terciirio e da 

organizac;ão do espac;o da cidade. O Estado tem direcionado seus 

investimentos e planos para atender, sobretudp, os reclaMos advindos 

das demandas da classe média <Oliveira, 1982:19>. 

A pressão dos especuladores sobre os poderes Legislativo e 

Executivo teM alcan~ado diversas conquistas, conseguindo altera~~es no 

zoneamento da cidade, que visam aMpliar a densidade populacional e a 

taxa do terreno das zonas Mais valorizadas da cidade. Este é o caso da 

·alteraGão da Lei 4.486, no zoneameneto especial da orla marrtima, pela 

Lei 4.821, de 12/12.76 <CODEF, 19799:44>. 

A valorizat1o do espa~o da zona leste e, principalMente, das 

~ reas 1 itor1neas, levaraM a uMa redu~ão da Zona Industrial do Mucuripe 

~ cerca da Metade de sua ~rea inicial, pois esta atividade era 

i ncompat'I vel coM uso residencial de alto n'lvel das adjacências 

(~arques, 1986:1/1). 

Entre 1976 e 1978, dentro da pol'ltica urbana nacional de 

planejamento integrado, instalou-se eM Fortaleza UM escritdrio do 

GEIPOT, 

urbano, 

coM o objetivo de elaborar estudos referentes ao transporte 

atrav~s do covênio entre o Ministério dos Transportes e o 

Governo estadual. Mais uMa vez o Governo Federal desenvolveu projetos 

qye interfereM na Malha urbana do municrpio, seM consultar às 

aYtoridades locais. 
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Ainda durante o governo de Adauto Bezerra, foraM constru1dos o 

interceptor oceânico e o eMissário submarino, com o objetivo de 

Melhorar as condi~6es de saneamento da cidade. Foi ampliada a rede de 

esgoto, beneficiando, a Zona Leste, apesar do emjss~rio ter sido 

construrdo na Zona Oeste, na praia do Kartddromo <Leste-Oeste), em 

frente ~ Escola de Aprendizes Marinheiros. O sistema de esgoto atende 

~s edifica,~es constru1das a leste, a partir do ramal ferroviárto 

Mucupuripe-Parangaba, atingindo at~ o gradiente <espigão> da Avenida 

Ant~nio Sales. A oeste, a rede sb atinge at~ a Escola de Aprendizes 

Marinheiros, onde sai o eMiss•rio, Mar a dentro. 

Problemas t~cnicos no funcionaMento do eMiss~rio e UM número 

significativaMente de indústriais não ligadas a rede pública de 

esgotamento sanit•rio tim trazido consequlncias negativas para a 

popula,ão que habita as proximidades do eMiss•rio. O 1ndice de 

polui,ão de suas praias, onde h• elevada concetra,ão de col iformes 

fecais e despejos industriais, ~ alt1ssimo, sendo consideradas pelo 

brgão representativo da Secretaria Especial do Meio Ambiente <SEMA>, a 

Superitendincia de Desenvolvimentoi i do Estado · do Ceará <SUDEPE>, 

imprbprias para oos banhistas. Mesmo assim, pela falta de op,~es de 

lazer de seus habitantes, as prais são muito frequentadas durante os 

finais de saMana. 

Quando voltou a governar d Estado, o Coronel Virg11io Távora 

(1978/82), que já governara o Ceará no per rodo 1962-1966, nomeou para 

o cargo de Prefeito da Capital o M~edico L~cio Alcântara, filho do ex

governador Wlademar Alcíntara. 

Nessa administra,ão, foi constru1do o Centro Administrativo do 

Estado do Cear•, numa •rea de 47 hectares de terreno do governo 

1 estadual. A concentra,ão de pr~dios públicos visava melhorar o 
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rendiMent~ do servi'º burocrático e facilitar a vida de quantos 

demandam as reparti,~es p~bl icas a fiM de tratar de assuntos a elas 

pertinentes. A constru,lo do Centro AdMinistrativo foi cr i ticada desde 

o seu lan,amento, sobretudo pelos pol1ticos do partido de oposi,lo 

<PMDB>, tanto por sua local izai:ão no Sitio CaMbeba, a 14 KM do centro 

da cidade, quanto pelos gastos coM a obra. Mais de 20 Milh~es de 

ddlares foraM investidos na operaGão , contribuindo com Mais de 40/. do 

endividaMento externo do Estado, nuM MoMento de seca , quando · havia 

carência de recursos para financiar as "frentes de trabalho" dos 

prograMas de emergincia nas regi~es seMi-•ridas <Di•rio do Nordeste, 

21.11.87). 

Outras cr1ticas estavam relacionadas com os elevados custos 

para instalar infra-estrutura na área e criar UM sistema de 

comunicaçlo com o resto da cidade. •Para o transporte dos funcionários, 

a adMinistra,ão estadual mant~M ~nibus especiais alugados, que 

perManenceM estacionados e ociosos durante todo o dia. A populai:lo que 

necessita resolver probleMas nos drgãos públ ices ali localizados teM 

que se deslocar de carro ou suportar longas horas pelo 6nibus de 

linha, que sd recenteMenMte entrou eM circulaGão. 

A administraGão do Prefeito Lúcio Alcântara foi Marcada pela 

construGão de polos de lazer na Barra do Ceari, na Lagoa do Paia, no 

AlagadiGo e na Praia do Futuro; pela urbanizaGão da avenida Beira-Mar, 

e; pela construGão do Parque Ecoldgico do Cocd. O Governo mun i cipal 

aparentava ter preocupaGÕes com o lazer da periferia e a preservaGão 

a111biental. 

Na verdade os polos de lazer tiveraM Menos papel na cria,lo de 

alternativas de diversão para o proletiriodo do que vem evitar que os 

chaMados espaGos burgueses fosseM invadidos pela periferia. Isto de 
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fato aconteceu na gestlo Municipal seguinte, de Cesar Cals Neto, que 

criou o prograMa "VaMos a Praia", colocando ônibuus especiais ligand.o 

os bairros perif~ricos às praias da elite. 

O plano Diretor F'lsico para a cidade foi aprovado 
~ 

Al~antara, coM a san,ão da Lei 5.122-A de, 13.03.79. A 

por Lticio 

1 e i foi 

alterada e coMpleMentada - duas vezes poucos Meses apbs sua 

aprovaGão, COM a proMulgaGÍO das leis 5151-A, de 16.05.79, e 5161, de 

04.06.79. 

Essa legisla~ão vigora at~ hoje, eMbora tenha sofrido v•rias 

a 1 tera~'óes, a partir da pressão exercida sobre os vereadores por 

setores i Mob i 1 i •ri os interessados eM auMentar a densidade perM i ti da e 

assim os seus lucros com o solo criado. TaMb~m houve tentativa de 

alteraGÍO por iniciativa de pol rticos preservacionistas, querendo a 

volta de algumas densidades Mais baixas nas ireas de dunas e prdxiMas 

aos recursos hrdricos, de acordo coM as leis anteriores. 

O prefeito L~cio Alclntara proMoveu o I FbruM de Debates Adolfo 

Hebster, em abril de 1980. No seu pronunciaMento de abertura dizia 

que o encontro visava tornar-se "iMportante instruMento indutor de 

participativa no ~àMbito do Munic'lpio de Fortaleza".<PMF: 1980; 13). 

Durante o seu governo, o ForuM se repetiu p o r t r'e s a n o s 

seguidos, tratando dos teMas:" Estudo e Aval iaGão da LegislaGão Básica 

do Plano Frsico de Fortaleza". "A Questão AMbiental eM Fortaleza" , e 

"Transportes". Estes foruns contavaM coM a participae<.ão de 

representantes de diversos drgãos públicos, eMpresas , entidades civis, 

professores e estudantes universitirios. 

Apesar deste convite à participaGÍo e dos riqurssiMos debates 

1obre teMas iMportantes para o planejaMento de Fortaleza, as inúmeras 
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propostas encaMinhadas durante os eventos não foraM iMplantadas. A 

participação da sociedade civil nas discuss6es nío alterou a proposta, 
' • 

apenas serviu para fortalecer o discurso de participação e legitiMar 

esta adMinistração "deMocrática" e seu Plano Diretor. 

D Plano Urbano para Fortaleza, coM base na Lei 5122A, difere 

dos anteriores, porque. para dividir a cidade em zonas, eM vez do 

critério de renda passa a utilizar a densidade p~pulacional. Este 

critério, aparenteMente mais técnico e neutro, atende Mais de perto 

' 
aos interesses da classe doMinante, ligada a especula~ão iMobili•ria. 

<Marques,1986:201)(06). 

UM dos aspectos critic•veis na lei slo os 1ndices Menores de 

áreas verdes e institucionais nos loteaMentos de interesse púb l i c o, 

eM rela~io ao que é válido para outros loteaMentos, de acordo COM a 

lei 5324, de 07.12.79. Para os loteaMentos de maneira geral, a lei 

estabeleceu que serão reservados 157. do total do terreno para áreas 

verdes e Si. para áreas institucionais. Nos loteaMentos de interesse 

público, são construidos os conjuntos habitacionais COM alta 

densidade, para a popula~ão de baixa renda, o que justificaria, ao 

contr•rio do que previ a nova lei, Maiores •reas de lazer e 

institucionais, proporcionais ao núMero de Moradores. 

A institui~ão do lote M'lniMo com a dimensão de 135M2 de área e 

testada de 5,5M, tambf?M provocou sérias implica~ões na vida da cidade. 

A pertinlncia de sua discussão reside no fato de que o estabelecimento 

dessa diMensão torna iMposs'lvel atender às norMas sanit•rias "que 

(06) A análise da lei 5.122-A, de 1979 e suas coMplementares que 
serão discutidas nesse trabalho se· baseia nas contribui~Ões, propostas 
e cr1ticas efetuadas durante o 1~ FbruM de Debates Adolfo Herbster, 
sobretudo apresentadas pelo Intituto de Arquitetos do Brasil <IAB> 
seção Cearl, por Suetônio Mota representando a ASES e pelo rela~rio 
•final do evento. 
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recoMendaM UM afastaMento entre o suMidouro que ~a parte do esgoto que 

per•ite a infiltra~ão no subsolo, e o po~o de no •fni•o 30 Metros." 

<"ota, 1980: 130). A inexistência de sisteMas de abas~eciMento d'água 

e esgotaMento sanitário na Maioria das áreas loteadas iMpede a 

aceitaGão da justificativa oferecida no texto da lei, de que o ta•anho 

do lote facilita o acesso da populatão Mais pobre. Criando condi~ões 

para o surgiMento de probleMas de orde• sanit~ria, piorando o n'lvel da 

qualidade de vida, não seria esta a solu~ão para os problemas 

econÔMicos da popula~ão. 

O engenheiro sanitarista Suetônio "ota sugere que se exija nos 

processos de parcelaMento do solo as caracter'lsticas, diMensões e 

local izaGão de áreas ins~itucionais, e que seja exigida a ·drenagem do 

terreno antes de se iniciar a divisão para os loteaMentos. Dessa 

forMa a Prefeitura poderia iMpedir que recursos h'ldricos sejaM 

aterrados 

loteamento, 

e 

institucional. 

que a vegetaGão seja devastada, e, escolher, 

as áreas mais adequadas para o lazer e o 

no 

setor 

O zonea•ento proposto nesta legislatão não revela preocupa~ão 

e• relacionar a densidade da populaGão coM as condiGÕes naturais da 

superfrcie, isto~. COM a direGão dos ventos, profundidade do lenGol 

freático, topografia, insolaGão, tipos de solo, vegetaGão. TaMpouco 

preocupou-se 

atendiMento 

o legislador e• pensar a densidade eM funGão do 

de infraestrutura e de serviGOS básicos. 

Zonas industriais e de alta densidade estão localizadas em áreas sem 

nenhuMa infraestrutura, co• lenGol freático quase superficial e nas 

proxiMidades de rios e lagoas, co•o ~ o caso da zona industrial da 

francisco de Sá. 

Areas que foraM ocupadas desta Maneira j~ apresentaM probleMas 
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a•bientais, coMo são os caso dos alagaMentos de casas, subsolos, 

edif'lcios e do saturaMento de fossas nos bairros . do .Papicu e de 

FtttiMa, e da polui,ão de lagoas, rios e praias pelos SUMidouros de 

edif'lcios, casas e ind~strias. Esse processo esttt acontecendo na 
~ 

Praia do Futuro, onde inexiste rede de esgoto e ~ perMitida a 

construçío de edifrcios de at~ doze paviMentos. CoMo sío perMitidas 

altas taxas de ocupação do solo, de at~ 70Z nas zonas resid€nciais 

<ZR-3> e na zona especial de praia 7 <ZE-7>, eleva-se o i'ndice de 

imperMeabil izaçío do solo, já acentuado pelo revestimento asfáltico 

das vias pt.fbl icas. 

Nos últimos anos de estiagem <1979/1984), Fortaleza recebeu 

constru~ões co•o se nunca Mais fosse ocorrer UM per'lodo chuvoso. O 

solo foi pouco a pouco iMperMeabilizado:, lagoas e riachos foraM 

aterrados. Os ''invernos rigorosos, com chuvas de at~ 225mm eM 15 horas 

initerruptas <DN, 31.04.85), e a inexist€ncia de galerias pluviais, 

têm provocado s~rios prejui'zos à cidade, como a destruição do sisteMa 

viário; o extravasaMento do leito dos rios, principalMente os 

canalizados <AguanhaMb i, JardiM AM~rica, Pajeú, Jacarecanga); o 

alagaMentos nas •reas de depressão; o ressurgi•ento de lagoas 

aterradas, e; a inunda,ão de vttrias ttreas da cidade, levando ao 

desabrigo milhares de pessoas. O conjunto Cidade 2.000 taMb~M sofreu 

graves consequ€ncias, visto que foi projetado em peri'odo de seca, 

quando grande parte das áreas alagáveis, devido a forMação de lagoas 

temporárias, não foram observadas. 

A lei 5.122-A, de 1979, e suas compleMentares, transformaram as 

áreas mais valorizadas da cidade, como Aldeota, Meireles, Varjota, 

Papicu e parte do Cocb em zonas residenciais de alta densidade CZR-3>. 

Na lei 4.486, de 1975, estes bairros eraM consideradas zonas 

residenciais de baixa e m~dia densidade demográfica CZR-1 e ZR-2>, 
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onde era perMitida a construGão de prédios coM o •áxiMo de tris 

paviMentos. Este fato favoreceu uNa extraordinária MargeM de lucros 

para as eMpresas iMobiliárias, COM a renda diferencial da terra 

urbana. 

A iMplanta,ão desta nova lei <5.122-A> produziu Nudan,as não 

apenas no zoneaMento de diversas •reas da cidade, Mas taMb~M no tipo 

de uso e ocupa,io do solo eM cada uMa dessas zonas, eM terMOS d~ 

núMero de paviMentos, taxa de ocupa,ão do solo e subsolo, ,ndice de 

aproveitaMento, taxa de recuo (frente e fundos dos lotes> e ,ndice de 

iMperMebealizaGão do solo. A partir da análise e cálculo de todos 
' 

esses rndices e taxas, chega-se a deterMinaGão da densidade 

populacional de cada zona e se pode• prever os probleMas que advirão 

eM funGão das condiG6es aMbientais e da infraestrutura existentes. 

De acordo COM esta nova legisla,ão, a •rea do Munic,pio ficou 

subdividida em zonas com uso predominanteMente residincial coM baixa, 

Média e alta densidades <ZR-1, ZR-2 e ZR-3>, eM zonas industriais, 

considerando o ,ndice de polui,ão <ZI-1, ZI-2 e ZI-3> e zonas 

coMerciais. Para cada UMa das zonas foraM fixados os seguintes 

eleMentos: ~rea e testada mrniMa dos lotes para fins de construGão, 

(ndices de aproveitaMento do terreno (!.A), taxa de OCUPaGão dos lotes 

< T • O > , recuo M(niMo e outros aspectos relacionados ao uso devido dos 

lotes. A 1 e i taMb~M deterMina, para cada uMa das zonas, outras 

categorias de uso e caracter,sticas básicas das atividades que poderão 

ser exercidas para complementar ou não sua fun,ão principal,como por 

exemplo, servi'º e com~rcio local (07><Figura no. 23). 

As zonas residenciais de baixa densidade <ZR-1> podem ser 

ocupadas por até 210 habitantes/ha. Nas zonas residenciais de Média 

densidade (ZR-2), a OCUPaGão pode atingir,o (ndice de 280 hab/ha. E 
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nas zonas residenciais de alta densidade CZR-3> é perMitida a 

construGÍo de edificaG6es COM até doze paviMentos e uMa densidade 

MáxiMa de 340 hab/ha. 

Outro aspecto discut1vel são os 1ndices de aproveitaMento e 

taxas de ocupa,ão do solo e subsolo poss1veis nas zonas especiais que 

"foram deterM i nadas eM fun~'áo da pro:-: i 111 idade da praia, do tipo do 

solo e da infraestrutura em tais áreas". <lei 5.122-A, Pg.20). 

As justificativas oferecidas pela exposi,ão de Motivos que 

instruiu a legislaGÍO básica do Plano Diretor de 1979 sro bastante 

válidas para escolha de zonas especiais, Mas ,se contradizeM COM o tipo 

de ocupa,ão perMitida nessas áreas. Diz a Mensagem do Prefeito: "Sua 

inclusão se deve~ preserva,io de aspectos paisag1sticos t1picos da 

zona de praia, estreitamente relacionados a relevo, vegeta,ão e 

recursos Hidricos, aléM de se dever a preocupaG6es com a relaGÍO entre 

As Zonas Especiais de proteGÍO verde, paisagrstas e turrsticas, 

ZE-1, 111argeia111 os rios e lagoas, correspondendo alguMas a ~reas 

preservadas pela lei de recursos hrdricos, co1110 os 111anguezais - o caso 

do rio Cocd e111 sua jusante. Apesar de serem áreas de preservaGÍo, a 

densidade populacional perMitida é de 140 hab/ha. Atualmente esta área 

e toda a bacia B-2 do Rio Cocd sío objeto de estudos Mais aprofundados 

para novo zonea111ento, depois do decreto 7.302, de 29.01.86, que criou 

C07> DefiniGÍo dos ter111os técnicos de acordo coM a lei 5.122-A/1979: 
Taxa de ocypa,~o do solo - CJ.0) A percentagem da àrea do 

~ terreno ocupada pela projeGio horizontal de edificaGio, nio sendo 
COMputado nessa proje,ro os elementos componentes das fachadas, 
tais como: brizes, Jardineiros, marquizes, pergolas e beirais. 
Indices de aproveitamento - CI.A> - O quociente entre a soma das àreas 

, construrdas de todo os pavimento~ do edifrcio e área total do 
· terreno, nio sendo coMputado no total da ~reada edificaGio, os .pa 
~ locais destinados a estacionamento, lazer, pilotis, raMpa de 
l acesso, elevadores, circula,ão comunitlria, depbsitos de at• 10 
~ 12, apartamento do zelador de at~ 40 m2 e subsolo. 
~ dire,'áo dos ventos/área,'áo urbana/forma de ocupa,ão da fai:-:a 
~ litorinea. Observou-se taMb•m, nessas, o seu potencial tur1stico e o 
[ n'lvel de atendimento de infraestrutura" <PMF, 1979:21>. 
r 
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a ~rea de Prote~ão AMbiental do Rio Cocb. 

A ZE-2 - zona especial de renova~ão urbana-conteMpla casos 

especrficos de desMeMbraMentos de lotes e reurbaniza~ão de bairros, a 

exemplo do Centro e da Praia de IraceMa. 

As zonas especiais de uso predoMinanteMente institucional - ZE-

3 correspondem, 
caMpi 

na planta de Fortaleza, ~s ~reas dos cam~H 

Universit~rios <UFC, UECE, UNIFOR>, Base A~rea do Cear~, Escola de 

Aprendizes de Marinheiros, 230 Batalhão de Ca~adores e Estádio 

Governador Plácido Castelo - o Castelão. 

As zonas especiais de praias e dunas <ZE-4, ZE-5, ZE-6~ Ze-7) 

têM possibilidades de uso Múltiplo • As zonas especiais localizadas no 

leste de Fortaleza destinaM-se a uMa popula~ão de renda Mais alta, que 

pode pagar para Morar nas regi6es l itoríneas e de dunas, · construindo 

casas e edifrcios coM rndices de aproveitaMento e taxa de ocupa~ão do 

solo menores que nas zonas de praia do setor oeste. Neste setor, as 

praias e dunas estio ocupadas por favelas e bairros de popula~lo 

tendo sido classificadas no zoneaMento côMO de alta densidade 

CZR-3>. ~ a prdpria institucional iza~ão da segregaGão residencial. 

Apesar de algumas áreas de praias e dunas tereM sido 

classificadas coMo zonas especiais, visando a preserva~ão aMbiental e 

dos aspectos paisagrsticos, a deterMina~ão de rndices de 

aproveitaMento entre 1,0 e 1,5 , da taxa de ocupa~ão do solo entre 

33 e 50Z e subsolo com 40%, e do gabarito de at~ 12 pavi•entos, não 

levou em conta, como prevê a lei, as condi~ões aMbientais e a 

ausência de infraestrutura, especialmente de saneamento básico. 

A zona especial de praia Z-7 ~ocupada pela faixa de terrenos 

prdxiMos ~ avenida Beira-Mar e ~ Praia de Iracema. A Avenida Beira-Mar 

tem os preGos Mais altos de terras da cidade, sendo, por isso 
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MesMo, ocupada por luxuos1ssimos edif1cios de apartaMentos e hot~is de 

cinco estrelas. 

RecenteMente, a sua ocupa~ão te• sido alterada, pois, antes da 

iMplanta,io da nova lei, sb era perMitida a constru~io de edif ica,~es 

com at~ cinco andares. Bares, restaurantes tradicionais e antigas 

residencias sio substituidos por pr~dios de aparta•entos de luxo e 

hot~is de at~ dezoito andares. Al~M dos corredores dos polos de 

adensaMento, ~a única •reada cidade onde se. perMitiu tal gabarito. 

Este gabarito e adensaMento correspondente poderão iMpedir a 

penetração das brisas MarrtiMas e a circulaGão do ar pelo resto da 

cidade. 

As diversas zonas especiais, COM excessão da Z[-7, não têM rede 

de esgotos e alguMas nem rede d'~gua , estando prdxi•as a recursos 

h(dricos e ao Mar. Os altos rndices de ocupaGão e de aproveitaMento 

e a possibilidade de construGÍO de edificaG6es de até doze paviMentos 

vío provocar sérios probleMas de saneaMento, aléM da destruiGão do 

relevo e da vegetaGão e da poluiGão dos recursos hrdricos. 

A preservaGão dos recursos naturais, através da legislaGão de 

zoneaMento, e o preGo da terra nas ireas de maior potencial 

paisagrstico e de clima Mais agrad~vel segregaM ainda mais os diversos 

seg1entos da sociedade. A população Mais pobre, forMada de 

pescadores, favelados e pequenos agricultores de substência, vai 

sendo expulsa destas zonas para dar lugar ~s chaMadas classes Médias, 

através da venda da posse ou da propriedade da casa ou pela polrtica 

de desfavelaMento adotada pela Prefeitura. 

EM algumas •reas, os núcleos favelados resiste• aos projetos de 

desfavelaMento que os deslocaM para os conjunto habitacionais, Muitas 

~ezes distantes dos seus locais de trabalho e seM nenhuma 
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infraestrutura de servi~os. A resistência e a luta dos Moradores de 

alguns destes núcleos resultara111 na conquista do : direito de se 

estabelecer no local onde viviaM, COMO ocorreu nas f~velas do CaMPO 

do AMérica, Castelo Encantado, e de tereM suas áreas urbanizadas, COMO 

na Favela Santa Cecnia. Houve ainda a construGÍO de conjunto~ 

habitacionais no prdprio local de Moradia, ~ exeMplo das ~reas de 

Santa Terezinha, Nossa Senhora da Paz, Dois de Julho, na planYcie 

litorineas e nas dunas, e Novo LagaMar, na planYcie de inundaGÍO do 

Rio Cocd. 

Mas a grande questão que perpassa toda essa discussão ~ a 

valoriza~ão dos terrenos dos grandes proprietários, COM o 

direcionaMento do cresciMento de Fortaleza para a região Sul-Sudeste, 

a partir da iMplantaGÍo de obras e de toda a infraestrutura e 

serviGOS necessários para o seu funcionaMento. 

Estes e outros fatores justificaM a crise de credibilidade por 

que passa o planejaMento urbano ao se constituir eM UM instruMento de 

controle social e de Manipula~ão da popula~lo Mais carente nas mlos da 

burocracia pol'ltico-administrativa, a servi~o do Estado 

consequenteMente, das classes doMinantes, surgindo, então o discurso 

do planejaMento participativo. Mas existeM muitas forMas e Meios de 

participa~ão, Muitas das quais podeM ser facilMente identificadas coM 

forMas paternalistas de Manipula~'áo ou coonesta~'áo".CIAB,198673). 

E iMposs'lvel crer no discurso de UM planejaMento voltado para 

oferecer condi~~es de vida a toda sociedade e não a alguMas classes 

; sociais, ou seja, direitos de acesso aos bens e servi~os socialMente 

.produzi dos. Pois na sociedade capitalista, o planejaMento é um 

lnstruMento do governo e foi concebido coMo eleMento otiMizador e 

"racionalizador" das atividades urbanas, coM vistas ao favorecimento, 
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pelo vi~s da organizai;ío do capital, objetivando a u111a 

rentabilidade do organis1110 da cidade <IAB,1986:5>. 

111aior 

Isto significaria ordenar u111 processo de urbaniza,ão que 

garanta essencial111ente o cresciMento urbano, cuja coMponente Mais 

deterMinante ~ a econo111ia, e111 detri111ento do a111biente e das de111andas 

soe ia is". <IAB,1986:06>. 

A an~l ise das pol'lticas urbanas i111plantadas e a for111a co1110 são 

elaboradas e alteradas as leis revelaM que esta ~ a for111a de 

planejaMento iMposta aos habitantes de Fortaleza. 

Sobre a legislatão urbana de Fortaleza, vale ainda ressaltar 

que, na adMinistraElo L~cio Alc1ntara, foi assinado UM Decreto-Lei 

perMitindo a 1 iga,lo de esgotos doM~sticos tratado ~s galerias 

pluviais, aos canais e riachos, be111 coMo o esgotaMento destes 

diretaMente para o Mar, na ireas onde não existaM redes de esgotos. O 

elevado custo de trataMento desses dejetos e a dificuldade de 

fiscaliza,'áo por parte da Prefeitura teM levado ~ crescente poluiElo 

dos recursos h'ldricos e das galerias pluviais. 

A presenEa de 1 i:·:o, entulho, insetos e ratos e111 terrenos 

públicos e sua invasão por particulares, foi o 111otivo encontrado para 

a assinatur~ do decreto 5.974, de 20.11.81, que atribui ~ EMpresa de 

Urban i za<;.ão de Fortaleza EMURF "a adMinistrai;ão · de áreas 

institucionais e de lazer existentes nos conjuntos habitacionais, 

pertencentes ao 111unic'lpio, e que não venha111 tendo a ut i1 i zadto 

devida". Per111itiu-se ~ EMURF alug~-las ou per111ut•-las "Mediante justo 

pre,o, seM preju'lzo da destina,ão legal do terreno". 
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A presen~a de 1 i :·:o' entulho, insetos e ratos eM terrenos 

ptibl icos e sua invasão por particulares, foi o 111otivo encontrado para 

a assinatura do Ddecreto 5.974, de 20.11.81, que atribui ~ Empresa de 

Urban i zai;.ão de Fortaleza - EMURF "a administrac;.ão de áreas 

institucionais e de lazer existentes nos conjuntos habitacionais, 

pertencentes ao munic'lpio, e que não venha~ tendo a util iza,ão 

devida". Permitiu-se a EMURF permuta-las ou alug•-las, mediante justo 

prec;.o, sem prejuízo da destinac;.ão legal do terreno ou permutá-las. 

Os efeitos deste decreto se fizeram ~atar mais intensamente 

no in'lcio de 1986, quando os jornais locais denunciaram a cessão ou 

doa,ão de grande número' de pra,as, numa cidade tão carente de •reas 

verdes pllbl icas. 

Em 1981, para um total de 200,83 ha de •reas de pra,as, 19,21. 

eram urbanizadas, 17,55/. ocupadas por usos institucionais, 19,47/. 

invadidas e 43,78/. eram livres.<DN, 15.04.86). Par uma 

populac;.ão de 1.308.839 habitantes, em 1980 existiam 124,91 ha de áreas 

urbanizadas, correspondendo a 0,95 m2/hab. 

O arquiteto Jos~ Alberto de Almeida, do IAB/Ce, constatou que 

se "fosse adotado o percentual de 157. de ~reas verdes atual111ente 

exigido pela legislac;.ão urbanrstica, a quantidade de prac;.as geradas 

seria da ordem de 2.406,5 ha", existindo portanto, u111 déficit de 

1.756,3 hectares.<DN, 15.04.86). 

Para que ocorra a doa,ão ou venda de pra,as ~ preciso um 

processo de desafeta,ão <08) ou simplesmente de cessão do terreno. o 

processo que ser aprovado pela Clmara dos 

---------------------------------------------------------------------
(08) Desafetac;.ão consiste no processo de alterac;.ão de uso já 

existente em deter111inada área para outro tipo de uso proposto. 
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Vereadores. A cessão "se restringe a UM contrato de 20 ou 30 anos, 

atravl?s do qual o particular se coMproMete a devolver a prata à 

aiunicipal idade."(09) 

Al~M das pratas, 380 terrenos da prefeitura com extensão de ate 

1.176,68 M2, estavaM alugados a particulares por valores 1nfiMos de 

até Cz$ 3,00 <DN, 14.04.86). ExistiaM ainda, na SUPLAM, 50 pedidos de 

cess~es por particulares. 

Dentre as •reas públicas invadidas ou alugadas na Zona Leste, 

destacaM-se a pra~a AlMirante Alexandrino; a prata Cerro Cor•, criada 

1947 e atualMente toMada por casas Modernas e Mans~es a pra'a 

Barío da PassageM, criada eM 1960, ora ocupada pelo DENTEL; a Pra<;.a 

HuMaitá, doada ~ R~dio Dragío do Mar que a vendeu ao Colégio Lourenço 

Filho, e ainda; as praças Eptácio Pessoa e DeseMbargador Eurico 

Monteiro. <DN, 14.04.86). 

E grande o interesse por esses terrenos públ ices, 

principalMente na Zona Leste da cidade, onde o preto da terra e alto, 

chegando a haver press6es e proMessas de ideniza~ío por parte de 

grupos econ6Micos para conseguir a sarda de posseiros e favelados. 

EM 02.04.82, foi inaugurado o Shopping Center IguateMi, apesar 

da Mobil izatão das entidades que protestavaM contra a constru,ão deste 

grande equipaMento na plan1cie flúvio-Marinha do Rio Cocb. Constru, do 

(09) Segundo inforMa<;.Ío de funcionário da EMURF, para alugar uM 
terreno através desta repartiçío, o interessado deverá dar entrada a 
UM requeriMento localizando a área e uso a que se destina. ~feito uM 
croqui do terreno e exaMinado o uso proposto para verificar se na área 
é perMitida a ocupa~ío desejada. Se for possrvel a locaçío, o terreno 
é avaliado de acordo coM o preço de Mrrcado da área e cobrado 1% de 
seu valor de aluguel Mensal. As benfeitorias feitas, coMo construç6es, 
sío incorporadas a propriedade p~bl ica nío cabendo a Prefeitura pagar 
nenhuMa idenizaçío e siM o cálculo do novo aluguel eM funçío do novo 
valor adquirido no final do contrato. 
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numa •rea de mangues que tinha sido des111atada e us~da durante muitos 

anos COMO salinC1s, a instala,ão desse centro comercial demonstra 

UM claro desrespeito a lei dos recursos h~dricos no Estado do Cear• e 

a forc;a dos grupos econ6111icos. 

A constru,ão do Shopping Center Iguatemi aumentou o fluxo de 

ve'r cul os para o bairro Agua Fria, que j~ tinha grandes equipamentos 

como a UNIFOR, IOCE, Centro de TreinCIMento do BEC, Colégio Farias 

Brito e UMa crescente ocupac;ão por resid€ncias de classe Média, 

gerando constantes engarrafaMentoos. A instala,ão destes equipaMentos 

criou a necessidade de aMPlia,ão da Ponte sobre o Rio Cocd e da 

Avenida PeriMetral, o que ocorreu eM 1981. 

O prolongamento da Avenida Borges de Melo e a constru,ão de 

outra ponte sobre o Rio Cocd, na adMinistraGão do Prefeito C~sar Cais 

Neto, criaraM outra alternativa para 1 igaGão da ~gua Fria coM o 

Bairro de FitiMa e outros bairros da zona oeste e sudoeste. Os grupos 

ecolbgicos e urbanistas locais protestavaM, alegando qua a Borges de 

Melo era "u111a avenida que 

ter cortado o Mangue". 

AparenteMente, isto 

sai do nada e não chega a nada, além de 

era verdadeiro, 111as j• existiaM Muitos 

outros planos de valorizaGÍo e projetos de loteaMentos, para a região 

cortada pela riova avenida. 

E111 1983, houve UMa tentativa de Mudan'a na legislad10 para 

redefinir o zoneaMento de 600 hectares nos arredores da favela do 

LagaMar. "O prete:-:to uti 1 izado foi a doa,ão de 50 ha ao BNH, 

forMa do ressarciMento pelos trabalhos de drenageM do Rio Cocd, 

fins de urbanizai;.ão da favela do Laga111ar".(Marques, 1986:172). 

COMO 

para 

O projeto pretendia Mudar a lei de zoneamento para a •rea, 

:classificada e111 zona especial <ZE-1> e zona residencial de Média 
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densidade CZR-2>, transformando-a em zona residencial de alta 

densidade(ZR-3>. 

A mabiliza~'áo de entidades civis, o protesta da papula~ãa e o 

apoio de pal'lticos impediram este ato, que iria destruir parte dos .. 
Mangues do Rio Cocó e poluir suas âguas. 

Apesar das cr'lticas, a favela do Lagamar foi urbanizada e nela 

construida o conjunto Novo Lagamar, de alta densidade, 

pratec;.ãa paisagrstica e turrstica o que trouxe de volta a discussGo 

sobre a soluc;.lo de prableMas de carcíter social isolada de quest6es 

Mais aMplas relacionadas caM a iMpacto aMb i ental e a qual idade de vida 

da popula~'áo. · 

EM 1985, a AUMEF recebeu UM anteprojeto de loteaMento de 201 

hectares desta círea. Se compararMos os Mapas das dais projetos, 

podeMOS verificar que este últiMo e apenas uma parte destacada do 

projeto de 600 ha proposto eM 1983. CoMo diz a can~ão de Caetano 

Veloso, "é a farc;.a da grana que ( ••• ) destrói coisas belas" - as 

Manguesais do Rio Cocó. 

Era M os Me s Mos grupos i 111 o b i 1 i â r i os querenda a i n corpora ~·á o d e 

suas terras~ zona urbanizada de Fortaleza. O processo iniciou-se co111 

as inaugura~~es da Avenida Borges de Melo, passando dentro da ~rea, e 

da nova ponte sobre o Rio Cocó. Mas o movimento ecológico intitulado 

SOS Cocó, e111 prol da preserva~ão dos Mangues e da plan'lcie de 

inunda~ão do Rio, impediu a aprova~ão deste projeto de loteamento as 

Margens do Rio Cocó, embora a ideia continue em estudo. 

O Movimento exigia do Governador Gonzaga Mota, no ano de 1985, a 

aprovac;.ãa , na regra, da proposta apresentada pelo grupo de 

pesquisadores coordenado pelo arquiteto Marcondes Benevides. 

112 



Este MoviMento aMbiental organizado por diversas entidades 

<AGB, IAB, Partido Verde e outras> surgiu eM julho de 1985 apds as 

den~ncias de degradaGÍo do patriM6nio aMbiental do Cocd. O grupo fez 

estudos sobre a questío e elaborou docuMento propondo a preiervaGfo da 

bacia de drenageM 8-2 do Rio Cocd (10). 

ForaM Muitas as negociat~es entre o MoviMento SOS Cocb e 

a AUMEF, chegando a uMa proposta final de decreto que foi encaMinh~da 

ao Governador para ser assinada, Mas que acabou, propositalMente, 

esquecida. 

Ainda no Governo Gonzaga Mota, eM , 1985, a organiza~io de 

Moradores e AMigos da Praia de IraceMa, coM o apoio de diversas 

entidades preservacionistas conseguiu que a Cltnara dos Vereadores e 

depois o Prefeito C~sar Cals Neto, aprovasseM o projeto de 1 e i do 

Vereador SaMuel Braga, Mudando o zoneaMento desta ~rea. MesMo assim 

v~rios projetos de construçío de espig6es foraM aprovados, enquanto a 

lei esperava na Mesa do Prefeito por sua assinatura. Estes edifVcios 

de apartamentos poderio alcanGar preGOS Maiores j~ que se local izaM eM 

ireas de preservaGÍo histdrica, onde se encontram diversos bares 

frequentados por artistas e intelectuais. 

As adMinistra~~es dos ~ltiMos prefeitos de Fortaleza, deveM ser 

analisado s dentro do quadro das transforMa~~es po11ticas nacionais - o 

processo de abertura,a campanha das diretas, a eleiGÍO de Tancredo 

Neves, a eleiçío dos prefeitos das capitais, e111 1985, e dos 

1 
governadores, 1986. Sb assiM podere111os co111preender Melhor de que 

forMa os diferentes grupos de interesses pol1ticos e econ~Micos teM 

interferido na produçío do espaço urbano de Fortaleza. 

<10) - Bacia B-2 do Rio Cocb - divisio da rede hidrogr•fica da Regiio 
Metropolitana de Fortaleza, de acordo coM o Plano Diretor de DrenageM. 
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CoM efeito eM 1982, foi eleito, diretaMente, para governar o 

Estado do Ceará, o econoMista Luiz Gonzaga Mota, após uriia a 1 i an,a 

entre as tris correntes do PDS, isto é, entre os grupos pol'lticos 

leais 

Filho. 

aos coronéis Adauto Bezerra, Virg'llio Távora e César Cals 

A Vice-governadoria ficou coM o Coronel Adauto Bezerra, que 

Mais tarde aderiu ao PFL. Pelo acordo, o prefeito deveria ser o 

deputado César Cals Neto, 

correntes que se ManteM 

filho de UM dos coronéis, chefe de uMa das 

no PDS. 

Par a as secretar i as d o Esta d o e d o M u,n i c 't p i o e par a os d e Ma i s 

cargos eM coMissio foraM noMeadas pessoas 1 igadas a estes grupos. O 

Estado do Ceará e a Prefeitura Municipal de Fortaleza tiveraM 

adMinistra,ões confusas e descoordenadas, pela falta de integra,lo 

entre os representantes das diversas fac,~es governistas. 

As alterat~es no quadro pol1tico nacional, notadaMente a partir 

da eleitlo de UM candidato do PMDB ~ Presidincia da Rep~bl ica, levaraM 

o então Governador a roMper coM o PDS e aderir no PMOB. 

CoM a aprovatio pelo Congresso de eleit~es diretas para 

prefeitos das capitais, Fortaleza elegeu, para surpresa de Muitos, a 

deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores - PT, Maria Luiza 

Fontenele. 

A nova AdMinistratão Municipal enfrentou uMa série de 

dificuldades e liMitatões, tanto a n'lvel interno, quanto no seu 

relacionaMe~to coM os deMais poderes p~bl icos. A cr~nica dependincia 

do Munic'tpio era agravada pela situa,ão financeira da Prefeitura d~ 

.Fortaleza. As diferentas pol'tticas coM os governos estadual e federal 

dificultavaM as transferincias de recursos para a Municipal idade, 

trazendo graves preJu'lzos para toda a populatão. 
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o resultado da elei,ão para Prefeito de Fortaleza, eM 

noveMbro de 1985, mostrou o descontentamento da sociedade local com as 

lideranGas polrticas que governava111 o Estado. Os eleitos pelo povo 

eram de partidos pol'rticos que se opunhaM aos governos federal 

<PMDB/PFL> e estadual <PMDB>. Ao assumir o governo 111unicipal, em 

Janeiro de 1986, a Prefeita se defrontou com graves dificuldades 

financeiras e ad111inistrativas para gerir a cidade. 

ComeGou uma articulaGão entre os prefeitos das capitais para 

discutirem e encaminharem suas reinvindica,ões ao Governo Federal e ao 

Poder Legislativo. Dezoito prefeitos participaram do lo Encontro de 

Prefeitos da Capitais Brasileiras em 13 de maio de 1986, na capital 

baiana, e elaboraram a Carta de Salvador. 

No documento, os prefeitos exigiam um acréscimo no valor que 

recebem do Fundo de Participa,ão dos Municrpios. Queriam, ainda, que o 

Governo Federal criasce um fundo especial 

formado por 25% da arrecada,ão do FINSOCIAL. 

destinado ~s capitais, 

Reinvindicavam tamb~m o 

parcelamento, em sessenta meses dos encargos sociais devidos at~ 

31.12.85. Afirmavam que não podiam esperar pelas decis6es do Congresso 

Constituinte e requeriam a adoGão, "no mais curto prazo", de nove 

Medidas: 1 

financeiras; 2 

e111ergencial; 3 

Consol idaGão de suas drvidas COM 

- Concessão pelo governo de um 

instituii;6es 

financiamento 

O parcelamento automitico de seus encargos sociais 

pendentes, COMO o FGTS, o IAPAS, o PIS e o PASEP ; 4 - Reforma 

tributária de emergência; 5 - Participa~ão especial no FINSOCIAL; 6 -

Participa,ão no salário educa,ão e municipal iza~ão da merenda escolar; 

7 - Agil iza,ão do atendimento de seus pleitos pelo governo federal; 8 

- Agil iza,ão das ª'~es comunit•rias da administraEio federal nos 

1unic'rpios; e 9 Participa,ão nos conselhos deliberativos das 
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superitend1ncias de desenvolviMento regional. <Folha de Slo Paulo, 

14.05.86, pg 24). 

O governo da Prefeita Maria Luiza .Fontenele,· desde sua 

instala~ão enfrentou longos perrodos de greves \do funcionalisMo 

pt.fblico, sobretudo no ano de 1986, quando os servidores públicos 

passaram Mais da metade do ano para 1 i zados ou funcionando 

precariamente. Isto tem eMperrado a m•quina administrativa, trazendo 

sf?rios problemas para a cidade eM termos de limpeza e satide ptiblica, 

sisteMa vi•rio e de transportes, e oferta de servi~os Municipais. 

As greves foraM deflagradas por conta, dos atrasos, de atf? tr·es 

Meses, do pagaMento do funcionalisMo .Quando da posse da 

Prefeita,o d•ficit dos recursos financeiros para o ano adMinistrativo 

rje 1986, exigiu a de111isslo de aproxi111adamente 10 Mil funcion•rios 

e a redu~lo eM terMos reais, dos sal•rios dos que permaneceraM na 

.:ttiva. 

As greves foraM organizadas pelas associa,~es de servidores 

criadas e dirigidas pelos antigos diretores, chefes de setores e 

tf?cnicos 1 igados a grupos po11ticos que perderaM o controle dos brglos 

ptibl ices e estavaM desgostosos coM a 1 inha pol1tica da cha111ada 

Real Mente, a Prefeita fez uMa verdadeira "1 i MPeza" nos quadros 

do funcional is1110, deMitindo centenas de funcionirios contratados 

irregular111ente no perrodo eleitoral, ou que estavaM acuMulando cargos, 

ou porque si111ples111ente nlo compareciaM no local de trabalho, por 

Morarem e111 outros Munic(pios e estados. 

Al~M do boicote dos t•cnicos e burocratas reManescentes das 

ad111inistra,ões anteriores, que do111inava111 as 

outros .pa probleMas contribuiraM para au111entar as dificuldades 
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enfrentadas pelo novo governo MunicYpal. A falta de quadros 

gerenciais dentro das esquerdas cearenses, sob r e tudo, d o P T , e a s 

lutas dentro do Partido pelo controle do Poder Municipal, p~ovocaraM 

frequentes alteraG6es na equipe dirigente. 

Estes probleMas gerara111 grande decep,ão na popula,ão que, 

cansada dos polYticos tradicionais, acreditava que . u111 governante 

desco111pro111etido COM O poder econa111ico, transfor111aria as condi,~es de 

vida dos fortalez~nses. Mas as MUdan,as não ocorre111 isolada111ente 

em u111a cidade, pois ela faz parte de UM estado, de UM pa1~ do Mundo 

capitalista, que dita leis que regeM a sociedade e que se 

Material izaM em todos os probleMas do espa'o urbano. 

O resultado desta decep,ão foi UMa grande derrota do PT nas 

elei,ões de 1986. Beneficiando-se de uma col iga,ão co111 o Partido 

Socialista Brasileiro - PSB, por um equ1voco, o Partido dos 

Trabalhadores ainda conseguiu eleger dois deputados estaduais. 

Mas apesar das dificuldades na administra,ão Municipal, quanto 

ao funciona111ento dos drgíos p~bl icos, algu111as decis6es i111portantes 

fora111 to111adas, COMO a reativaGÍo do Conselho Desenvolvi111ento 

Urbano <CDU> e a cria;io do Conselho Municipal de Defesa do Meio 

Ambiente - CONDEMA, que propiciaraM u111a participa,ão das entidades 

engajadas nas lutas urbanas. Estes conselhos apoiara111 a Prefeita nos 

vetos a projetos de iniciativa da C1Mara Municipal de Fortaleza, 

cont~irios aos intreresses da po~ulaGÍo. 

O PROFAVELA <Progra111a de UrbanizaGÍO das Favelas de Fortaleza), 

projeto de lei que disp6e sobre a legaliza;io e urbaniza;io das 

favelas;. foi enca111inhado pelo Poder Executivo Municipal à Câ111ara dos 

Vereadores sendo aprovado, apds 111uitos debates, pela pressío de 
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entidades profissionais e de associa~ões de bairros e favelas de 

Fortaleza. 

A Maioria da ClMara dos Vereadores fazia Muftas restri~ões a 

esse projeto, e111 fun~ão dos interesses dos propriet~rios de terra que 
~ 

viaM seus terrenos aMea~ados de desapropria~ão. 

CoMo tem ocorrido em quase todos os estados brasileiros nos 

~ltiMos anos <1986/7), a crescente Migrac;.ão caMpo/cidade os elevados 

preGos dos imdveis e de seus alugudis e as altas taxas de deseMprego, 

provocaraM o aumento no n~Mero de invas6es eM ~reas urbanas de 

Fortaleza. A Prefeitura 1 iberou alguMas áreas do Municrpio para a 

instalaGÍo da populac;.io desabrigada j~ radicada eM Fortaleza e tambéM 

da proveniente de outros estados. Do inrcio da Administrac;.ão Maria 

Luiza Fontenele em 1986 até abri 1 de 1988, a Fundac;.ão de Servi c;.o 

Social já tinha cadastrado Mais de ceM ocupac;.6es de terra em 

Fortaleza. Na dpoca alguns dos partidos de esquerda e também os de 

direita, interessados e111 desestabilizar a ad111inistrac;.ão da PMF, foram 

acusados de incentivareM as ocupac;.6es e atd MesMo indicareM os 

terrenos Mais proprcios - áreas p~bl icas institucionais e verdes <O 

Povo, 21.04.88) <Figura no. 24>. 

Não sb as ~reas de periferia foraM ocupadas, Mas taMb~M as 

pra~as p~bl icas do centro da cidade e as zonas de praia. Estas ~ltimas 

por cerca de 6.000 camel~s. vendedores fixos e ambulantes, que na luta 

pela sobrevivência, encontravaM co1110 alternativa de trabalho, 

o Mercado inforMal <Di•rio do Nordeste, 07.05.88 e Figura no. 25>. 

As pra~as e ruas do centro se tornaram intransit~veis, COM a 

presen~a de barracas ocupando o local de passagem de pedestres.A venda 

de produtos perec'lveis (frutas e animais abatidos> na pra~a e a 

presen~a de fa111'1lias morando nestas barracas seM nenhuMa 

,infraestrutura 
~· .. 
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Quinta-feira, 21/4/88 OPOV0-7 

Mai,s umci · ve~ os iinvasores estão se.ndó. acusados. de ptttticar. a· éspecul.<içã<i ... . ;.:· _ ·> ':" : : ·: ·M,, : . . ;! : .... . .. . ·. ·. ·. ~·~Â·~ .. · ..... ·j <·:; ,~;~1~,~·~·h . ~ ... -~ :~:}:~·~~:~ .. ::~ > ,:~-. .. . - : 

· aior Pe11. lJ:i· '· . ··. . . · · ,;q11~·:·,., , . , ·. · · s 
elll :terrenü§ ... ~íli '"~·~" · ., '.~ . ·.·. 

· (0it:oimóvei~ocupadósi10.tmidê:'seburilâ~co:mp1etziti :?()'. 1em ·1pss : . 
. '~o último final de sema.ttii., oitó forre- , panl'teri-enos Sãii'as mitis diversa$.: Ü~s ~ • penni.tiriam•.Nf~~L errt imóvel ·alugado .ou • 
~11~~' foram ocupados em Fo.rtale~a. che- moram e'!! casa al.uga~,.e aleg~ nao.. . ·propno. ~a op1!1~ªº d~ Leonardo Fu~- , 

gando a 30 o total de !reas mvad1das es- pOdet mais pagar presfàção do 1m6vel. " do, o pOder " éconônuco da populaçao 
se ano. Os números são da Fund<fl;ào de Outros afirmam que moram ron\ paren- · deteriora-Se· a CAda dia. Com ó agravante · 

'!!Se'f\riço Social de Fortaleza (FSSF) que, . tes, sentindo, dessa fonna. a necessidà- · · de que, .em mujtas ~favelas exis~entes,\, 
· ~ 1 li.tràvés de seu Departamento de Habita- . de ae um teto seu .. Entre os que realmen• , na Capital - a ma.ior:parte localizadas 
. f'Çào; já cadastrou, do inicio da adminis- . te precisam, verifica-.se. ndmero razoável . em terrenos bai~os - os favelados tive- .. 
: tração da prefeita Maria Luiza Fontene• ' 'de oportunistas; pessóas que têm atê Cá; · .. r11m que se reürai' de seus .bartatos e 
le - em 1986 - atê o momento, inais de sa ou lote tnarcado em outros terrenos . : partir eni btig'Cã d.e' logradolltos públicos 
100 ocupações de terra .. O dado novo, · ocupados anteriormenté . e que Vivem, . · ou terrenos desocupados e improdutivos: . 
nessa onda de invasões que proliferam ... portanto1·do comércio. da tetra"-'::" .dis: . . : ·'.:: So~re os da4os que comprovam 1988 · 
atualmente, é que, ao contrário de 1987, serta Ageu da Costa Rodrigues, 'acre!:; '. estar sendo btn IÍho em que as ocu~ações · 
a maior parte das áreas invadidas em centando que, com base em.fevantamen: se dão predominantemente eni terras 
1988 é pertencente a particulares. . tos realizados no passado, constatou-se particulares, o Diretor de Habitáção tem 

· · que apenas 20 por cento dos ocupantes , uma explicação;para o·fenômeno. :"Ano 
No mais, fatores amplos como ~ecessão . são realmente carentes contra os 80% passado, invasões de terra tinham com-

. econômica: impossibilidade de pagar alu- ." restantes, preponderantemente. ponente político, relacionados, inclusive, 
guêis, aliado a elementos mais localiza- . especuladores. .. · · · ' ·•· · · · . com a cassação da prefeita Maria Luiza 

· dos. como chuvas e desabamentos, estão . Para endossar su'as decl~açÕes, ·0 l>ire·: · pela Câmara de V.eteadores" --: esdarece 
fazendo milhares de famílias deixarem tor de Fiscalização de.:Postura do órgão . ~onardo ~p~ó..:,~ndossando que h?
suas favelas, casas de parentes ou mes- murlicipal destaca que; Caso se faça ins- _ 1e, as; ~cu~çiies ,çc.?rrem.em: nivelma1s 
mo pontes e Viadutos para tentarem . peção em áreas que fóram invadidas em · . consciente~ onde. o'. :que. fica patente é 
aquinhoar o seu pedaço de lote numa 1987, será observado que, muitas delas, , . mes1!1o a fàlta,de ;~~!,adia e absoluta ca-
propriedade privada ou praÇa pública. a maioria dos ocupantes já retornou para rênc1a finan~e1ra •. '., , . . . · ·· 
Por trás das ocupações, o Diretor de Fis- seus lugares de origem; onde morava an- . . .De ac_?rdo c~m . a .~UOP, ocorrera!".62 
calização de Posturas da Secretaria de tes da tomada de terras. As afinnações ocupaço~s . de terrenos, entre p~cula· 
·Urbanismo e Obras Públieas (SUOPJ, de Ageu da Costa Rodrigues reage 0 di- . res. e pnva~os. Dessas, 15 !reas ~rt~n-. 
Ageu da Costa Rodrigues, a.Jerta sobre o refor do Departamento de Habitação da . cem a partitulares. e. 47 ~o mum~1pa1s. 
oportunismo dos que, em condições · de · FSSF, Leonardo Furtado Sampaio. ''De'." Em 1988,. contráriàndo mfonnaçoes ,da 
sobreViver em locais próprios ou aluga- . fato ;. em pesqtiisa tecente feita pela'.Fun~ ·. . FS~F. a SUO}>, só, .tem catalogadi15. l q m
dos, vão a reboque e até incentivam os dação, detectamos a especulação; tnas . vaS<?es de. t~h'as., onde quatro sé!-o pnya: 
que, efetivamente carentes, participam em quantidades mínimas, que não atinge das ~ seis ~úbl!cas . . Das 72 mvasoes 
das invasões. '.· cinco por cento". , . . otorndas de J~'!~!~º .~º-~no. pa~~do para 

. . . . , ._ ; . ·. · , ' ·. . · . . · cá, 21 foram retirafu pela Prefeitura de . 
ESPECULAÇÃO PREDOMIN~ · . . . Exe!Ophfica amda com o caso de áreas FortaJeza. Quáftto ãs desapropriações dé. 
"Temos observado a predommãncia, . mvad1das no Parque São José onde, de, áreas· de terceiros, o Municipio jã assi-

. nas dltim~ .inv~s. qe .espem,iladores.11 ; .. ~Wí.iµnQja,s, ~qt~,ei\çi:int,i:~as tr~s que· ·· nôu '13. decr~t6~{'~hdo:Aúatrq"dêsapro· : 
1 
• ! 'Nà'.lVetruicJe, a:§ r~ões pe'as quais se oeu- , tinham cond1coes rtnance1ras quê 'Ih~~ , , " ~fiações' sont~Ht~ 'estHihõ.'.1 .'.:f .~ \ .~. . .... .' 
'.'! 1: r·./ J:tl Jj ( l'Hi(l '•, · l ... · · · ' · ·• · 1 ' \ ' '· · '" · ·• · · · · · •"·' · · ·i · ~ tl t< •• ' Jl õ'J I'! ' '"";~· l o,1 !' ::> 1:)r-!\l ... , ' , , ,. · ~ 

~ · " .~.' . ,· i··: .~.::.'.' ·: ~ ~·-~ .. ~ ........ . . } _:_'' ~L'· : ~ ~~· .. . ·-' ·.<' ' ::1'! \_: ·,l.' ~~· = ·:i- ':~1 .. :!_~ .. ~~·-? -.1• '.< .. ,·.· ..• ;,_~;- ~:;~& · .. ·,. ,. ,, . _ 

Figura n 9 24 . - Ocupações de ferrenos ~~blicos e nrivados 

no neríodo de 1986-88 
-------·- -· - - - ----- -----·-------------
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Fortaleza, .Ceará - Terça-feira, '07 dê. m~ÍÓ de. ~988, 
'" .• 
.. . :ê 
. ~ ! · .. ........................................ __ ............. 

sSu. uer defiíiir 'dê:: ttffi~ . q . . '··' . . ··· . . ' . ,, " ·" ·'·"·'' ... ,. 
vez situação ·aos ca1lielº.~Jf( 
Com o aumento constante dos ca

melôs nas principais ruas do centro 
da cidade, a Secretaria de Serviços 
Urbanos (SSU) está preparando um 
relatório, que tem o objetivo de reor
ganizar a situação dos feirantes na 
área . Segundo Leopoldo Gondim, 
supervisor do Setor de Comércio 
Ambulante, as medidas recomenda
das pelo relatório serão postas cm 
prática o mais rápido possível, pois é 
intenção ,do secretário Renê Maciel 
definir de uma vez por todas a situa" 
ção dos camelôs. · 

De acordo com os números da Se
cretaria , Fortaleza póssui atualmente 
cerca de 6 mil camelôs, espalhados, a 
sua grande . maioria, pelas ruas do 
centro da cidade. Este número era de 
4.85,5 no~ .. ª!1º passado. "Todo dia 
aparece gente nova nas ruas", afirma 
Fernanda Vera, coordenadora de Co
mércio Ambulante, acrescentando . 
que dos 6 mil, apenas os camelôs da 
General Bezerril e do Centro Comer
cial dos Vendedores Ambulantes es
tão cadastrados na Secretaria. 

Um exemplo disso está na esquina 
das ruas Senador Pompeu com Libe
rato Barroso, onde cerca de 20 ambu
lantes vendem desde brinquedos até 
óculos escuros. Neste local, as recla
mações são constantes, principal
mente dos donos de lojas das proxi- · 
midades . "O povo evita passar nos 

JA ultrapaesa a 6.000 o número de camel6a nas l\IH centrais da éldade · 
locais onde há camelôs", diz Assis de muitos pais de família que s~ s~·s~ · 
Ribeiro, gerente da Loja Tecibel, lo- tentam l:om esse comércio". Dentre 
calizada bem em frente â grande con· as medidas a serem tomadas a partir 
centração dos feirantes. Para Edmar do relatório, está a da ocupação de 
Caetano, vendedor da mesma loja, o 183 vagas ociosas , no Centro Comer~ 
pior é o barulho que, em certas oca- cial dos ·: Vendedores Arnbula1ites .. 
siões, chega a ser ensurdecedor. "Vamos conversar com os camelôs, 

através da Associação dos Vendedo: 
res Ambulantes, no sentido de regu: 
larizar todas as situações e preenchér 
as vagas ociosas no Centro", afirma 

Apesar das reclamações, a Secreta
ria , segundo Leopoldo Gondim, 
"tem procurado agir com bom senso, 
pois acima de tudo, está o emprego Fernanda Vera. ·· ·. -

Figura n9 25 - Vendedores ambulantes invadem as ~raças de Fortaleza 
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sanitária aliada ao fato de existincia de greves constantes no setor 

de 1 iMPeza pública, tornaraM estas áreas insalubres, COM a 

prol ifera~ão de insetos e ratos transMissores da "dengue" e da 

"l ep i stop i rose". 

Muitas poliMicas se travaraM sobre a retirada dos caMel~s. As 

classes Média e alta há Muito j~ util izavaM o centro de coMércio e 

servi~os da Aldeota e seus shoppings centers, afastando-se do centro 

principal, que servia a popula~~o da periferia. Apesar da sujeira, a 

popula~lo de baixa renda, que recebe diárias ou pagaMento por jornadas 

seManais e sai apressada de seus locais de trabalhos eM busca do 

transporte p~bl ico, aproveita para trazer as coMpras doMésticas nesses 

ver d a d e i r os Me r c a d os "p e r s as" que se for Ma M nos ter M i na i s d e ó·n i bus • 

1986, depois de caMpanha publicitária nos Meios de 

co111un i cac;.ão, conscientizando a popula!ioâ'O para o problemei., os 

c a Me 1 ó .. s foram retirados de algu111as prac;.as e da avenida Beira-Mar. Da 

p rac;.a José de Alencar, já eM 1987, taMbéM fora111 retirados os 

terMinais d e ó·n i bus. Antes da transfer€ncia para as áraes indicadas 

pela 

entre 

PMF, 

eles, 

utilizados 

iMpostos. 

os vendedores passaraM por UM processo de selec;.ão, 

h a v i a Muitos eMpregados do Mercado for111al 

p e 1 os lojistas para vendereM seus produtos, 

que 

seM 

pois 

eraM 

pagar 

CoMo a situa~lo econ~Mica nacional nlo Mudou e ate se agravou, 

encontrada pela popula~lo de baixa renda. 

UMa das grandes lutas eM que se envolveu a Prefeita Maria Luiza 

quando de seu Mandato no Legislativo estadual, foi a questão 

ambiental, vista interligada a qui\lidade de vida da populac;.ão. 

deputa dei. estadua 1, participou junto com as entidades civis da 

COMO 

luta 

pela preserva~~º do Rio Cocb. 
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Ao assuMir a Prefeitura de Fortaleza, assinou o decreto 

Municipal 7302/86, que criou a área de prote~ão aMbiental do Rio Cocd 

CAPA) na qual está inserida a Cidade 2.000, protegendo de iMediato 

toda a ~rea e criando UM grupo de apoio t~cnico CGAT> forMado pelo 

Instituto de Arquitetos Brasileiros, Assoei a~'áo dos Geógrafos 

Brasileiros, Associa~ão Brasileira de Engenharia Sanitária, Sociedade 

Cearense do Meio AMbiente e representantes de drgãos estaduais e 

Municipais para a del iMita~ão dos usos perMitidos na APA do Cocd. 

Depois de 22 Meses de trabalho, constanteMente interroMpidos 

pelas greves, t~cnicos da SUPLAM, coM a participa~io de outros brgios, 

elaboraraM UMa proposta de zoneaMento para a APA do Rio Cocó. o 

docuMento foi enviado para discussão COM as entidades 1 igadas a 

questão aMbiental visando o seu apriMoraMento. 

Esta proposta apresenta alguMas falhas, pois a vislo da questio 

aMbiental das entidades nio consegue ser captada pelos tdcnicos 

estão aMarrados ás leis que visaM o expansionisMo urbano, pela pressio 

do setor 

Motor da 

sociais. 

iMobiliário e pela 

organiza~ão espacial, 

id~ia de propriedade privada COMO 

não se subMetendo aos interesses 
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S. INCORPORAC~O DO SiTIO COCO ~ "ALHA URBANA DE FORTALEZA 

A incorpora~ão de novos espa~os à cidade ocorre por meio da 

interven~ão do Poder P~bl ico e do Setor Privado. Cabe a estes agentes 

a responsabilidade pelo processo de diferencia~ão social do espa~o 

urbano e até mesmo pelo fenômeno de segreGão sdcio-espacial. 

A simples observaGÍO do mapa de Fortaleza perMite explicar o 
. 

grande adensaMento populacional e a intensa expansio da região 

sudeste da cidade. Isto se deve à presen~a de UM Maior número de 

eixos nessa regiío - tris rodovias e duas ferrovias-, facilitando o 

acesso a ela. A região leste,com apenas uMa rodovia e UM ramal 

ferrovi~rio, sempre reuniu os melhores terrenos,do ponto de vista 

topogr•fico, e as condi~ões cl im•ticas Mais favor•vei~ despertando o 

interesse dos grandes propriet•rios de terra e Motivando a 

especula~ão imobil i~ria de forma violenta. Criam-se, portanto, 

grandes vazios urbanos e se desenvolveu UM ''crescimento aparente" da 

cidade, coM a real izaçlo de uMa série de loteaMentos ditos urbanos. 

Este processo esti associado~ presença do Rio Cocd~ da irea das 

salinas e das dunas da Praia do Futuro. 

A Zona Leste passou a se identificar com os bairros da 

burguesia, tendo a Aldeota co1110 o seu grande s~Mbolo de "status" 

social. Esta ideologia é rapidamente apropriada e difundida pelas 

e11presas interessadas em vender seus loteamentos e edif ica~ões, 

aMPl iando os 1 imites do bairro da Aldeota e criando novas "aldeotas" -

Aldeota Sul, Moderna Aldeota, Aldeota Centro, Planalto Nova Aldeota. 

Estas virias denomina~ões dadas aos diversos logradouros incorporados 

à estão relacionadas ao "status" social e econô1tico que a "marca" 

estabeleceu. 
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Os li•ites dos bairros e• Fortaleza varia• •uito nos registros 

de u• drgão para outro, nos v'rios planos diretores e nas 

ad•inistraGÕes •unicipais da cidade. Estes li•ites e suas deno•lnaGÕes 

te• •udado co• o passar dos anos. aco•panhando as transfor•aGÕes do 
i 

espaGo urbano. Se co•parar•os as plantas de Sabdia Ribeiro. de 1984. e 

as plantas da divisão dos bairros, publicadas eM 1982 e 1987 pela 

observar essas altera~ões. Nesta pri•eira plan.ta 

ainda não aparece• os bairros do Papicd. Cocd e Vicente Pinzon, pois 

a Fortaleza dos planos de Sabdia Ribeiro li•itava-se a leste pelo 

raMal da Estrada de Ferro Mucuripe-Parangab~. Estes MesMos liMites 

per•anecera• no planos de H~lio "odesto. de 1962. 

Ultrapassando o trilho encontrava-se o S1tio Cocb. de Antônio 

Diogo. que ocupava toda a 'rea a leste do ra•al ferroviirio at~ a foz 

do rio Cocd, tendo coMo 1 iMite sul o prdprio rio, e, norte e nordeste 

o •ar <Figura no. 26). Esta 'rea ~ caracterizada pela presen~a de 

dunas. praias. lagoas e •anguezais. As Margens do Rio Cocd era• 

exploradas co• agricultura de subsistência e pesca pelos posseiros e 

pescadores que vivia• na 'rea, e coM criaGão de gado, agricultura e 

produGÍo de sal •arinho pelo propriet,rio. Antonio Diogo. Dos antigos 

•oradores, entre os posseiros que ainda per•anece• na 'rea, esti D. 

"ªria Josd de Souza Cavalcante, de 78 anos de idade. Ela nasceu e se 

criou e• u•a pequena faixa de terra à •arge• direita do Rio Cocb, onde 

vive at~ hoje. Al~• de sua casa, existe• outras que abriga• três 

filhos e nove netos que 1• nascera•. Essas e outras fa•11ias que 

perManeceM no local veM sendo a•ea~adas de expulsão pelo adMinistrador 

da fa•11 ia Diogo, Sr. Ed•ilson Acioly, confor•e not1cia veiculada no 

jornal O POVO. de 14.84.85. 

Segundo depoi•ento de •oradores da 'rea, o posseiro "oacir 

tinha a posse de alguMas terras atr's da Lagoa do Gengibre, 'rea 
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prbxiMa ao Conjunto Cidade 2.000 e integrante do S1tio Cocb. Estava 

na Justi~a para conservar sua posse, quando foi atropelado e Morto. 

Seus vizinhos denunciaM que a Morte ocorreu "por conta da terra". 

Ao lado da Lagoa do Gengibre, viviaM da agricultura de 

subsist·encia, pesca e outras atividades, 
~ 

diversas 

LevantaMento cartográfico realizado na área, Mapa datado de 1972/3, 

na escala de 1:2.000, registra a presen~a de inúMeras pequenas casas 

e culturas nas suas proxiMidades <Figura nQ 27>. EM 1978, quando do 

aterro da Lagoa, viviaM na área 72 faMrlias. EM 1985, perManeciaM lá, 

apenas 12. As deMais foraM expulsas pelo vigia da terra "que está 

seMpre arMado e aMea<;.a o despejo geral" <O POVO, 1985). 

A organiza~lo espacial do S1tio Cocb nlo havia chegado ao n1vel 

de ocupa~lo total dos lotes. Da1 a d i spon i bili d ade de terrt1s ainda 

nlo constru1das naquela ~rea, coMo taMb•M ocorre eM outros setores da 

Cidade. No caso espec1fico dos bairros do Papicú e Cocb, desperta a 

aten~'áo a presen~a de posseiros que lá perManeceM, dedicando-se a 

culturas de subsist~ncia, trabalhando eM salinas, criando gado bovino 

solto e habitando eM favelas. 

A valorizH'áo dos terrenos no antigo S1ti'o Cocb já n'áo per111ite 

esses usos. O espa~o agr~rio foi incorporado pelo urbano, e:·:igindo a 

e>: p u l s'á o d os posse i r os par a d ar 1 u g ar a o "cu 1 t i v o" d e produtos Ma i s 

rentáveis, coMo edifica~~es adubadas pelos inve~tiMentos públicos coM 

a iMplanta~lo de bens coletivos. H~ assiM uMa sobrevaloriza~lo do 

esp a<;.o. 

A integra~io desta ~rea ao espa~o urbano fortalezense teve 

in1cio coM a constru~lo do Porto do Mucuripe, eM 1945. A necessidade 

de l iga~lo do porto coM a rede ferrovi~ria instalada, resultou na 

constru~'áo de UM raMal ferrovi~rio 1 igando Parangaba ao Porto do 
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Mucuripe, fazendo ·a cone>:ão co111 a esta,'lto João Felipe, no Centro, beM 

coMo coM o antigo porto, facilitando o transporte de Mercadorias para 

e:·:P ortac;ão e i Mportac;ão. A construc;ão deste raMal propiciou o 

surgiMento de outras favelas nas suas Margens, eM terrenos da RFFSA 
i 

favelas Verdes Mares e do Trilho - ou nas dunas - favelas do Castelo 

Encantado. 

A 1 inha f~rrea e o Rio Cocb foram considerados por muito te111~0 

COMO obstáculos à expansão urbana para as zonas leste e sudeste de 

Fortaleza. 

A 1 i n h a f~rrea seg111enta a cidade, gerando proble111as que , 

poderiaM ser resolvidos coM a construtlo de passagens subterrineas, 

viadutos e siste111as de sinal izatão. Atual111ente, o trem, tamb~M chaMado 

"111etrô de superf'lcie", é o transporte de Massa Mais rápido e barato, 

utilizado por UM grande n~Mero de Moradores dos conjuntos 

habitacionais. Seu percurso na Malha urbana teM sido UM eleMento 

indutor da construc;ão de conjuntos habitacionais e instalac;ão de 

indústrias. 

o Rio CocfJ pode ser incorporado à cidade e111 funtão dos 

potenciais recreativos, paisag'isticos e tur'lsticos, como propÕe111 as 

entidades ligadas à questão a111biental na luta por sua preservatão. E 

iMportante que a ocupatão desse espato se dl a partir de estudos e 

projetos que viseM garantir o equil'lbrio da expatislo urbana, 

per111itir o aterro dos Mangues, o loteaMento das Margens e a 

constru~ão de pontes. 

A transpositão da barreira f'i si c a da via férrea e a 

incorporatão dos terrenos de praias, dunas e Mangues do S'ltio Cocb 

teve i n'I cio quando a Prefeitura Municipal de Fortaleza <PMF> 

autorizou, e111 1954, o processo de parcela111ento do S'itio Cocb e o 
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loteamento da Praia ·Ant6nio Diogo, a chaMada Praia do Futuro <Figura 

no. 28> 

Nesse MOMento, já estava eM funcionaMento a Construtura Waldir 

Diogo <11>, que se encarrega dos loteaMentos de propriedade da 
1 

fa111rlia Diogo. Al~M de lotea111entos, esta construtora destaca-se pelas 

edifica,~es da sede do DNOCS, do SEC, do Conjunto Tropical e do 

Edif1cio Diogo, na área central onde funciona o cineMa de Mes1110 no111e 

CSa111paio~ 1973: 732>. 

O plano H~l io Modesto, de 1962, propunha a constru,ão de uMa 

avenida periMentral 1 igando a ponta do Mucuripe, na Zona Leste da 

cidade, ~ Barra do Ceari na Zona Oeste. Esta avenida j~ estava 

prevista no plano de Sabdia Ribeiro, eM 1947, Mas sd foi construida 

entre 1962 e 1965, perMitindo, assiM, ultrapassar as barreiras da 

expansão o Rio e a 1 inha do treM. TaMb~M foraM constr~1das pontes 

sobre o Rio Cocb, por onde segue a avenida, possibilitando a expanslo 

da cidade para o sudeste bairro da Agua Fria. 

O arquiteto Liberal de Castro,e111 conferincia pronunciada eM 

1986, questionou a forma coMo foi realizada esta obra: "As Margens do 

Rio Cocó, que se co111punhaM de salinas e principalMente de várzeas 

alagáveis, foraM recenteMentes recuperadas co111 a ajuda exclusiva de 

dinheiro ptiblico, eMbora antes da canaliza,ão do Rio, n'áo se tivesse 

cogitado de desapropriar as terras inundáveis, então de baixo valor, a 

<11> O atual diretor da Construtora - Waldir Diogo Filho - investe 
ta111be111 no setor da criaçio e seleçío de gado holandis no Cear~. Aliis, 
saliente-se que, co1110 ta111be111 em grande parte do pars, a burguesia 

·urbana se confunde ou se origina das oligarquias rurais. Este fato 
' .,ostra a i n f 1 u'"é n e i a d e suas o r i g e n s f a M i 1 i ar e s, p o i s o seu a v'à A n to n i o 
Diogo Siqueira teve o monopólio da coMpra e venda do gado bovino no 

' Ceará, tendo sido o Maior acionista do "atadouro Modelo Ltda. 
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fiM de transf'orMá-las eM áraes verdes. Mui to ao contrário, 

perManeceraM na posse dos antigos propriet~rios, seM que lhes cobre 

qualquer taxa de Melhorias; todas estio agora a rec~ber capeamento do 

solo coM areia das dunas a fiM de ·que possaM ser :· lotadas" 
-i 

<AUMEF: 

1985; 24). 

A abertura da Avenida PeriMetral e a constru,lo da ponte sobre 

o Cocd aproxiMaraM as áreas rurais do núcleo urbano, propiciando a 

modif icaGão de seu uso para atividades urbanas. 

As obras de canal iza~'áo do Rio e a "recupera~'áo" das v~r:zeas 

a 1 a g á v e i s a "' p 1 i a r a M a s p o s s i b i 1 i d a d e s d e u S•O d o t e r r e n o , i n d u z i n d o u "' a 
sobrevaloriza,io das áreas de Manguezais, antes ocupadas pelas salinas 

ou por sua vegeta~lo natural. 

Estes investiMentos públicos na "recupera,ão dos Manguezais" 

foraM apropriados exclusivaMente pelo setor privado, atrav~s da renda 

obtida coM a abertura de lotea11tentos e edificaG6es, seM o pagaMento ao 

Estado de nenhuMa taxa de Melhoria. 

CoM a constru,lo da Avenida PeriMentral iniciou-se o processo 

de aterro dos Mangues do Rio Cocb, al~M da expansão da cidade para o 

leste e o sudeste. 

o desMataMento e o aterro dos Manguezais e a ocupa,lo das 

várzeas do Rio Cocd por edificaGÕes, a exeMplo do que ocoreu na 

Favela do LagaMar provocaM inundaGÕes consideráveis nos perrodos 

chuvosos, desalojando Muitos de seus habitantes. A conclusio de Odete 

Seabra, ao analisar as enchentes do Rio Tieté', adapta-se a nossa 

rea 1 idade: "As cheias são UM fenÓ.Meno do rio; as inundaGÕes UM 

fenÓ.Meno social" <Seabra, 1987: 12'1!). 

EM 1962, o Hospital Geral de Fortaleza foi instalado no Bairro 

do Papicú, à época, uMa área isolada, seM nenhuMa infra-estrutura, e 
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de dif1cil acesso para os pacientes segurados da Previd1ncia Social. 

PosteriorMente, foi iMplantada uMa linha de ônibus ligando o Hospital 

Geral de Fortaleza ao centro da cidade. 

O Grupo J. Macedo, e• 1969, utilizando a infra-estrutura 

implantada para o Hospital Geral de Fortaleza, instalo\I a Cervejaria 

Astra, coM incentivos da SUDENE, Mais tarde vendida para a CoMpanhia 

Cervejaria BRAHMA. 

A cervejaria utilizava •gua retirada de POJ:OS tubulares 

artesianos, Mas estes não tinhaM condiJ;:Ões de supr1-la, pois al~• da 

rnat~ria orgânica, a •gua apresentava alto teor de ferro. Dois anos 
. 

11ais tarde, quando governava o Estado o Coronel C~sar Cals Neto, a 

Empresa celebrou u111 convé'nio com a CAGECE para fazer u111a liga~ão 

independente de água do reservatdrio do Mucuripe até a Cervejaria. 

Esta água era submetida a um processo de tratamento coMplementar para 

condicion•-la ao uso corno Mat~ria-priMa para a cerveja e, depois de 

servida, despejada na Lagoa do Papicu, às Margens da f~brica. 

Em 1971, coM recursos do BNH/SFH, foi iniciada a constru~ão da 

Cidade 2.000, o priMeiro Conjunto Habitacional para popula~ão de baixa 

renda no setor leste da cidade. 

Os seus priMeiros Moradores tiveraM que enfrantar Muitas 

dificuldades, COlllO a falta de infra-estrutura, proble111as de 

esgotaMento sanitàrio, falta de •gua, deficiincia nos serviJ;:os de 

transporte e de liMpeza p(.iblica, enchentes, seguran~a ptiblica, al~M da 

campanha de difaMaJ:ão Moral porque passou o Conjunto. guando os 

priMeiros habitantes se instalaraM, o Conjunto era isolado e nada 

existia eM seu entorno. Muitas foram as lutas que tiveram que travar, 

junto ao Poder Ptibl ico, para obter melhores condiJ:Ões gerais para o 

Conjunto e, portanto, para o bairro. As conquistas dos Moradores 
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urbanizaraM 

lotea111entos, 

a 

ao 

área e favorecera• a i111planta<;ão 

111esMo te111po eM que a Aldeota 

transfor111a,~es quanto ao uso e a ocupa,lo do solo urbano. 

de i n1.h1eros 

passava por 

A inaugura,ão, eM 1974, do priMeiro Shopping Center da cidade -

o Center U111 no "corai;ão" da Aldeota, deu orige111 a UM subcentro 

co111ercial no bairro. E111 suas adJacincias instalara111-se várias agincias 

bancárias, grandes lojas e boutiques. 

Ao longo da d~cada de setenta. o Pal•cio do Governo, algu111as 

secretarias estaduais e 111unicipais, a Asse•bl~ia Legislativa, a Cl111ara 

Municipal e vários drgãos públicos de todos os nrveis, fora111 

transferidos do centro para a Aldeota. 

Antigas •ans~es e casas de pessoas direta ou indireta111ente 

ligadas ~ Ad111inistra,lo P~bl ica fora111 alugadas ou vendidas ao Estado. 

A 111•quina ad111inistrativa estadual transferiu-se para a proxi111idade das 

r e s i d·e n c i a s de seus ad111inistradores e altos 

dificultando o acesso para a grande Maioria da popula~ão. 

Zona Oeste e não disp6e de transporte particular. 

funcionários, 

que Mora na 

Transfor111ou-se a classifica,io de uso do solo urbano da Aldeota 

de ZR-1 <Zona residencial de baixa densidade) para ZR-3 <Zona 

residencial de alta densidade). A legisla<;ão urbana de 1979 a111pl iou a 

possibilidade de vertical izai;ão nessa área, per111itindo edifica<;6es de 

até doze pavi111entos. O pre<;o do solo urbano elevou-se. Os velhos e 

até mes1110 alguns casar6es novos cederam seus lugares para os grandes 

"espig6es". 

O setor i111obil i•rio preparou· novas •reas residenciais para as 

classes Mais abastadas, que preferem ou pode111 continuar habitando 

a•plas e luxuosas casas, co111 piscinas e quadras de esportes. Iniciou-

se a ocupa,ão dos bairros Papicu, Cocb, Agua Fria, ultraspassando os 

antigos 1 imites f'lsicos representados pelo Rio Cocó e pela via f~rrea. 
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A segrega,io social e espacial caracteriza-se pela mobilidade 

territorial. As classes sociais se deslocam fisicamente no espa~o 

urbano. Este deslocaMento ~. ao que tudo ind i ca, corundado pelo 

capital imobiliário eM seu i nteresse de produzir novas e luxuosas 

habita~bes para a popula,io de alto poder aquisitivo, v i -a b i 1 i :z a n d o a 

acuMula,io e reproduzindo mais adiante a segregatio já existente eM 

outra área. 

o Poder Públ ice contribuiu para a e xpans'áo "desordenada" da 

cidade na d ire,'áo do S1t i o do Cocb, constru i ndo grandes obras e 

equipamentos públicos, abrindo novas vias, i~plantando infra-estrutura 

e servi~os. Grandes vazios urbanos foram valorizados, premanecendo nas 

Mios de especuladores. 

Inúmeras vezes foi discutida a iMplanta,io do IPTU progress i vo 

eM Fortaleza, para diminuir a especula~io de terras em pousio, 

at~ hoje os proprietár i os nio perm i tiram que tal lei fosse proMulgada. 

Na própr i a Adm i n i stra~io Popular <1986/88) , esse projeto foi 

rejeitado pela C1Mara dos Vereadores. 

Desde 1972, estavaM previstos no PLANDIRF o prolongaMento da 

Avenida Santos DuMont atd a Praia do Futuro e a construGKo da PraGa 

31 de MarGo e da Aven i da Zezd Di ogo. 

A execu,io dessas obras , em 1976, provocou , de i111ediato, a 

abertura de inúMeros loteamentos e ruas e a constru,io de residincias 

nos bairros Papicu e Cocó. 

A popula,io dos bairros do Papicú e do Cocb mant~M estreita 

rela,'áo com o Bairro da Aldeota, util i zando este subcentro comercial 

que tamb~M é local de trabalho de UM grande número de 

e x e cu t i vos e f u n c i o n á r i os p ú b 1 i c· os • Relac i ona-se taMbéM com o ba i rro 

da Agua Fr i a , pois foraM local i zados ali, da d~cada de setenta para 

e~, grandes equipamentos públ ices e privados. 
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A urbanizaJ;:ão do bairro da Agua Fria teve interferência direta 

do Governo Estadual. "E soMente na dt?cada de setenta, durante a 

adMinistra,ão de C~sar C~ls, que seria iniciada a ocupa~ão nesta ~rea. 

Atrav~s de u111a negocia~ão do Estado coM o grupo de especula,ão 

iMobilittria do Sr. Patriol ino Ribeiro, e o grupo eMpresarial Edson 

Queiroz, o 

Conveni;Ões, 

Governo constroi alguns equipaMentos, COMO o Centro de 

a IOCE, etc. A instalai;ão destes equipaMentos valoriza as 

terras localizadas nestas áreas, tendo sido rapidaMente vendidas e 

ocupadas". <AUMEF, 1985: 24). 

EM 1982, taMb~M entrou eM funcionaMento no bairro da Agua Fria, 

o Shopping Center IguateMi, de propriedade do Grupo Jereissati, 

estreitaMente vinculado, at~ por rela1;6es faMiliares, COM o Grupo 

Queiroz, a Maior corporai;ão do estado. O shopping foi construrdo eM 

ireas aterradas dos Mangues do Rio Cocd, coM a final idade ~nica de 

conseguir terrenos a baixo custo, apesar do protesto dos grupos 

envolvidos na luta pela_ preservaJ;:'áo ambiental e por Melhores condi~'óes 

de vida urbana. 

A instalaJ;:io desses equipaMentos e brglos p~bl icos elevou o 

vb 1 uMe de trttfego da Avenida Per i 111etra 1, gerando grandes 

engarrafaMentos. Por esta avenida, a populaJ;:io da Zona Leste chega ao 

Bairro da Agua Fria, ~Cidade dos Funcionirios, is S~is Bocas, ao 

Centro AdMinistrativo do CaMbeba, 

diversas praias. 

ao Distrito de Messejana e a 

O uso e ocupa~io do solo nas terras do antigo S,tio Cocb nio 

são hoMogineos. Nos tris bairros eM que se dividiu o antigo S,tio 

Vicente Pinzon, Papicu e Cocb conviveM o uso industrial, o uso 

agr,cola, dado pelos posseiros, e o uso residencial, coM a presen'a de 

1ans~es, edif,cios de apartaMentos, conjuntos habitacionais e favelas. 
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GRANDES EOUIPAMENTOS URBANOS NA ZONA LESTE DE FORTALEZA 

Shopping Center Iguaterni nas várzeas do Rio Cocó 

Assembléia Legislativa e Parque do Rio Cocó 



O bairro Vicente Pinzon ocupa quase que totalMente a ponta do 

Mucuripe, coM excessío da estreita faixa ao norte do raMal da Estrada 

de Ferro, que faz parte do bairro do Mucuripe, onde se encontra o 

Porto. Ao sul do Vincente Pinzon, situa-se o bairro Papicu. 

O Bairro do Cocó apresenta a 111aior área, e ~ o que está Menos 

ocupado. Estedende-se pelo Rio Cocó at~ a sua foz, incrustado entre a 

estrada de ferro e o bairro do ~apicu. 

A expansão urbana para a Zona Leste,com a incorpora,ão do S~tio 

Cocó, pode ser analisada atrav~s dos dados censitários do IBGE de 1970 

e 1980. A popula,io do S,tio Cocó cresceu nessa d~cada a uMa taxa de 

119, 95/., ou seja, passou de 26.189 para 57.603 habitantes; u11a taxa 

beM superior ao do Municrpio de Fortaleza, que foi de 62,5/., no Mesmo 

perrodo <Figuras nos. 29 e 30 e tabela na 07). 

Dentre os bairros que COMpÕeM o srtio, o Cocd foi o que 

apresentou a Maior taxa de cresciNento, da ordeN de 451,04/., vindo a 

seguir o bairro do Papic~, coM 100,89/., e o bairro Vicente Pinzon, com 

a taxa de 83,34/.. O grande increMento populacional de 10.207 pessoas 

no bairro do Cocd, esti relacionado coN a constru~~o do Conjunto 

Cidade 2.000, que conta COM Mais de 2 Mil residincias. 

A constru~ão de prédios <110,07/.), estabeleci111entos 

domiciliares (133,88/.) e não domicrliares <189,62/.), acoMpanhou e 

até superou as taxas de cresci111ento populacional. Isto deMonstra o 

processo de urbaniza,lo, eM que se verifica acentuado n~11ero de 

i11planta,lo de casas co111erciais e prestadores de servitos na área. 

<Tabela no 08) 

O bairro Vicente Pinzon, localizado e111 áreas de dunas e praias, 

concentra UM grande adensamento populacional de baixa · renda, as 

favelas do Farol <Zona do "Meretr, cio"), a favela do Castelo 

Encantado e o Conjunto Habitacional Nossa Senhora da Paz ou Santa 
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TABELA N9 07 · ·· 

CRESCIMENTO POPULACIONAL NOS BAIXOS DO ANTIGO S!TIO COCÕ 

1970-1980 

-População 

BAIRRO 1970 .. 1980 INCREMENTO . TAXA DE CRESCI ·· -
MENTO (%) 

. . N9 ' . N9 
.. '' I 

.. 
Vicente 16705 63,79 30627 53,17 13922 83,34 

· Pinzon .r . . . ... 
~ -

Papicu 7221 27,57 14506 25,18 7285 100,89 

Cocó· 2263 . 8-, 64 12470 21,65 10207 .451,04 

Sítio 
Cocó 26189 100 57603 100 31414 119,95 . 

Fonte: Dados do censo do IBGE de 1970 e 1980 

TABELA N9 08 

CRESCIMENTO NO NOMERO DE EDIFICAÇÕES - BAIRROS DO ANTIGO S!TIO COCÕ 

1970-1980 

Prédios 
·-· INCREMENTO · TAXA DE CRESCI -BAIRRO 1970 1980 MENTO (\) 

N9 ' N9 t 

Vi Gente 3584 63,27 6441 53,83 2857 79,71 Pinzon 

Papicu 1618 28,56 2722 22,75 1104 62,23 

-
Cocó 463 8,17 2801 23,42 2338 604,96 

Sítio 
Cocó 5665 100 11964 100 6236 110,07 

Fonte: Dados do Censo do IBGE de 1970 a 1980 
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Terezinha. Vive111 nestas áreas pessoas 1 igadas principal111ente às 

at -ividades pesqueiras, portuárias e ao comércio aMbul~nte de beira de 

p r a i a no s f i n s d e s e Ma n a • ., 

Prbxi1110 ~ zona portu•ria, instalara111-se as .. ind~strias que 

necessita111 dos servi,os portu•rios, como os moinhos de trigo, o 

beneficia111ento de pescado, a constru~ão naval e o terMinal 

petroleiro. 

Nesta t.rea res i de111 fa111'1 li as de renda entre t a 5 sal•rios 

M'lniMOS, concentrando as Maiores densidades populacionais. 

Concentra,~es desse porte sb sio encontradas nas favelas e conjuntos 

habitacionais, que atinge111 at~ 350 hab/ha. A popula,ão do bairro era 

de 16.705 habitantes, e111 1970, passando para 30.627, e111 1980. Apesar 

de ter sido o bairro que apresentou Menor taxa de cresciMento, o 

increMento populacional equivaleu 1 população do Papicu, bairro de 

ocupação 111ais recente que contava, e111 1980, co111 14.506 habitantes. 

Isto se deve a expansão de favelas na •rea, diante do elevado custo de 

vida reprentado principal111ente pelos altos valores de alugu~is, que 

essa popula~io de baixa renda nío suporta pagar. 

Este bairro, de acordo coM a Lei 5.122.A/1979, de uso e 

parcela111ento do solo de Fortaleza, está destinado pred0Minante111ente 

ao uso industrial CZI-1>, afora a Zona Especial de dunas e praias. 

<Figura no. 31>. 

Toda a faixa 1 itorinea do bairro Vicente Pinzon est• ocupada 

por bares, restaurantes e clubes, no plano Mais alto, apbs a Avenida 

Zezé Diogo, e por barracas de bebidas e coMidas na beira da praia. 

Os clubes ali instalados - de engenheiros, 111~dicos, advogados, 

juristas e oficiais da Pol~cia Militar - fora111 edificados e111 

terrenos de praGas, que deveria111 servir a toda coMunidade, Mas fora111 
' r· 
fdoados, pelo Poder Municipal, a essas entidades. 
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Antes da construtlo das avenidas Santos DuMont e Zezé Diogo, as 

praias do Vicente Pinzon eraM frequentadas pela classes Média e alta 

que dispunhaM de autoMdveis para deslocar-se at~ lá. A regularizaGÍo e 

o auMento das linhas de 6nibus para esta área facilitou o acesso à 

popula<;.Ío dos sub~rbios, afastando os antigos frequentadores para as 

praias Mais distantes, nos bairros Papic~, Cocb, Sabiaguaba e mesMo 

fora do Municrpio. 

o sul do bairro J• apresenta uMa ocupatlo coM edif1cios de 

apartaMentos para a classe Média, que se prolonga pelo bairro Papicu. 

Isto justificou a redu~lo da zona industrial do Mucuripe para a 

Metade, em 1975, pois era incompat1vel com o uso residencial de n~vel 

de renda mais alto que lhe é adjacente e com os interesses ligados ·a 

especula1;.ão imobiliária <Marques, 1986: 171) 

A parte sul do Vicente Pinzon, a parte leste dos bairros do 

Papic~ e do Cocd são consideradas zonas especiais de dunas e praias 

CZE-5 e ZE-6). 

Estas zonas 

praias e manguezais. 

especiais ocupam •reas de dunas Mbveis e fixas, 

S
,, 
ao zonc.~s de instabilidade ambiental e, por isso, 

deveriam merecer Maior preocupat~o na deterMinatlo de seu uso e 

ocupa<;.io pela legislaGão urbana. 

Apesar de terem sido consideradas zonas especiais pela Lei 

5.122.A, de 1979, de uso e ocupa<;.ão do solo, estas áreas abrigaM 

edificaG6es de at~ doze paviMentos, para uso Misto e faMil iar na ZE-5 

e para uso Misto na ZE-6. Também é permitida uma ocupatlo de até 40% 

do subsolo, o que, acompanhado do capeamento das ruas por asfalto, 

provoca a i111permeabilizaGÍo do solo. O adensamento populacional 

permitido de 210 a 280 hab/ha nesta área, que não conta com infra-

estrutura sanitária,leva a poluiGÍO do len<;.ol freático e de outros 

recursos hrdricos. 
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A preserva,ão destas ireas de dunas ~ importante por virios 

Motivos. O terreno arenoso das dunas absorve elevadas e concentradas 

precipitac;.Ões, que geralMente caeM no priMeiro seMestre do ano. No 

Nordeste, as dunas são, por isso mesMo, iMportantes reservatórios de 

igua potável para a região, que se caracteriza por longos per1odos de 

estiagem. 

Fortaleza 

Assim to que a priMeira exploratão coMercial de água de 

iniciou-se, eM 1963, coM a utiliza,ão de água de Pº'º das 

dunas do Papicu, abastecendo a Aldeota. Até hoje, MeSMO COM a 

existincia de UM sisteMa de abasteciMento de água Mais efetivo, é 

frequenteMente analisada pelo governo a pos.sibilidade de utilizac;.ão, 

coMo alternativa, das águas do lenc;.ol freático das dunas, seMpre que a 

cidade fica exposta a longos perrodos secos. 

CoM o prolongaMento das avenidas Santos DuMont e Zez~ Diogo e 

coM a pol rtica habitacional que dirigiu os recursos do BNH para 

financiar casas para a classe Ml>dia, estas áreas iniciaraM um rápido 

processo de ocupac;.ão. 

No sul do bairro Vicente Pinzon, a renda da popula,ão eleva-se 

para a faixa de 3 a 5 saldrios MVniMos, eM relac;.Ko a zona das favelas. 

EM 1980, para esta renda, a densidade populacional era baixa, inferior 

a 50 habitantes por hectare. A proxiMidade do Porto e das favelas não 

atrai a populac;.ão de renda Mais alta, Mas, pela legislac;.ão, esta área 

poderá ter edifrcios de uso residencial e Misto de até doze 

paviMentos <Figura 32>. 

As zonas especiais do S1tio Cocb, coM excessão das do bairro 

Vicente Pinzon, teM UM baixo 1ndice de ocupa,ão, COM densidade 

inferior 

faMiliar 

a 50 hab/ha. CoincidenteMente, são as áreas onde a renda 

atinge os Maiores valores, ultrapassando os 15 salários 

MVniMos Mensais. Isto pode ser explicado pela pequena ocupac;.ão da área 

coM alguMas Mansões, pela presenc;.a de edif Vcios luxuosos e pela 
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exist€ncia de grandes vazios urbanos pertencentes a grupos econ6Micos 

e a faMil ias "tradicionais". 

EM levantaMento realizado na Secretaria de UrbanisMo e Obras 

Públicas do Municfpio <SUOP>, verificou-se a exist€ncia de grandes 

glebas de terras da faMfl ia Diogo, ~s Margens do Rio Cocd, e de 

vários loteaMentos da iMobiliária Craveiro <Grupo J. Macffdo), eM torno 

da Lagcra do Papicú e da Cervejaria Astra/BrahMa. 

1981, deu entrada na Superintend~ncia de PlanejaMento do 

Municrpio SUPLAM, o projeto de urbanizaGÍO e parque da lagoa do 

' Papicu. A área existe coMo parte reManescente do loteaMento do Grupo 

J. Macedo - !Mobiliária Craveiro. Portanto, o terreno que se destina 

ao parque ~ da Prefeitura. Estlo eM curso negocia~~es entre a 

Prefeitura e o Grupo Macedo, no sentido de se iMplantar o parque, o 

que se faria atrav~s de troca de favores. 

A constru~lo de parques e pra~as eM Fortaleza ~ de extreMa 

i111port'ància, tendo eM v i sta a car"encia de •reas livres. O índice de 

áreas 1 ivres ~ calculado eM 3,67 1112 por habitante, Muito abaixo do 

,ndice adotado pela ONU - 12 M2/hab <PMF: 1981; 262). 

Nio se pode, no entanto, esquecer as contradi~~es de nossa 

sociedade e os efeitos da interven,lo do Estado no espa~o urbano. Ao 

MesMo teMpo eM que se defende a prote,lo da Lagoa do Papic~, COM a 

constru,'áo do parque, se contribui para que a iMobilit.ria auMente seus 

lucros, sua renda diferencial da terra urbana. No pre'o dos lotes das 

res i dé"nc ias estará eMbut ido o "custo" da pai sageM, da garantia da 

proteçlo ao verde e do parque constru,do coM o dinheiro p~bl ico. 

na 

CertaMente, existeM in~Meras •reas Merecendo prote~lo e parques 

Zona Oeste, cujo 1ndice de carincia ~Muito Mais elevado. S
.J 
ao 

t.reas de ocupa,io Mais antiga , coM altas densidades populacionais, de 

renda Menor, que podiaM dispor de jardins e quintais. Mas nlo se fazeM 
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parques nas Margens dos Rios Cear• e Maranguapinho ou do riacho 

Jacarecangà, porque a popula~io da Zona Oeste est• envolvida eM lutas 

que garantaM as condi,~es gerais de reprodu,io da for,a de trabalho eM 

seus bairros e favelas. Nio se trata de desvalorizar ou MiniMizar a 

quest'áo aMbiental pois ela afeta todas as 
1 

~ 

classes sociais, 

principalMente as Menos favorecidas, que sofreM COM alagaMentos, falta 

de liMpeza pública e saneaMento básico. 

o interesse de AMar11 io Macedo hoje pelo parque coMprova a 

vis1o de futuro que tinha seu tio Benedito Macedo eM 1976: "N'áo 

pretendo vender Minhas terras tio cedo, pelo Menos daqui a cinco anos, 

porque MereceM que se fa'a uM plano de constru,lo, COM reserva de 

~reas verdes. O Papic~ ser~ o MoruMbi de Fortaleza, COM residlncias 

luxuosas. No loteaMento haver• arruaMento eM curvas de n1vel, seM 

cruzaMentos de ruas, para nlo prejudicar a topografia das dunas. Ao 

final de cada rua construirei pra~as para eMbelezar Mais ainda o 

1 oca L que f?, de fato, UM dos Mais bonitos da cidade" <O Povo, 

31.01.76) 

CoMo se vi, ele vai conseguir atingir seu objetivo coM a ajuda 

da Prefeitura. isto f?, coM recursos púb 1 i cos. 

Nos bairros Cocb e Papicu, a popula~io que ocupa as •reas 

paralelas e aciMa da avenida Santos DuMont, a "velha" Praia do Futuro, 

a Cidade 2.000 e as Mais prdxiMas do trilho da RFFSA percebeM rendas 

que variaM de 5 a 10 salários MrniMos Mensais. 

As Menores rendas do bairro Papicu correspondeM ~ •rea ocupada 

COM diversos pr~dios de apartaMentos erguidos na boom da constru~ro 

civil, logo apds a abertura das avenidas Santos DuMont e Zez~ Diogo. 

A crise do petrdleo, iniciada eM Meados da d~cada de setenta, 

e o achataMento dos salários da classe M~dia,· iMposto pelos prograMas 

de ajuste econ6Mico do final da MesMa d~cada, provocaraM uMa crise na 
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construGão civil. Os salários não acoMpanhavaM a infla~ão neM o valor 

das prestaGÕes da casa prdpria financiada pelo BNH. 

apartaMentos eraM devolvidos, abandonados, e outros : não 

coMpradores. Muitas construtoras entraraM eM fa1€ncia. 

Casas e 

conseguiaM 

Nesta área, pela grande distíncia do centro da cidade - Mais ou 

Menos .15 KM Muitos apartaMentos ficaraM fechados ou alugados por 

baixos valores. Durante o per1odo de crise, as faM11 ias que passaraM a 

ocupar esta área percebiaM rendas Menores. E boM leMbrar que os 

dados de renda. da populatlo foraM colet~dos eM 1980, e111 plena 

recess'áo. EM 1988, já est• de volta a pol1tica de facilitar os 

financiaMentos oferecidos pela CEF, Mas os pretos das Moradias 

continuaM inacessrveis. 

No Papicu, as áreas de Menores rendas coincideM coM as zonas de 

alta densidade CZR-3), de uso MultifaMil iar, COM taxa de ocupatlo de 

601. e rndice de aproveitaMento de at~ 2,5, sendo perMitidas 

edif icaG6es de doze paviMentos. 

A pol1tica nacional de desenvolviMento urbano e a presslo dos 

proprietários de terras e Moradores do Papicu sobre o Poder Público 

ensejaraM a iMpleMentatio de UM prograMa de erradicatlo das favelas 

do bairro, transferi rido e segregando sua populafo eM conjuntos 

habitacionais distantes, ou eM favelas eM outros lugares. 

A segrega,lo pode ser refor,ada pela atlo do Estado atrav~s de 

po11ticas de alocat'áo de recursos públicos, de cobranta de iMpostos e 

ia:·:as, da legislatlo sobre uso do solo e das exigincias para 

constru,'áo. Esses instruMentos elevaM o pre'o dos iMbveis, 

selecionando os Moradores 

para corti4os e favelas 

e transferindo a populatlo de baixa renda 

localizadas e111 glebas urbanizadas para 

conjuntos habitacionais eM periferias distantes. 
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Apesar desta polrtica segregadora, permanecem no Papicú 

inúmeras favelas - Verdes Mares, do Trilho, das Placas, do INPS 

ocupando ~reas p~bl icas, ruas, pra,as, e terrenos d~ RFFSA. AlguMas 

destas favelas, depois da luta de seus Moradores, conseguiraM se fixar 

no local, ocorrendo a urbaniza~io da área e a constru~io de conjuntos 

habitacionais , coMo são os casos de Santa Terezinha e Albuquerque 

LiMa, no Bairro Vicente Pinzon. 

O Conjunto Cidade 2.000, no Cocó, antecede à ocupa~ão e 

valoriza~ão das terras deste bairro. Ele era destinado ~ popula~io de 
• 

baixo poder aquisitivo, mas hoje o nrvel de renda de seus habitantes 

d beM diversificado, variando entre S e 10 salários MrniMos. Esta 

taMbdM d a renda da popula~lo que se fixou nas proxiMidades da ponte 

sobre o rio Cocd e da Avenida PeriMentral. No restante do bairro, a 

renda supera 15 salários Minrmos. 

Se compararMos estes dados COM a renda de 82,92Z das faM11 ias 

da RMF, que percebeM menos de S s.M. e de 64,03Z, que viveM coM Menos 

de 2 s.m., concluiMos que a popula,ão do Conjunto possui UM padrão de 

vida superior ao da m~dia da RMF. 

O projeto de ocupa,io do S1tio Cocb vem se concretizando, 

atrav~s de eMpresas de construtio civil, com o apoio finaceiro do BNH, 

ou por meio de ocupa,ão de terrenos vazios, nas dunas, praias e 

Mangues. 

No per1odo entre 1970 e 1980, foraM constru1dos 6.236 pr~dios 

na ~rea denoMinada S1tio Cocó, entre casas e edif1cios da 

apartamentos, refletindo UM cresciMento de 110,071.. Dentro do S1tio, o 

bairro Cocd foi o que sofreu a Maior taxa de crescimento em termos de 

edificatões, passando de 643 para 2.338 pr~dios. CoMo j~ nos 

referi Mos, o fato se explica pela constru,ão do Conjunto Cidade 2.000. 

No Papicu, foraM erguidos nesta ddcada 1.104 pr~dios,equivalendo a uMa 
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taxa de cresciMento de 68,23%. No bairro Vicente Pizon, onde foraM 

urbanizadas as favelas e constru,dos os conjuntos Santa Terezinha, 

Albuquerque Li Ma. o increMento no núMero de edif icatões foi 
~ 

de 

2.857, ou seja, 79,71%. <Tabela na 08) 

Os efeitos das r•pidas mudantas de zoneamento no S1tio Cocb j' 

podeM s•r sentidos, COM a elevatio da densidade populacional, atrav~s 

do processo de vertical izatio por que passa a •rea, que atualmente 

j• e a zona residencial de alta densidade. A densidade permitida, se 

respeitados os ,ndices de aproveitamento, taxas de ocupatio do terreno 
• 

e o gabarito de doze paviMentos e de 340 habitantes por hectares. Tal 

densidade j• tinha sido atingida, mesmo antes da lei atual, nos 

conjuntos Cidade 2.000 e em algumas favelas, trazendo grandes 

probleMas ambientais à área. 

A publicat'áo da Lei 5.122.A, de marta de 1979, de uso e 

parcelamento do solo do Munic,pio, deu as diretrizes para a lo da 

cidade ~e Fortaleza, substituindo as leis anteriores, de 1975. 

De acordo com a Lei 5.121-A, a Parte sudeste do antigo srtio 

Cocd, onde se situa a Cidade 2.000, seria de uso predoMinanternente 

residencial de baixa densidade, ou seja, de no rn•xirno 210 hab/ha. Tris 

Meses depois essa lei foi alterada pela lei complementar 5.161, de 

04.06.79, para ZR-3, com densidade de 340 hab/ha. 

Nos trabalhos de campo efetuados no entorno e na prdpria Cidade 

2.000, observamos o elevado n~mero de edif icaGdes habitadas e em 

construGio ao norte da Cidade 2.000, na direGÍo da avenida Santos 

Dumont. Ao sul e a leste do Conjunto, nada foi construido, mas já se 

encontram na SUOP e na AUMEF pedidos para 1 iberaG~O de projetos de 

loteaMentos. 

Como estes loteamentos f icarn eM •reas prbxiMas do Rio Cocb, 

antes da SUOP dar seu parecer, de acordo com as leis de recursos 
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h'ldricos da RMF, de uso e ocupa,ão do solo e do cbdigo de posturas do 

Munic'lpio, eles deveM passar pela AUMEF e SUDEC, que disporão sobre os 

recursos h'ldricos, e na SUPLAM que dispor• sobre •reas 1 ivres e 
~ 

institucionais. 

CoM a del imita,ão por decreto municipal da •rea de prote,1o 

aMbiental do Rio Cocb, em fevereiro de 1986, ficaram congelados os 

terrenos na bacia B-2 deste rio. A Cidade 2.000 e outras •reas da ZR-3 

e ZE-6, que fazeM parte da Mesma APA, fica• no sop~ de UM cord~o de 

dunas, que barraM pequenos cursos d'agua e forMaM diversas lagoas, 

especialMente no per1odo chuvoso, quando h• satura,ão do solo. 

Os especuladores imobil i~rios aproveitaraM os últiMos cinco 

anos de estiagem que atingiram o Nordeste para lotearem e aterrarem 

esses recursos hrdricos, coMo as Lagoas do Murici, Tris CoraG6es, 

Jacar~. Velha, Gengibre e dois riachos. 

Respeitando-se a legisla,ão, que ~ falha, interpretando-a de 

acordo com os interesses imobil i•ri ios, ou indo-se mesmo contra ela, 

inclusive com a anuincia do Poder Municipal, foi sendo produzido o 

espa~o da Zona Leste. 

Exemplo Mais relevante foi o aterro da Lagoa Grande, a nordeste 

da Cidade 2.000. Houve o desmembramento de diversas quadras, seM 

cons.iderar a existincia deste reservatbrio d'agua, permitindo 

posteriorMente seu aterro para edifica,ão das quadras. 

Na ~poca da aprova,ão destes desmembramentos, houve choque de 

interpreta~ão da lei entre a SUOP, que não concordava com este 

processo e a Procuradoria Jur'ldica do Munic'lpio, que os acabou 

aprovando. 

A aprova,ão destes desMeMbramentos não passou pelo crivo da 

AUMEF, como previsto na Lei estadual 10.147, de 1977,e não obedeceu~ 
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Lei 5.122-A, de 1977, que estabelece 15Z de áreas verdes e 5Z de áreas 

institu~ionals para qualquer loteaMento. 

O aterro das lagoas Grande e Gengibre e a destrul~lo das dunas 

tornaraM a Cidade 2.000 uMa área de nrvel Mais baixo que seu entorno. 

CoM as chuvas, as• águas que antes se dirigiaM para lagoas de 

depressío passaraM a inundar o Conjunto. 

In~Meros edif1cios e grandes equipaMentos foraM constru1dos 

prbxiMos 1s Margens do Rio Coc6, dirigindo seus efluentes para este 

rio, desrespeitando, assiM , a lei que exige que estes afluentes sejam 

tratados antes de serem lanGados ao rio. Os contrnuos lanGaMentos 

indevidos teM auMentado a poluiGÍo nos corpos receptores. 

Outro probleMa de poluiGÍO do Rio Cocd, cuja bac·ia de recepGGo 

cobre 2/3 de Fortaleza, sGo os efluentes do Distrito Industrial do 

Ceará, no Municrpio de Maracana~. que desaguaM no rio seM trataMento. 

A iMplantaGio do aterro sanitário do Jangurussu, situado eM suas 

várzeas, taMbdM teM contriburdo para poluir ainda Mais o rio. 

A forma coMo ocorreu a incorpora~io do S1tio Coc6, COM UM 

rápido processo de ocupaGÍo, desacoMpanhado de uMa infra-estrutura 

sanitária, especial Mente rede de esgoto, e seM a apl ica~lo de lei de 

uso e parcelamento do solo (5.122-A), beM COMO a falta de fiscal iza~lo 

do Poder P~blico, tiM gerado s~rios probleMas de toda ordeM para a 

regiío, conforMe descutireMos no caprtulo seguinte. 
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Entrada do Conjunto Cidade 2.000 (Jornal O Povo, 01.06.1973 
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A expansío da Cidade de Fortaleza avan~ou para aléM do trilho 

da via férrea RaMal Mucuripe-Parangaba - na década de sessenta, 
~ 

COM a construGão do Hospital Geral de Fortaleza, eM 1962, e da 

Cervejaria Astra, eM 1969, e COM a i111planta,lo da Avenida Peri111entral, 

Margeando o núcleo urbano de Fortaleza. 

O principal eleMento indutor do cresciMento na área, poréM, foi 

a construGão da Cidade 2.000, a partir de noveMbro de 1970. Sua 

pri111eira etapa foi entregue eM noveMbro de ·1971 e as deMais nos dois 

anos seguintes, ~ Medida que iaM sendo construidas. 

A iMplanta~io do Conjunto, coM Mais ~e duas 111il res i rfenc ias. 

e:·: i g i u iMediataMente 

dos habitantes deste espa'o eM processo de urbaniza,ão. A e111presa 

construtora foi instalando equipa111entos b~sicos coM a ajuda do Poder 

Público, pois necessitava vender as casas. Mas as deficiincias logo 

coMeGara111 a ser sentidas pelos habitantes do conjunto. Eles se 

organizaraM e passaraM a reinvindicar ao Estado 111elhores condil.:~es 

de vida. 

A estratégia utilizada pelo capital iMobili~rio para conseguir 

incorporar esses terrenos ao espa'o urbano de Fortaleza foi 

instala,ão do Conjunto Cidade 2.000. Ao enca111inhar quase 10 Mil 

pessoas para u111a ~rea isolada, se111 nenhu111a infra-estrutura, o capital 

i111obiliário transferiu para o Poder Público a responsab i 1 idade de 

implantá-la. Este~ UM dos resultados da pol,tica habitacional do BNH. 

A partir de 1984, o "regi111e revolucionário", co111 sua pol~tica 

anti-inflacionária, provocou recessão, e achatamento salarial, Para 

conquistar o apoio de setores populares e co111pensá-los 

psicologicaMente pelas press6es a que vinha111 sendo subMetidos, o 
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Estado resolveu adotar o discurso que proclaMava ser a habita~ão 

popular u111 "proble~a fundaMental", cuja solu<;.ão era prioritária. Para 

isso, criou o BNH, e111 1964. EM 1967, o Banco passou a receber 8% da 

folha de pagaMento de quase todos os assalariados, atrav~s do Fundo de 
i 

Garantia por TeMpo de Servi<;.o - FGTS (12). Tornou-se, assi111, o segundo 

banco do pars, procedido apenas pelo Banco do Brasil. 

A institui,c:lo do FGTS tirou a estabilidade do trabalhador. -Os 

recursos arrecadados pelo Fundo passaraM a ser direcionados para uMa 

reduzidrssiMa caMada de futuros proprietários coM salários fixos e 

suficientes para poder pagar os Juros do financiaMento da casa 

própria. Mobiliza-se o patriMÔnio COMUM a todos o FGTS para 

constru:Cio e venda de casas a alguns particulares priveligiados 

<Bla~: 1975; 85). 

Muitas sio as raz~es para que o Estado intervenha na produ~io 

da h ab i ta:C'áo. S~rgio de Azevedo <1982> analisou-as dentro da lbgica 

econÔMica e da perspectiva ideológica, chaMando a aten~io para o papel 

"saneador'' da po11tica de habita~io nos bairros populares, focos de 

doen<;.as contagiosas. 

Dentro da lógica econô111ica, a habita~io ~ u111 dos eleMentos 

essenciais ~ reprodu~io da for,c:a de trabalho. O forneci111ento da 

habita:Cio pelo Estado~ visto co1110 UM fator que leva à redu,c:io dos 

custos co111 a for,c:a de trabalho e, por conseguinte, à redu,c:'áo dos 

sal~rios. Ao 111esMo te111po, cria condi,c:~es para assegurar UMa Maior 

valoriza:Cio do capital, atrav~s da ind~stria da constru:Cio civil. E, 

<12> - O BNH foi extinto eM 1987 e o prograMa 
transferido para a Caixa EconÔMica Federal - CEF. 
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finalMente, a produf:.'áo da hab i taf:.ão é UM Meio de el i Minar as cri ses 

c'rcl icas da econoMia, gerando, por UM lado, eMpregos e, por outro, 

Maior acuMulaf:.ão do capital. No caMPO ideológico, · o Poder Públ ice, ao 

possibilitar a aqui sitio da cas~ própria, 
i 

~ol'rtico-ideológico do proprietário que se torna Mais 

conservador e ajustado ao "status quo". DoMestica as classes 

populares, assegurando a "paz e tranquilidade", e desvia o operário da 

luta que se desenvolve no interior das fábricas. 

Por questão de legitiMidade polrtica, "o Estado quer Mostrar 

Maior preocupaGão coM os pobres do que propriaMente uMa busca de Maior 

eficiincia na construf:.io de casas populares, principalMente nos anos 

de eleiç;.'áo" <Azevedo, 1982: 100). 

O probleMa habitacional está diretaMento relacionado COM a luta 

dos trabalhadores por Melhores condif:.~es de vida. A habitaç;.ão é UM 

direito de cidadania e, portar1to, cabe ao Estado corrigir as 

defici€ncias do Mercado, protegendo os Menos favorecidos, UMa vez que 

todo cidadão teM direito de viver condignaMente. A intervenç;.ão estatal 

dependerá da correlaf:.io de fortas pol'rticas existentes na sociedade, 

nuM deterMinado contexto histbrico. 

As decis~es para iMplantaf:.ão dos conjuntos habitacionais na 

Região Metropolitana de Fortaleza não fugiraM a estas raz~es. E o que 

podeMos constatar nos fatores que deterMinaraM a instalad10 do 

Conjunto Cidade 2.000 no Srtio Cocd. 

Os conjuntos habitacionais, eM Fortaleza, geralMente estão 

localizados eM áreas distantes do centro da cidade e dos bairros Mais 

valorizadas, COMO o Papicu, Aldeota e Meireles. A Maioria dos 

conjuntos foi localizada na Zona Oeste, eM direGão aos Municípios de 

Caucaia e Maracanaú, ou nestes prdprios Munic(pios, que se constitueM 

quase eM cidades dorMitdrios. 
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Estas novas •reas slo incorporadas ao espaEO da capital, 

independente dos limites administrativos. De acordo com a pol,tica do 

BNH, para que o custo do terreno nlo pese demasiadaMente no valor da 

unidade habitacional, aciMa das possibilidades do mutuário, as 

COHAB's procuraM terrenos na periferia urbana. ~ AssiM, escolheM 

glebas que nlo ofereceM condiE~es satisfatbrias de infra-estrutura e 

equipaMentos coMunit•rios, acarretando in~Meros probleMas, tais coMo a 

falta de transporte para o deslocaMento dos usu•rios para os locais de 

trabalho. O deslocaMento é UM grande peso no orc;.aMento doMéstico dos 

trabalhadores, consuMindo os irrisdrios salários COM que slo 

reMunerados e auMentando a situac;.ío de pen~ria da populac;.ío de baixa 

renda. Decorre desse processo a intensa luta por infra-estrutura e 

servi~os urbanos por parte da populaElo Moradora destes conjuntos. 

o Munic,pio fica com a responsabilidade de forne~er a infra-

estrutura, favorecendo o cresciMento urbano para estas •reas distant~s 

e valorizando as terras que ficam entre estes conjuntos e o centro da 

cidade. 

pois os 

Estes 

seus 

conjuntos funcionaM quase COMO cidades dorMitbrios 

Moradores consoMeM a Maioria dos produtos no centro 

coMercial principal de Fortaleza, onde geralmente teM seus eMpregos e 

passaM todo o dia. A construc;.io dos conjuntos altera substancialmente 

a organizac;.io espacial da antiga Malha urbana das redes municipais. 

AléM disso, reduz a poss i b i 1 idade destes Muni c, pi os auMentareM 

arrecadaElo do ICM e, eM consequlncia, auMentar a cota proveniente do 

Fundo de Participa~~º dos Munic,pios <13>. 

Os conjuntos habitacionais de Fortaleza foraM construidos Junto 

ou prd:-:iMos ao leito das 1 inhas férreas tronco Fortaleza-Maracana~ 

e Fortaleza-Caucaia - através dos quais é transportada a populac;.ío 

dos bairros distantes e daqueles Municrpios localizados na área 

Metropolitana. ForaM ar localizados para facilitar o acesso a UM tipo 
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de transporte Mais barato - o treM que teM suas viagens 

prograMadas coM intervalos de uMa hora. Nos horários de chegada e 

sarda para o trabalho e escola estio seMpre superlotados, e à noite e 

aos doMingos nío funcionaM <Figura no. 05). 

o conjunto Cidade 2000 apresenta uMa s~itua~ 'áo UM pouco 

diferente. EMbora construrdo eM uMa regiio entío isolada, seM as 

condiG6es de infra-estrutura e serviGos sociais básicos, encontrava-se 

prdxiMo a áreas eM processo de acelerada valorizaGÍO. 

A EMpresa Brasileira de ConstruGÍo - EBC edificou as casas da 

Cidade 2000, atravds de financiaMento da Co111panhia de Crddito 

!Mobiliário Terra, 
1 

que dispunha de recursos do SisteMa Financeiro da 

Habita~io. O terreno foi hipotecado pela EBC a esta financeira COM O 

objetivo de conseguir os recursos para a constru~io do Conjunto. Os 

Mutuários coMpraraM as casas da EBC coM o financiaMento .da CoMpanhia 

TERRA. As casas pa s saraM, assiM, para o controle desta financeira, a 

queM os Mutuários deviaM seus e111prdstiMos, e tinhaM suas casas 

hipotecadas. 

(13) - O Fundo de Participa~ío dos Municrpios - FPM, ~proporcional ao 
I111posto sobre Circula~ío de Mercadorias-ICM, arrecadado e o n~Mero de 
habitantes do Munic(pio. 
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Esta empresa entrou em liquidacão etn 1980. O Banco Central 

interviu e passou a receber as prestaGãoes das casas financiadas por 

e 1 a. Ern rnarGo de 1984, o Banto Central transferiu os mutu~rios para a 

financeira DOMUS. 

A •rea escolhida para a construcão do Conjunto, de 520.819 m2, 

ficava no S~tio Cocb, distante do centro da cidade, como tambéM das 

regi'óes urbanizadas. Localizada em terreno arenoso de plan'icie 

1 i tor'i1nea, ficava nas pro:·: i"' idades dos Manguesais do Rio Cocb e 

caracterizava-se p e 1 a presenca de dunas e lagoas. Anter i orMente, a 

reg i'áo era explorada econoMicaMente pelo propriet~rio Ant~nio Diogo 

Siqueira, atrav~s de agricultura, criacão extensiva de gado e producão 

de sal marinho, bem como por posseiros e moradores que viviam da pesca 

e culturas de subsist€ncia. 

Para a construc'áo do Conjunto foi rea 1 i zada a maior 

movirnentaclo de terra que se fez na época em Fortaleza, aplainando o 

relevo e utilizando a areia das dunas para aterrar as depress~es. Para 

que a empresa iniciasse a construGão, as famn ias que ali residiam 

foram expulsas para outras local idades. 

o conj1Jnto inicilamente receberia a denominaclo de Jardim 

Fortaleza. Uma eMpresa publ icitiria de Recife, montou por~tn urn grande 

esqueMa de propaganda e divulgac;.ão, dando outra dimensão ao conjunto. 

Planejado corno "Jardim Fortaleza", foi transfor1t1ado e1t1 "Cidade 2.000" 

por essa campanha publicit~ria, que lancou candidatas a "garota 

2.000 11
, as quais sairam por Fortaleza oferecendo casas na "Cidade 

Futuro". Houve uma grande festa de i naugur.:..c;.ão do conjunto, 

oportunidade na qual foi finalmente selecionada a "garota 2.000", numa 

demonstrac'áo do poderoso esquema proMocional Montado para venda das 

habitac~es populares do conjunto. 
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Este esque111a publicit~iro foi necessário porque, na época, 

havia111 ocorrido dois insucessos e111 ter111os de conjuntos habitacionais. 

O Conjunto José Walter, construrdo pela Master Enge~haria, apresentava 

proble111as de infra-estrutura, principal111ente eM rela~ão ~ qual idade da 

~gua e ao sisteMa de esgota111ento sanit~rio. O Conju~to Tabapu~cupava 
; 

UM terreno que apresentava condiG6es de absorGão adversas para 

ut i 1 i zaGão de fossas e suM i doures. 

A vitbria da seletão de futebol do Brasil na Copa Mundial de 

1970, quando foi trica111peã, influenciou o planeja111ento do Conjunto, 

que apresenta sua área central coM o forMato aproxiMado da tata Jules 

Ri111et. 

A Cidade 2.000 foi idealizada pelo urbanista Paulo Barbosa 

Magalhães. Segundo declaraGÍo de fonte especializada, junto ao jornal 

O Povo, "o projeto representa uMa repetiGâ'o do que foi realizado na 

cidade satélite de Taguatinha, eM Brasrlia". Defende a fonte que 

"sobre o ponto de vista i,rrbani'stico, o projeto é boM, Mas pecou pela 

inadequaGÍo do local de iMplantaGÍO e pela inadeqUaGÍo das unidades ao 

nosso cliMa que é Mais quente que o de Brasi'l ia. As alaMedas tem 

no111es sugestivos de plantas e flores e deviaM ser total Mente 

arborizadas. EM cada unidade residencial havia u111a área 1 ivre, quintal 

ou jardim que aos poucos se transformar~m eM garagens" CD Povo: 

08.06.85). 

As quadras do Conjunto, co1110 ta111bé111 os lotes, se diferenciaM no 

for111ato e no ta111anho e111 relaGÍO ~s do bairro a que pertenceM - o Cocd. 

Sio compridas, chegando a 350111, e estreitas, coM apenas 8 111etros de 

largura, sendo necessárias grandes voltas de carro para sair delas. 

No 111eio de algu111as quadras e>: i ste111 passagens so111ente para 

pedestres <Figura no. 33). 
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Outra caracter1stica peculiar ~ a profundidade do terreno, que 

corresponde ao coMpriMento de UM lote do conjunto, ou seja, 25 Metros 

de fundo, enquanto a frente das quadras chega até 350 Metros. As 

casas teM a frente voltada para os quintais da casa eM frente. 

cada casa teM duas entradas. Talvez fosse objetivo do 

AssiM, 

projeto 

oferecer Maior privacidade ~s faMrlias que habitariaM estas casas 

estreitas, pequenas e baixas. Alguns proprietários transforMaraM os 

quintais eM garagens ou construiraM neste terreno, visando aMPliar a 

casa para dar Maior conforto a faM11 ia, al~gar ou MesMo transforMar eM 

ponto coMercial. Este processo de i nd i vi du.a 1 i za:e'áo das casas por seus 

Moradores, visando criar uMa identidade para sua habita~io, revela uMa 

luta contra o processo de uniforMiza~io iMposto pelo sisteMa. 

Estas caracterrsticas de espa~o _ interno do 

conjunto contrastaM coM as largas ruas, os grandes lotes, as quadras 

padronizadas o taManho e o luxo das hab i tadies do 

entorno , nos bairros do Cocd e Papicu. 

d i ferenc i a:e'áo espa:eo-residencial, corresponde UM a 

d i ferenc i a:e 'áo soei a 1. 

e renda de seus habitantes. E:{ i steM espa:eos "prbpr i os" para cada 

classe , de acordo COM a renda que aufere. Isto se deve ao fato, já 

discutido anteriorMente, de que o solo urbano se constitui 

111erc a dor ia cara e de dif1ci1 acesso a UMa grande parte da popula:e'áo. 

Dessa eM terrenos co111 Melhores condit~es de habital ibidade, 

contando coM aMenidades frsicas e sociais, e coM boa localiza~io, sio 

construidas casas de Maior e Melhor qual idade. Nas 

distantes 

estrutura 

e de difrcil acesso, eM terrenos alagados, 

de servi~os, s'áo localizados as casas de Menor 

pior qualidade, COMO são e:·:eMp 1 os as tnoradias dos 

habitacionais, favelas e auto-constru~ões. 
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Deve ter sido este o crit~rio escolhido para a localizaGão do 

Conjunto Cidade 2.000, nuMa área de depressão, onde o lenGol freático 

aflora, longe de tudo e de todos, seM nenhuMa infra-estrutura e 

servi,os. 

O prbprio padr~o de habita,lo do conjunto j' deterMinava quais 

setores da sociedade ali residiriaM aqueles cujas rendas nlo 

poss i b i 1 i tasseM 

habitabilidade. 

o acesso a locais COM Melhores condiGÕes 

A distribui'~º especial da renda per capita da popula,lo na 

~rea do srtio Cocd pode deMonstrar a relaGão entre diferenciaGÍO 

espaGo residencial e diferenciaGão social. Enquanto a populaGão do 

Conjunto obt~M renda variada entre 5,2 e 6,9 salários M(niMos, noutros 

setores do bairro Cocd, 

<Censo do FIBGE, 1980). 

a renda varia entre 21 e 25 salários Mrnimos 

A segrega,io espa,o-social, es~incia da conforMa,lo da cidade 

capitalista, exacerbada na Metrbpole a elite com suas 

estratt?gias de individualiza,'áo do espa,o; a popula,io de baixa renda 

na luta para ocupar os intert'lscios do mesMo espa,o.(Seabra: 1987; 5>. 

A diferencia,io espacial nlo se d' somente na rela,lo entre o 

Conjunto e o entorno, Mas tamb~M internamente, no prbprio espa'o da 

Cidade 2.000, o que se pode observar. pela distrui,io dos diferentes 

tipos de casas e pelo processo de reModelaGão por que passaM essas 

res i de·nc ias. 

O projeto visava construir 2.090 casas e 360 

totalizando 2.450 unidades, de acordo com o PLANDIRF 

apartaMentos, 

(1972; 10 s) • 

ForaM edificadas 1936 casas populares, aléM de casas e seis blocos 

apartamentos de Melhor padrão nuMa área central de nrvel Mais elevado, 

ao sul do .Conjunto. 
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Vista aérea do Conjunto 
habitações (ampliações, 

Cidade 2.000 apresentando alterações nas 
invasoes de calçadas).Jornal O Povo,27.4.85 

Casas ponulares na sua forma original 



As 1936 casas estio divididas eM tris tipos: 719 do tipo "A", 

de UM quCirto, 743 do tipo "B", de dois quartos e 474 do tipo "C", de 

tré .. s quartos. Portanto, doMinaM as Moradias de Menor taManho. Nas 

casas de 1, 2 e 3 quartos, a ~rea constru'lda coMpreende taMbéM sala, 
1 

cozinha e banheiro, afora o pequeno quintal, variando principalMente 

COM rela<;ão a irea do terreno. 

As Melhores casas, do tipo "C", ocupaM as quadras iniciais - 01 

no setor leste e 24 à 31 no setor oeste, e as quadras finais 22 e 23 

no setor leste e 45 e 46 no setor oeste. Estas quadras iniciais e 

finais estão Maior contato COM o bairro do Cocd. Nas quadras 

iniciais, que dão para Ct rua Coronel Nogueira Paes, futura 

cont i nuat'áo da Avenida Padre Ant~nio ToM~s, e nas casas do tipo "C", 

de Maior taManho, no setor leste, oberva111os UM grande nú111ero de 

reforMas e aMp 1 i a<;Ões. São seus Moradores eM busca de MelhorareM as 

condi~~es de habita~io, nuM processo de identificatlo coM o bairro do 

Cocb (Figura no. 34). 

As quadras finais, por enquanto, estlo voltadas para as dunas e 

para uMa bCiixada que vai dar no Rio Cocd. Estas ireas ainda não 

construidas. Presup6e-se que estas casas taMb~M serão beM valorizadas, 

pois estão e111 Maior contato COM o bairro do Cocd, e coM as casas de 

Melhor padrão, na área central. EM frente a estas casas passa a atual 

avenida das Altaneiras, que ser~ a continuatlo da Avenida Anto1'1io 

Sales, iMportante corredor de circulatlo e atividades da Zona Leste 

de Fortaleza, 1 ingando-a ao Centro. 

As casas do tipo "B", de dois quadros, corresponde111 ~s quadras 

de 2 a 4 e de 15 a 21 no setor leste, a 32 e de 37 a 44, no setor 

oeste. 

As Menores casas, do tipo "A", de UM quarto, ocupam as quadras 
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Mais internas do conjunto, de 5 ~ 14 no setor leste e 33 á 36 no setor 

oeste, sendo as Mais isoladas do bairro eM que se situam. 

Nove casas da quadra 38 e 15 da quadra 39 foram destrurdas. De 

acordo coM UM Morador da drea, a eM~resa pretendia construir UM canal 

para drenar as águas do Conjunto para a Lagoa dos Diogos. Por~111, os 

proprietários do terreno e da Lagoa nlo perMitira111 que o canal fosse 

feito. 

Na planta do loteaMento da Construtora Diogo <Processo no. 

3.164/76) para a construGÍo do conjunto do INOCOOP, que não foi 

totalMente construido, estd prevista a escava~ío do canal. Ele viria 

. 
da Cidade 2.000 passaria no loteaMento pela rua L e terMinaria dentro 

do terreno do conjunto do INOCOOP, destinado ~ irea verde na rua L. 
L 

A área das casas destru,das na Cidade 2000 está cercada por 

ordeM de Francisco Távora, conhecido pela alcunha de FransquiM 

Delegado, pois foi delegado do Conjunto durante Muito teMpo, que se 

diz dono deste terreno, coMo taMb~M dos que estão prdxiMos ou eM torno 

dos velhos res~rvatdrios d'agua que abasteciaM o Conjunto antes da 

chegada da rede da CAGECE. 

CoM o processo de valoriza~lo da Zona Leste de Fortaleza e, eM 

especial dos bairros Papicu e Cocb, já nlo interessa construir casas 

de baixo padrlo nas áreas reManescentes do Conjunto. O processo de 

transforMa~lo por que passa o Conjunto, beM coMo a ocupa~lo do seu 

entorno e de suas áreas internas por casas de Melhor padrlo, 

au111entado o pre~o da terra nesta regi 'ao. Estas áreas vazias 

constitueM-se eM "terrenos de engorda". 

A Cidade 2.000, desde o inrcio · de sua ocupaGÍo, ocorrida no 

final do ano de 1971, apresentou in~Meros probleMas e deficiincias, o 

que favoreceu a organizaGÍo de seus Moradores para o encaMinhaMento de 

suas reivindicaG5es. 
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A deficilncia de infraestrutura e no servi~os de transporte, 

1i111peza, satide, educa,ão e seguran'a ptlbl ica, bem co1110 a dificuldade 

de Manter e111 dia os c0Mpro111issos financeiros coM o BNH, fizeram co111 

que mui tos Mutuários abandonassem suas casas. EM 1976, 300 casas 

estavaM desocupadas, alguMas at~ por 111ais de dois anos. Por falta 

dessas condi,ões financeiras, os que n~o abandonavaM as casas, era111 

despejados por ordeM judicial. Sa,aM de 111adrugada lavando port~es, 

l'àMpadas e até instala,ões sanit~rias. O MesMO acontecia nUM outro 

grande Conjunto, o Prefeito José Walter, no bairro Novo Mondubi111, na 

Zona Sudoeste de Fortaleza (Jornal O POVO, 29.08.76 e Figura n~ 35>. 
' 

A EDAR, e111presa que construiu e ad111inistrou por certo te111po o 

Conjunto, passou alugar alguns i111bveis abandonados, que nao 

conseguia venofe-1 os. Os Moradores achava111 que a EDAR n'áo tinha 

interesse e111 revender os iMbveis, visto que pretendia construir eM seu 

lugar blocos de apartaMentos, aproveitando a valorizatlo da ~rea 

trazida pela Avenida Santos Du111ont (jornal O POVO, 29.08.76). 

Apesar dessa valoriza~lo, o Conjunto continuava COMO cidade 

"dorM i tbr i o", seM estabelecer rela,~es Mais intensas no seu interior. 

A d is t 'à n c ia para o trabalho e a dificuldade de transporte e infra-

estrutura local fortava111 os 111oradores a passareM todo o dia ausentes 

de suas casas, deixando assiM as atividades doMésticas para os finais 

de seMana. Este d UM dos Motivos para que o 1 ixo fosse jogado nos 

terrenos baldios e nas ruas, originando grandes entulhos que se 

acu111ulava111 pela a falta de coleta por parte da Prefeitura~ 

EM 1977, foi denunciada a presenta de casas suspeitas "onde 

Mulheres recebe111 ho111ens altas horas da noite". Quando o negdcio era 

discreto, não havia proble111a. Mas alguns colocova111 Música eM alto 

volu111e, a qualquer hora do dia e da noite, i111pedindo o sossego dos 

_vizinhos. Muitas casas e r a 111 a r e s i d"E.• n c i a d a " o u t r a 11 
, declarava UM 
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:. >Há dois anos, ô r.onjunto Prefeito José 
Walter no Mondubim, era destaque pela 
grande quantidade de resid_e_!lcias 
abandonad~ Moradores reclamavam de 

. que do abandono resultava problemas 
serios para toda a comunidade; como a 
invasão de vagabundos e delinquentes, 
tfxo - que era despejado no local a 
desõrdeni natural de um imóvel sem dono 
e . semi-destruído. Hoje a situação se 
repete, embora ·em menores proporções; 
na Cidade 2000, com centenas de 

. residencias fechadas. Os moradores por 
· falta _ de pagamento São obrigados a 
abandonar o local e o fazem pela 
madrugada. Há -tàmbem .. despejos 
freq~e.11tes por decisão judicial. 

~;;. . - . . -
.' · T~em alguns moradores de que a 

l Edar, responsável pela Cidade 2000, não . .. . . _ . - .·. -
~ .. ----... .. , __ ,. 

Na Cidade 2000 
tenha interesse em revender ou alugar os 
imoveis abandonados para em seu lugar 
construir conjuntos de apartamentos 
aproveitando a valorização da area trazida 
com o prolongamento da avenida Santos 
Dumont. Apesar dos temores, há.diversas 
casas alugadas recentemente pela 
construtora e imobiliária. 

- -.... . - .. ESTRAGO 

chegam a destruir as plantas como bom, a agua acho que vale a pena a gente 
explicou Da. Zuila Parente, na Cidade morar aqui Só não é bom niésino é no 
2000 desde lo de março de 75.Sobre· as fim do mês, quando a prestação é tão alta 
saidas constantes de proprietários,_ e não tem quem saiba quando vai 
justifica: . · · terminar de pagar nem por: quanto sai a 

· "J:. a_ carestia que está grande. Quando · casa", desabafou uma dona-dEH:asa da 
começamos a pagar a casa, a mensalidade · Alameda Sandra. .· · 
era d<! CrS 427,00. Já houve pois Os' vigias da- lmobiliarÍa, Antonio 
aumentos. Mesmo com o abatimento de Barbosa _· e . Luís Gonzaga_ da Silva, 

.. . 40 por cento que deram . nem sei direito · calculam em cerca de 300 ' os imóveis 
porque estamos pagando CrS 680,00. O · desocupados. ''O pessoal sai e deixa tudo 
meu filho, que mora numa igual mas !1eteriorado. Tem gente que prepara tudo 

Por atraso no aluguel a maioria é entrou depois, deu entrada de 2.500 de dia e vai embora de madrugada mesmo 
despejada e poucos são os que cruzeiros e paga CrS 980,00 por mes". A tendo vigia as 24 horas", explicou o ·sr. 
espontaneamente, trocam de moradia. casa do tipo B possui dois quartos, sala de Luís "Gonzaga da Silva. Há casas 
Quando na:o acontece despejo por ordem jantar, cozinha e area de serviços. abandonadas ha mais d~ dois anos, com 
judicial, o frequente é o morador deixar a· A agua vem da propria Cidade 2000 e mato desenvolvido no quintal e sujeira em 
casa durante a madrugada. Há casos, até - a - taxa, inferior a da· Cagece é de CrS seu interior .. .A reclamação. é de que dos 
de levarem portões tampadas e mesmo _ 30,00 . . Agota, anuncia-se a transferencia estragos _resultam problemas para a 

instalaçQes . _ ~anitarias. A1guns, rai;.~so\ ·_; .J>3I3 °.. sis~.e~~ da Cagec_e. "O _transport~ ~ : ;. _; ~~ç:~-t/t·/~ :· :.~'.;~;~--~- .-~~~"~(-· .;:, ~ .· 

.. . · 1r~º·";~ltl':,Ji7;rr~~,," ~ 
-.. .:~~~l\L, ·,::: .. :\e::_:,, 

i~-~-i_·'.:.i.~~.~~-<~..~ .•. · ~ .. '~~l 1;1i 

.. '~~~~~z~~- . . · ~:::::~:~f 
... 

~-:M.' .. , -- e\;· .. -:·_ ~"\ '..:.;··-l:-~~~ ~~ ~-:.....:·<:~ ....;;.;... .-_ .,. _ .t.~ :::=:::::=: · .. ".'·' ; ~ 
"'- . . ) --~- ~r-· ··----~ .. . r;;,;c.;-!'<:r ~u "'- .. ··,;_-= • 

· ·.~~"F:~rd.:j~~~~~~~~~~~;~~~,,,.f,,, .. ~.}i~~f~~:,.!:· ·· .. ;~~:;-:L~~~l~~"'~~~~~~ 
-· -' ~r<" De~is do abandono, começa:o i1J19vel a se deteriorar.- :-::: ~: ,: '. :=~ ~~- ;; .. ~: ~ji~;·~~;~·F)<ú1~ ~~;.~·; As d~· casas, vizinhai, estão'abandô"4dàS nà adai:k 2.00<1"',;~~~jYf!!:.,,"4 , 
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comerciante ~ara o jornal O Povo, em 31.10.77. 

conjunto prdximo a Aldeota e o baixo prec.o das prestac.6es, favorecia a 

aquisic.ão da casa para a "segunda Mulher", facilitando o acesso de 

respeitáveis senhores à morada de suas amantes. 
' " 

Um morador revelou que a empresa cedia casas parà prostitutas e 

marginais com o objetivo de destruir a iMageM do Conjunto e, ass i 111, 

expulsar os moradores. Para o entrevistado, seria uma forma de renovar 

os habitantes e vender as casas por prec.o mais elevado ou at~ destruir 

o Conjunto para dar lugar a novas habitac.6es de luxo. Outros moradores 

confirMaM que a iMageM do Conjunto era ruiM, tendo UM deles destacado 

que, estando eM Recife, ouviu falarem da Cidade 2.000 de forMa 

desabonadora. 

O Conjunto atra~a, pela local izaEão, seu Micro-clima, sua 

paisagem e o pre'o de suas casas, muitos estudantes universitários, 

artistas e pessoas menos conservadoras em termos de costumes. Apbs 

seis anos de sua implantac.ão, a Cidade 2.000 ainda dava a iMpressão de 

abandono coM a presenc.a frequente de 111ontes de 1 ixos e entulhos nas 

O carro de 1 i )•(o ' que passava eM dias alternados, n'áo 

recolhia o entulho das reformas. Os moradores se que i :·:ava111 da 

deficié.ncia do Posto de Saúde e do Posto Policial, que contava apenas 

com UM delegado e UM policial. Inexistiam áreas de lazer e recrea,ão, 

COMO bosques e prac.as, sendo a única diversão, "eM torno de uma 

"geladinha", os bares do conjunto" < Jornal O Povo, 31.10.77). 

Estas den~ncias, feitas pelos moradores do Conjunto aos jornais 

da época, revelam que a maioria dos seus problemas eram espec~ficos 

da Cidade 2.000. Ainda nlo constituíam problemas para os habitantes do 

seu entorno que, atrav~s dos deslocamentos em seus prbprios ve~culos, 

compravam seus produtos na Aldeota ou no centro principal da cidade. 
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Sío probleMas caracterrsticos da populaGÍO de baixa renda que depende 

do transporte, escolas públicas, posto de saúde, de lazer e ~ecreaGÍO 

no bairro eM que reside, pelas dificuldades e custos de deslocaMento. 

Os investi111entos que interessavaM aos propriet~rios de terra do 

bairro foraM feitos, c o M a a M p 1 i a G ão d o s i s te Ma ~v i á r i o e c o M a 

iMplantac;ão de rede de energia, água e telefone, já que estes bens de 

consuMo coletivo val-0riza111 suas propriedades. Alguns destes servic;os 

foraM i111plantados logo no perrodo de construGão do conjunto. Mas foi a 

expansão do sisteMa viário, coM o prolongaMento da Avenida Santos 

DuMont ( 1976), a constru,~o da Avenida Diogu i nho e da Pra'a 31 de 

Marc;o, que real111ente valorizou a área. 

Todo este inv s tiMento seMpre pode ser justificado eM funGÍO do 

adensaMento do conjunto habitacional, que precisa se co111unicar com 

outras treas, com a zona co111ercial e com ~reas de lazer. Mas o grande 

beneficiário foi o setor iMobiliário, que a partir da~ iniciou a 

abertura de vtrios loteaMentos, rasgando as dunas e aterrando lagoas, 

já que n'áo e :-:istia f i caliza~ 'áo e ne111 preocupa,'áo por parte do Poder 

Municipal eM preservar a trea. O parcelamento do solo no entorno da 

Cidade 2.000 acentuou-se a partir do prolongaMento da Avenida Santos 

DuMont. Mas nio podeMos dei:-:ar de ressaltar a iMPOrtfncia da pressão 

dos habitantes da Cidade 2.000 para Melhorar as condic;6es urbanas de 

seu habitat. Pois sd a presenGa de pessoas Morando na área, dando 

vida, MoviMento e uso urbano-residenc i al, oferecendo seguranc;a pela 

presenc;a de vizinhos, apesar de ainda não sereM os ideais, já 

possibilitou a atraGÍo de novos Moradores para este bairro, de 

a111biente Mais a111eno e de notável beleza paisagrstica. 
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Com a abertura de inúmeros loteamentos que se deram sem 
;. 

respeito ·as caracter1sticas f1sicas da ~rea neM às "leis da natureza" 

foram criados dificuldades de outra ordem na ~rea - os grav~ssimos 

probleMas aMbientais que até hoje fazeM parte do dia a dia do 

conjunto. 

O aterro da Lagoa de Tris Cora,~es gerou a destrui,lo da 

principal pista de acesso ao Conjunto, a rua Francisco Matos. · A 

eMpresa de 6nibus CIALTRA, concessionária da 1 inha Cidade 

interroMpeu seus serviGos na área, alegando a iMpossibilidade de 

entrada dos 6nibus pelo estado da pavi111enta~ío e pela ocorr€ncia de 

diversos alaga111entos, o que provocava defeitos nos verculos que 

tentavaM cuMprir o intinerário naquele setor. Os moradores dispunham 

apenas dos carros da 1 inha "Hospital do INPS", o que os abrigava a 

desembarcar a 3 KM de casa. A prefeitura amea,ou a concesslo desta 

eMpresa, caso os 6nibus nro voltasseM a circular na Cidade 2.000 (o 

Povo, 26.06.77>. 

Ta111b•111 eraM registradas reclaMat~es dos moradores contra a 

constru,lo de jardins e muros, que toMaM parte das estreitas cal,adas 

e dificultaM o tr~fego dos pedestres. (Q Povo, 1977>. Estas 

construt~es di111inuiam as ~reas úteis e dificultavam a circula,~o. 

Denunciavam, ainda, o estado das casas, afirmando que dezenas delas 

apresentavaM rachaduras e infiltraGão d'agua no forro, já e111 1973. "Os 

defeitos sío resultantes da M~ qualidade do material que foi utilizado 

e do acabamento que não foi correto. Reboco rachado, cai:-:as d'agua 

vazando no teto", dizia um Morador ao repbrte do jornal O Povo, de 

09.07.78. 

Face aos defeitos apresentados, os mutu~rios do Conjunto 

e:-:igiram da "AlianGa Ultramar Companhia Brasileira de Seguros" a 
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recuperação de suas casas, 

judicial. 

aMea,ando esta seguradora coM UMa a~ão 

Quase dez anos depois de iMplantada, COM seu entorno 

transforMado eM irea de casas e edifYcios luxuosos, a Cidade 2.000 

continuava coM serviços urbanos seMelhantes aos prestados na 

periferia da Cidade, eM qualquer bairro suburbano de Fortaleza. A 

população insistia nos protestos contra o ac~Mulo de lixo e o mato 

que crescia nas ireas de circulaGÍO. 

A falta de iluMina~'ao pública constituia eM outro si?rio 

probleMa. Num conjunto tão isolado e cercado de favelas, a esc ur i dão 

das principais vias assustava os habitantes. Na entrada da Cidade 

2.000, a ausincia de iluMinaçío p~blica era quase total. 

UM dos mais graves probleMas enfrentados foi a contaminaGão de 

igua fornecida ~ população do Conjunto, eM 1980/81. Nos e:<aMes 

bacteriolbgicos realizados pela SUOEC e Secretaria de Saúde, constatou 

a presença de alto 'lndice de col irfo111es fecais. UM grupo de Moradores 

toMou a frente da luta por melhores condi,~es sanit~rias, Mob i 1 i zando 

a populaGÍo e pressionado os responsiveis TERRA, BNH, CAGECE. A 

"batalha" iniciada, no 2Q se111estre de 1980 sd teve vitdria 

definitiva quando foi aMpl iado o siste111a de abasteciMento d'igua da 

CAGECE, COM a iMplantaçío do SisteMa Pacoti-Riachío soMado ao ji 

existente Riachío-Acarape. 

A organização da população na busca de solu~~es para a falta e 

contaMina~~o d'agua consuMida no conjunto, criou a necessidade d eu111a 

entidade de car•ter reinvindicativo que representasse a coMunidade e 

encaMinhasse suas lutas. Foi a partir dessa luta que foi criada a 

Associação dos Moradores do Conjunto Cidade 2.000. 

A entidade, depois de quase UM ano de fundada, fez UM balan'o 
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de suas atividades e constatou que foraM atend i dadas as seguinte 

reinvindica1;.Ões: 

- probleMas de contaMina,10 d'agua; 

instala,ão de sinal lu111inoso no c~uzaMento da Av. 
~ 

Santos 

DuMont coM a rua Francisco Matos, via que d~ acesso ao conjunto; e, 

- 1 iMpeza pública 111ais eficaz do conjunto. 

As seguintes reinvindica,~es nlo atendidas foraM encaMinhad~s 

pela Associac.ão: 

instala,io de coletores fixos de 1 ixo eM diversos pontos; 

f i :-:adio de placas indicativas das quadras e alaMedas 

encaMinhadas ~ SUOP e ao Prefeito; 

- o funcionaMento do ensino de 2o. grau na Escola Rog~rio 

Froes; 

instala'~º de telefones p~bl ices e111 locais estrat~gicos, pois 

stl e:-:istiaM cinco "orelh'óes" no Conjunto; 

- Mudan,as das borboletas dos ~nibus, que ut i 1 i zavaM catraca 

dupla, apesar de proibi,ão da Secretaria dos Transportes do Municüpio. 

A Associa,io taMb~M partic i pou de v~rias caMpanhas, entre as 

quais: 

- ca111panha para que os 10 M Í J 111oradoares do Conjunto se 

associasseM ~entidade; 

- trabalho conjunto coM a Associa,io dos Pais e Mestres para 

pro111over a reconstru1;.ão e elevai;.ão do Muro da Escola Rog~rio Froes; 

- ca111panha por UM "JuMbo Melhor", para i111pedir que este 

superMecado continuasse oferecer Mercadorias deterioradas, COMO 

carne, frango , leite e queijo, entre outras; 

- ca111panha para que a popula,ão colaborasse co111 1 iMpeza p~bl ica 

e ev i tasse coletar 1 i :-:o nas ruas e para que os estabeleciMentos 

públicos cuidasse111 da liMpeza de suas respectivas áreas. 
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A AssociaGão taMb~M advertiu os Moradores para a pressão por 

parte das construtoras para que eles vendesseM suas casas a baixo do 

, valor, alegando a falta de infra-estrutura b~sica na Cidade 2.000 CO 

Povo, 06.05.81>. 

A segrega~ão sbcio-espacial pode ser visualizada na situa~ão em 

que. se encontra o superMecado. Pelo que se observa, ele não ~ 

procurado pela populaGão do bairro do Papicu. Oferece produtos d• 

baixa qualidade, que não seriaM oferecidos nos bairros de popula~ão 

ui s abastada. A popula~ão do Conjunto, quando não pode se deslocar 

para outros setores coMerciais,se vi obrig,da a procurar o Jumbo 

local. 

No ano de 1982, as reinvindica~ões continuara•. A Associa~ão 

requeriaM o asfaltamento das avenidas principais os corredores de 

transporte, instala~ão de rede de esgoto, a iMplantaGão de áreas 

verdes, a regularidade do serviGo de liMpeza p~bl ica, COM frequincia 

e rotas que atendam ~s necessidades do bairro <DN, 12.08.82>. 

A Associa~ão denunciou a constru~ão de oito unidades 

residenciais na pra~a pública do Conjunto, na Rua Nogueira Paes. A 

constru~ão das casas ocasionou a derrubada de 34 •rvores a acabou 

com a única ~rea de lazer do local. 

O Presidente da Associa~ão, Alexandre Reinaldo Barroso, 

encaminhou um abaixo assinado de duas mil 

concedido, Mas as construGÕes não ocorreram 

pessoas. O alvar~ foi 

<DN, 25.11.82). 

Os moradores tamb~M reclamavam do afundamento do calGamento, 

devido ao trifego d~ caminhões pesados que transportam barro, oriundo 

de uma jazida "dos Diogos" nas proximidades, pelas ruas do conjunto e 

exigiraM a restaura~ão do cal~aMento <DN, 19.04.82>. 

Outra denúncia que ganhou repercussão foi a relacionada com o 
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aluguel das ~reas de lazer pela EnURF, de acordo COM a autoriza~ão de 

decreto Municipal 

28.06.82). 

assinado pelo prefeito L~cio Alcântara CO Povo; 

O Jornal "Voz da CoM~nidade" foi lan~ado e• Junho de 1983 para 

•elhor informar sobre as atividades da Associac;ão e os probleMas 

especrficos do bairro, sem perder a no~ão dos aconteciMentos Mais 

abrangentes. 

A Associa~ão dos noradores da Cidade 2.ses, e• conjunto coM a 

Associa~ão de Moradores do Papicu e outras entidades de defesa do 

Meio aMbiente, promoveu, em 1983, u111 "pic-nic ecolbgico" na Lagoa dn 

Gengibre, coM o objetivo de chamar a aten~ão para as necessidades de 

preservar as lagoas do Gengibre e do Papicu. "A Lagoa do Papicu 

est• poluída pelos res,duos industriais enquanto a do Gengibre foi 

totalMente aterrada pelas dunas, lixo e nivelamento do solo" <DN" 

31.01.83>. 

A Associa~ão lutava ta111b~• para recuperar o direito de posse 

do terreno dos antigos Moradores da ~rea para que continue• 

cultivando suas culturas de subsistincia. 

O probleMa da 1 i~peza p~blica foi e continua sendo uMa 

constante no conjunto, pois o ca111inhão passa de uma a três vez~s por 

seMana e não recolhe entulho e o lixo aMontoados. A falta de 

colabora~ão dos Moradores, que joga111 1 ixo e entulho nos terrenos 

vizinhos, sb agrava o proble111a. 

H• •0111entos e• que o 111unic'ipio investe neste setor, coMo na 

caMpanha "Mutirão Cidade Li111pa", eM outubro de 1982, e• que era 

selecionado UM bairro para cada f iM de semana. A proMo~ão constava da 

re111oc;ão do 1 i:<o, recuperac;ão do calc;aMento, capinac;ão, des•ata•ento, 

Jardinagem. A SUMOV distribuía •udas. A Secretaria de Sa~de do 
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fllun i c i p i o responsabilizava-se pela desratizaGÍO e vacinaGÍ~ de 

crianGas <DN, outubro/82). 

Outra reinvindicai:ão era relacionada coM a instala~ão de UMa 

escola de 2~ grau no bairro. O Col~gio Estadual Rog~~io Froes, de lo. 
1 

grau, possu,a aMplas salas arejadas, coM capacidade ·para abrigar cerca 

de 2.000 alunos, podendo ser aMpl iado para iMplantai:io do ensino 

secundário, o que ocorreu posteriorMente. 

Dentre as várias reclaMai:~es registradas nos Meios de 

coMun i c ai:'áo, uMa das Mais incisivas era a da transferincia do Posto 

Policial, que ent'áo, foi elevado a categoria de 150. Distrito 

Policial. At~ 1977, a delegacia funcionava eM uMa das casas do 

conjunto, na quadra 24, contando apenas coM uM delegado e UM 

policial. 

1980, o pr~dio do 150. DP foi constru,do na entrada do 

Conjunto, na Avenida Central, junto a ~nica área de lazer existente. A 

populaj:ão protestou, pois a sua localizai:ão "iMp'óe 'à coMunidade a n'áo 

grata opi:ão de contactar coM Marginais e assitir a cenas que COM 

certeza n'áo ser'áo nada agradáveis." Esta localizai:'áo para o Posto 

Policial já estava prevista na planta do conjunto <O Povo, 04.08.80). 

EM 1980, o 150. Distrito Policial, coM o efetivo de 20 

policiais e UM verculo, passou a atender nío sd à populaGÍO local Mais 

a de toda a área equivalente ao antigo srtio Cocd. O Maior n~Me~o de 

casos ali registrados vinhaM das favelas da redondeza. Naquele ano, 

73% das ocorrincias diz i aM r~spe i to a criMes contra a vida e 13,7% de 

cri Me s contra o patriM~nio. Este alto ,ndice pode estar relacionado 

COM a área de atuaj:'áo do 15.t> Distrito Policial, que engloba os 

bairros Vicente Pinzon, Papicu e Cocb. EM toda estas áreas ainda 

pertnaneceM i n1.IMeras favelas que sobreviveraM à pol rtica de 
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desfavela111ento ou que surgira111 Mais recente111ente. 

O Conjunto Mostrava-se aparenteMente Mais seguro eM 1982, mas 

já passara por inúmeros probleMas, como "a ac;.ão de "Mirins" e outros 

ladrões vindo das favelas prd:·:i111as assustando a populac;.ão" (o Povo, 

23.05.81). 

A Melhoria do servi~o de seguranta pública, coM o deslocaMento 

da sede do distrito de Mucuripe para o Conjunto e o auMento no 

núMero de policiais, beneficiou os Moradores dos bairros de Melhor 

p a d r'á o econ°i)Mico, seM, contudo, desvalorizar as grandes Mans~es e 

edificat~es de luxo, que perManeceraM isolados desse servito público 

desagr~vel Mas necess,rio. CoMetou, a partir de entlo, a se visualizar 

a transforMatlo do Conjunto em centro prestador de servitos. 

Paralelamente ao processo de transforMatlo do setor coMercial e 

prestador de servic;.os do conjunto , també111 se observou u111a Mudanc;.a 

na si tua c;.â'o financeira dos novos Moradores, através das reforMas e 

construc;.ão 

Esta 

de novas casas, com novo padrão arquitet6nico e econ6Mico. 

situac;.ão aterroriza alguns Moradores, que teMeM que a 

presenta de pessoas coM Maior n1vel de renda seja fator de e:·: p u 1 s'á o 

dos antigos residentes. UM destes Moradores denunciou, nuM jornal da 

cidade, construc;.ão de casas e aparta111entos de luxo na área central 

do con,i unto. Depreende-se de seu discurso a percepc;.ão de que aquele 

conjunto habitacional ocupa UM espac;.o fora do lugar. E! UM conjunto 

popular situado nuM bairro não popular. Ele compreende que existe uMa 

rel~~c;.ão entre cl<1sses sociais e quantidade e qual idade do espac;.o. 

Nessa perspectiva, os bairros Papicú e Cocd não se destinaM à 

populac;.ío de baixa renda. NuMa comprensão até sofisticada, ele percebe 

que "foi UM erro de cálculo terem construrdo a Cidade 2.000 em uma 

localidade que rapidaMente iria se valorizar sobejaMente, e, se fosse 

178 



poss1vel pagar a pre:Co de ouro para passar UM trator destruindo todo o 

Conjunto e constituir casas e apartaMentos coMo os que sendo 

construi dos, isto seria feito" CD Povo, 19.09.80). 

Mas constru:e'áo do Conjunto foi UM "Mal necessário" para 

área pois serviu de justivicativa para Muitos invest1Mentos públicos 

e, assiM, para urbanizat~o de vastos terrenos do S1tio Cocb. o 

sisteMa capitalista consegue dar outra diMenslo aos seus produtos 

aparente111ente negativos. Espac;.os, casas e servic;.os do Conjunto sio 

incorporados ao bairro de acordo co111 a a111pl iac;.ão de suas necessidades. 

Co111 isto, o espac;.o interno do Conjunto vai se transfor111ando e111 func;.ão 

do seu entorno. De ele111ento indutor da expansão urbana para o s i't i o 

Cocd, passa a ser induzido pelo espac;.o produzido no antigo srtio. 

A loc.alizac;.ão da Cidade 2.000, hoje e111 bairro de populac;.ão de 

elevado poder aquisitivo, influencia na 111udanc;.a de valor da Mercadoria 

casa, pois está i111butido na sua valorizac;.ão o ele111ento "status social" 

deter111inado pelo espac;.o relacional do entorno. Casas de valor de uso 

se transforMaM e111 valor de troca, sendo alugadas e tendo suas chaves 

passadas a novos proprietários de 111aior renda. 

taMbéM o uso de Muitas delas que passaM ser 

prestadoras de servi:Cos e pontos coMerciais, atendendo a 

local, e, eM alguns casos a do seu entorno. 

Vai-se Modificando assiM o visual e a qualidade das casas, 

alterando a paissage111 no interior do conjunto, Marcado por Mui tos 

contrastes. Ao lado de UMa "nova Mansão", oriunda de uMa ou duas casas 

refor111adas, per111aneceM habitac;.6es Modestas, na sua for111a inicial. 

Algu111as 

uss i f i c adores 

Individual izac;.ão 

refor111as 

elaborados 

se deve111 ·a revolta 

para os conjuntos. 

contra os projetos 

A necessidade dt1 

dos Moradores d satisfeita atrav~s de 111udanc;.as no 
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visual de suas habitaG6es. A estrat~gia de individual izaGÍo do espaGo 

utilizada pelas elites ~captada pela populaçío do Conjunto. e: o 

chaMado processo de "aldeotização", coM a construGÍO de grandes Muros 

e de uMa fachada coM os revestiMentos e acessdrios d~ Materiais que 
~ 

estiverem eM "moda" na construGi:o civil. 

Apbs quinze anos da sua constru~ão, o Conjunto Cidade 2.000 

passou por v•riis transforma~~es, co111for111e pesquisa de ca111po real izadà 

e111 janeiro de 1986. A proposta do BNH/COHAB de uniforMizar as 

habitaç6es e zoneá-los para a populaGão de baixa renda, eM nome do 

baratea111ento da construGÍo, foi modificada pelos moradores qu e 

individual izaM, alteraM e transfor111a111 os espa~os de suas residlncias. 

Outros Moradores, apesar de condiG6es de vida mais dif rceis, 

perManecem no conjunto e taMbéM alteram suas casas. AlguMas foraM 

transfor111adas eM estabeleci111entos comerciais e locais de prestaGÍo de 

serviGos. Outras foraM subivididas ou a111pl iadas para serem alugadas. 

AssiM, os propriet~rios consegueM aumentar a renda fa111il iar. 

EM 1983. u111a Moradora do Conjunto, propriet~ria de u111a pequena 

Mercearia, coMentava que a Cidade 2.000 estava igual a u111a "bairro bem 

pobrezinho, uMa favela. EM cada porta se abre UM boteco, UM novo 

comércio". Este fato está 1 igado ~crise econ6Mica a que o pars estt 

subMetido. o elevado rndice de deseMprego, os baixos salários e a 

carestia de UM Modo geral fazem co111 que este estes moradoares busquem 

alternativas de sobrevivincia. Dentre elas a transforMa~ão de suas 

casas eM corti~os e eM local de trabalho, quando nelas se instala111 

estabeleciMentos destinados ao coMércio e servi~os. 

O coMércio não se instala so111ente nas casas. O prfJprio projeto 

arquitetanico do Conjunto sofreu alguMas 111odifica~~es, eM fun~'áo dos 

interesses da eMpresa construtora, de acordo coM o processo de 

,va 1 or i zaGão da área. 
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EMbora tenha se Mantido a estrutura básica do Conjunto, COM O 

forMato da ta1;a Jules RiMet na área central, aconteceraM Modif ica1;Ões 

no prdprio n~cleo central, sobretudo na parte superior, ou seja, na 

"copa da tai;a". 

• O priMeiro projeto para a constru~ão do Conjunto, registrado na 

SUOP eM 26.01.71, foi substituido por outro datado de 27.01.72. Neste 

últiMO, as laterais deveriaM ser ocupadas por escolas e postos de 

saúde, a parte central norte ,"o pt? da ta~a", destinava-se a uso 

coMercial e de servi~os e a parte central sul, "a copa da ta~a", a 

edif ica~lo de dez blocos de apartaMentos, i gre~as católicas, escola e 

reservatbrio de distribui~lo d'agua. O restante seria destinada ~ 

casas dos tipos A, B e C. 

Outros projetos propondo pequenas Modifica~~es eM quadras foraM 

ainda aprovados pela SUOP, no per i'odo de 1972 a 1982. 

Analisando a planta de 29.05.74, que substituiu a datada de 02.12.73, 

veMos que a ~rea central foi bastante alterada. ForaM reservadas áreas 

para igreja catbl ica e UM teMplo protestante, os quais foraM 

edificados, de acordo COM o previsto. O espa~o destinado a escola foi 

aMpliado, criando-se UM novo, para UM ginásio. No n~cleo central, na 

"copa da tai;a", a área destinada a UM "pla\:1-graund", continua se111 

e seM nenhuM trabalho de urbaniza~ão, apresentando apenas a 

arei a solta que caracteriza a área. Os reservatórios d'agu.:i. 

perManeceM, apesar de desativados desde a expansão do sisteMa da 

CAGECE para o bairro do Cocd, eM 1981. O espai;o restante está dividido 

eM 16 grandes lotes, que atualMente sío ocupados por 6 blocos de 

apartaMentos e casas individualizadas de Melhor padrío do que as 

outras casas do Conjunto, al~M de outras edificaGÕes de usos nío 

residenciais. 
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MORADIAS DE MELHOR PADRÃO NA ÁREA INTERNA DO CONJUNTO CIDADE 2.00 

Casas e blocos de apartamentos 
do Conjunto Cidade 2.000 

.. 
na area centro sul 

Casa de luxo com frente para Avenida das Adananteiras, con 
tinuação da Avenida Antonio Sales 
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A presen~a destas casas e blocos de apartaMentos refleteM, no 

prbprio projeto do conjunto, a inten~lo de diferencia~lo espaciai. A 

escolha 

perigo 

de sua 1oca1 i za~'áo, 

das 

sobre o depósito dunar, as protege do 

gradientes Mais elevados eM rela~lo 1s -demais casas do conjunto. 

Os grandes lotes J• estio todos ocupados. EM UM de seus 

terrenos 

16 

foi constru'Jdas uma oficina de conserto de autoMbvei .s. 

PróxiMo ao reservatbrio, h• um lote cercado, que foi transformado em 

vacaria, onde slo recolhidas~ noite as 20 cabe~as de gado de Raimundo 

"Pau Fininho", que fica sob responsabilidade de UM dos Moradores do 

Conjunto, o Sr. Francisco Nonato da Silva, que, devido ~s suas origens 

rurais, se adaptou beM a esta atividade. 

No verlo de 1985, foraM erguidas duas pequenas casas, "na 

Marra", seM autoriza~lo dos brglos coMpetentes, segundo inforMou uM 

dos Moradores. 

Apesar de ser uMa regilo valorizada, pela potencialidade eM 

ter Mos os "terrenos de engorda" taMbéM s'áo utilizados coMo 

pasto por outro criador o Sr. EMilson Aciol i, gerente dos terrenos dos 

Diogos, 

Diogos. 

que cria suas cinquentas cabe~as de gado soltas na lagoa dos 

Subsiste111 atividades que caracterizavaM a •rea nuMa etapa 

ar1terior a expansão urbana. 

organizada para 

posseiros. 

i111pedir a 

Acredita-se que esta ocupac;.ão foi 

invasão dos terrenos destas ireas por 

A zona central norte per111aneceu de acordo coM a planta inicial, 

tendo sido ocupada pelo 150. Distrito Policial. A ~rea destinada ao 

Servi c;.o Público e as casas comerciais, inclusive UM grande 

supertnercado, foi ocupada de acordo com as diretrizes do Projet6. 

Neste setor, tamb~M se encontra o terreno da prac;.a ainda nio 
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urbanizada, onde ocorre ~s sextas-feiras~ durante o dia, a feira 1 ivre 

e a noite, a feirinha de artesanato e coMidas t1picas, ali~s. uMa das 

poucas opc;.6es de lazer dos moradores do Conjunto. 

As ~raes 1 i vres 1 a tera is eraM reservadas para duas escolas 
~ 

e 

dois postos de sa~de. A lateral oeste estava alugada, eM 1986, p e 1 <1 

EM presa de Urbaniza:Cão de Fortaleza - EMURF, para a loja Ma:e·onic<1 

Mestre Mateus Coutinho, pela quantia de Cz$ 27,00. A lateral leste 

continua desocupada. Houve u111a proposta de doac;.ão da lateral leste 

para o grupo "Desafio Jove111" , entidade de recuperac;.ão de viciados 

drogas, o que gerou protestos da populac;.ão do .Conjunto. 

Pelo decreto 5.974, de 20.11.81, cabe à EMURF ad111 i n i strac;.ão 

das áreas institucionais e de lazer e:-: i stentes nos Conjuntos 

habitacionais da Cidade, beM COMO dos terrenos reManescentes 

pertencentes ao muni c i'p i o que não vem tendo a ut i 1 i zac;.ão devi da. Este 

decreto possibilitou a EMURF alugá-los, bem coMo perMitir seu uso por 

particulares "mediante justo prec;.o, sem prejui'zo da destinac;.ão legal 

dos terrenos" <Decreto Municipal: 5.974 de 20.11.81). 

Tal decreto foi Justificado, na época, por tereM os terrenos 

Municipais se transforMado eM depdsitos pa.ra 1 i :·!O e entulhos , 

propiciando a prol iferac;.ão de insetos e ratos, ou por estarem sendo 

progressivaMente ocupados por particulares, principa1Mente favelados. 

CoM este sisteMa de aluguel, foraM parcialMente regularizadas as 

invas'óes por parte de pessoas de Maior posse, COMO coMerciantes e 

novos Moradores interessados eM aMpliar seus espa:Cos. 

Outro motivo gerador de alterac;.5es no projeto do Conjunto 

Cidade 2.000 é o da ocupac;.ão das áreas verdes por comércio ou 

u1p 1 ia e;. ão de .casas. 

"Areas de lazer são pontos de c OMérc i o na Cid ade 2. 000 " . Este é 
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o t1tulo da not1cia veiculada no jornal O Povo, de 28.06.82, e111 que 

os Moradores protestava111 contra as construç~es indevidas, nas •reas de 

uso público, de "ai;.ougues, bares, botequins, oficinas e tudo o mais 

que alguéM queira comercializar. Essas •reas pode111 ser alugadas para 

que passeM a fazer parte das resid"encias". 

o então presidente da EMURF, Roberto Farias, e:<plicou que 

firMa que fez o loteaMento das quadras do Conjunto Cidade 2.000, 

"sabiamente, em vez de reservar uMa irea considerável para que fosse 

utilizada para equipaMentos de lazer, deixou verdadeiras "sobras", 

pontas de terrenos nas quadras. Sobras estas ,que não serveM para nada. 

neM parque, nem pracinha". 

Estas nesgas de terra ficaraM abandonadas e os Moradores que 

tinhaM suas casas ao lado do terreno, passaram a delas se apropri;;,r, 

fazendo Muros, cercando-as e incorporando-as ~s suas casas ou MeSMO 

fazendo delas pontos coMerciais. 

Continua o Presidente da EMURF: "A eMpresa passou a cobrar o 

aluguel pelo terreno usado indevidaMente pelos moradores. O que estava 

sendo usado i11devida111ente, coMe~ou a gerar lucros". A renda do aluguel 

destes terrenos, segundo o jornal O Povo de 28.06.82, são revertidas 

para a Manuten<;.ro das ~reas de lazer existentes eM Fortaleza. 

Os aluguéis assiM recebidos pela EMURF, no entanto, não deveM 

ser suficientes para manutentão de nenhuMa •reade lazer, pois, outra 

denúncia dos jornais inforMou que os valores, na época, eraM 

inferiores 3 cruzados por terreno e neM meSMO tinhaM corret'áo 

monetária <DN, 14 e 15.04.86). 

Das •reas invadidas e/ou alugadas pela EMURF e das ~reas 1 ivres 

do Conjunto Cidade 2.000, a Maior parte não se prestou ~ insta 1 a~'áo 

de pontos coMerciais, Mas à amp 1 i ai;.ão dos terrenos das casas para 
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Casas do Conjunto Cidade 2.000 alteradas, com invasão das calcaaas 
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transforma~lo em garagens, jardins, e mais c~modos. Assim, de um total 

de 55 terrenos que foram ocupados, apenas 12 eram de uso comercial e 

de servic;.os <Pesquisa de campo, Jan./Fev.86) <Figura n~ 36) 

As invasões não se 1 imitam somente ás áreas livres. 
~ 

Como as 

hab i tac.ô'es não t é'm recuo , os moradores constroem muros e jardins 

tomando parte das caltadas que tem a largura de cerca de 1 metro, 

dificultando assim o tr•fego de pedestres. Algums plantam •rvores no 

espai:;o das caltadas ou as transformam em estacionamento de carro. Os 

q LI e habitam nas ruas mais largas, constroem garagens na frente da 

casa, ocupando parte da rua. A maioria dos residentes do Conjunto 

invadiu as cali:;adas, sem qualquer autorizatlo da EMURF, perfazendo UM 

total de 1.033 transgress~es. Em 27 casas resgistra-se, inclusive, a 

ocupa,'áo indevida das caltadas dianteiras e trazeiras das casas, 

apesar das reclama~~es dos moradores. 

Muitas c a s a !:i s'áo a MP 1 i adas tanto horizontalMente COMO 

verticalmente, para atender a fun~~es com~rciais ou para permitir 

11a i or conforto ·a fam~ 1 ia ou ainda para COMP 1 etar a renda fam i 1 i ar 

através do aluguel de COMPartiMentos no terreno do quintal. 

Presenciou-se, MesMo, em um dos MOMentos do trabalho de campo, 

Fevereiro de 1986, uMa casa se transforMando em tr€s, para alojar as 

h.111nias de dois filhos casados do proprietário. Constatamos UM outro 

caso em que a resid€ncia foi dividida em quatro para futura loca~ão. 

O n i've 1 de transformaGão das resid€ncias originais revela-se 

bastante acentuado, pois de um total de 1.986 casas, 1.460 sofreram 

alguM tipo de MUdan~a, sendo que 930 foraM ampliadas horizontalMente 

e 53, acrescidas de outros paviMentos ( f i g u r a n_p 3 7 ) • 

Os proprietários com menores recursos para grandes reformas 

alteram as fachadas, trocam portas, janelas, colocaM Muros e invadeM 
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as calGadas. Neste processo de "aldeotizaGfio", o que todos deseJaM é 

que suas residé~ncias se individual izeM e tenhaM caracterVsticas 

prdprias, identificadas COM seus proprietários. >. Isto pode ser 

observado através de fachadas das Mais estranhas. Outros aindaM MUdaM 
~ 

ou inverteM a frente da casa para o quintal, reservan~o Maior recuo 

para o jardiM e a garageM. 

Estas slo alguMas das estratégias definidas pelos habitantes do 

Conjunto, na busca de UMa identidade para suas casas. Apropria111-se 

dos espaGos livres, das áreas verdes e das calGadas, para aMpliar seu 

espaGo de Moradia. ReforMulaM o visual e ~ organizaGfio interna da 

casa, adaptando-a as suas necessidades, gostos e padrío de vida. 

LutaM para Modificar o produto de UM planejaMento desuMano que a tudo 

uniforMiza. EM quaisquer conjuntos, depois de UM certo per1odo da 

instalaGÍo de seus Moradores, pode-se verificar que há enorMes 

transforMaGÕes no espaGo. Eles adquireM vida, cores, MoviMentos e 

valores. No caso do Conjunto Cidade 2.000, a alteratlo nlo se de u 

apenas na aparincia e no taManho das casas, Mas taMbéM no seu uso, 

COMO foi constatado eM 91 delas. 

Das casas que alterara111 seu uso para coMércio e servi~os, 

existeM atualMente no Conjunto 4 of i cinas de conserto de autoMdveis, 5 

frigori'ficos, 4 oficinas ds reforMas de estofados , 2 oficinas d e 

conserto de equipaMentos eletr~nicos, duas fábricas de port~es de 

ferro, 2 farMácias, 1 boutique, 1 fábrica de c onfeq:'óes, 

churrascarias, 26 Mercearias, 17 bares, 8 boletos, 5 sal~es de beleza, 

3 Manicures, 4 escolas, 4 igrejas. SabeMos que existeM ainda 

costureiros, barbeiros e · ate 1 astrblogo. <Figura n..o 36) 

AlguMas casas foraM transfor111adas eM escolas, que, quando 

localizadas prd}:iMas à esquina, taMbéM alugaM as áreas livres do 

Conjunto. As escolas, todas particulares, sfio Maternais ou de 
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grau Menor Educandirio Menino Jesus de Praga, (quadra 11), Escola 

de 1 o. grau U dia Bezerra <quadra 22 >, Instituto EducaC i ona 1 Ti a Neu1u 

(quadra 3), Instituto o Lobinho (quadra 40), Escola VoVb J~lia (quadra 

41/42). 

Uma das casas do Conjunto foi adaptada para a instala~ão do 

Centro CoMunitirio Lrdia Bezerra, onde funciona UM posto de sa~de com 

atendiMento a111bulatorial. EM 1977, contava com UM dentista e UM 

nédico cl,nico geral, que comparecia 3 vezes por semana. Atualmente, o 

posto de sa~de ~ pouco utilizado pelos moradores devido as suas 

defici'encias. A proximidade do Hospital Geral de Fortaleza - HGF 

supre parcial111ente as carincias da popula~ão neste setor. 

As residicias não se adptam apenas aos comércio e a presta~ão 

de servius de ordem material. 

servida em terMos espirituais, 

A popula,ão do Conjunto é muito bem 

cedendo v~rias de suas casas para toda 

sorte de cultos e crenGas. Os planejadores reservaram espaGo apenas 

para a Igreja Catdl ica e para uM templo que foi ocupado pela Igreja 

Protestante. As outras reli gi'óes buscaram o espa~o das casas para o 

service espiritual, coMo os Mbrmons, a Igreja Batista, a Igreja 

Presbiteriana e outras seitas protestantes, além do Centro Esp1rita 

Caridade e Esperan~a e UM terreiro de Umbanda. 

A mudan'a de uso residencial para uso comercial e prestador de 

servi,os aconteceu em 77 casas. Destas, 18 estão localizadas prb:dmas 

às esquinas, ao, lado das áreas 1 ivres. 

O que se conclui é que a maioria das ampl ia~ões ocorreram 

em residincias de pessoas com maiores recursos 

melhorar o espa,o-111orada de sua fam,1 ia. 

para embelezar e 

O Conjunto apresenta um grande n~mero de atividades no seu 

interior que vai suprindo as necessidades de seus Moradores, Mas que, 

por seu raio de alcance, ultrapassa os 1 i rn i tes de seu espa~o 

192 



f'lsico. Atige111 o entoono ou aos interesses do entorr'io. E bom morar 
-~ ·. :.~: ~. 

prb:·:iMO a uma oficina de conserto de auto111bveis, .Mas nio vizinho a 

e 1 a. A 1 i e:·: i ste111 . grandes fac i 1 idades manicures, 

pedreiros e outros· autó'no111os, q~e se deslocaM de sua~ Moradias para 
i 1 

prestar os servi~os aos Moradores do bairro do Cocb. E assim o 

Conjunto passa a ser ~til ~ popula,lo de maior rend~ que habita as 

a d j a c·e n c i as. O conjunto passa gradativaMente a se transformar eM 

centro prestador de servi,os. 

As rela,~es do entorno com o Conjunto, porem, nem seMpre se 

revesteM de "fac i 1 idades". A ocupa,io acelerada desse entorno por 

edifica,~es e loteaMentos, desreJspeitando as "leis da natureza" e as 

"leis dos ho111ens", tem provocado elevada degrada,io ambiental na 

Cidade 2.000, o que teM agravado profundaMente a qual idade de vida 

de seus habitantes. 

Por se tratarem de probleMas co111ple)1xos,cujas solu~~es exigeM 

vultosas so111as de recursos, a anil ise de situa~ío ser~ feita e111 

cap rtul o à parte. Alguns desses probleMas e a grandiosidade dos 

projetos e:·:ecutados para solucion•-los resultaraM da } IJ ta dos 

Moradores do Conjunto, beneficiando coM isso, indiretaMente, a 

popula~ío do entorno e os propriet~rios de terra. Todos ganharaM: os 

Moradores do Conjunto, os Moradores do entrono, os proprietirios de 

terra e as eMpresas de constru~ío crvil, que se encarregaraM da 

.execucu<;.Ío dos projeto. 
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Vista aerea do Con~unto ~abita~ional ~ida~e 2.000 

Cidade 2. 000, tendo ao norte a avenida Stos. Dumont, ao sul 
o rio Coc6 e a leste a Lagoa Grande 

Construções sohre aterros na Lagoa Grande 
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6.1. A OCUPAC~O DO BAIRRO COCO E A DEGRADAC~O AnBIENTAL DA CIDADE 2888 

A an~l ise da produElo do espa'o urbano a part~~ · da incorporaEão 

do S1tio Cocb ~ Malha urbana de Fortaleza, tendo coMri eleMento indutor 

a i nta 1 atão do Conjunto Hab i tac i ona 1 Cid ade 2. 000, ·· : foi rea 1 i zada nos 

cap1tulos anteriores. Como ficou exposto, a construEão desse conjunto 

e a ocupatão do seu entorno 

ambiente natural e construido e, 

eM terMos sociais e econ6Micos. 

provocaram v~rias transfor111aEÕes no 

portanto. na vida de seus habitantes 

Pretendemos agora buscar as expl icatões para as i111pl ica~ões 

negativas, em termos ambientais, da produ~ão espacial da Cidade 2.000 

e seu entorno. Para isso devemos compreender o processo de produ~ão do 

espaGo, o prdprio cerne da geografia. 

O espa~o foi sendo produzido coletivamente pelo trabalho da 

sociedade. Os ho111ens estabelecera111 rela,ões entre si para se apropriar 

e transformar o ambiente natural <la natureza) e111 ambiente social <2a 

natureza). O espaGo foi sendo produzido de acordo co111 a sua cultura e 

o desenvolvi111ento das fortas produtivas no modo de produ,ão dominante. 

Esta produtão te111 como base f1sica o espa'o natural - ou 

outro espato produzido anteriormente, pois ele est~ em constante 

transfor111a~'áo. A sociedade transforma o ambiente natural eM natureza 

humanizada. No processo de interven~ão no a111biente natural foi 

toda poss1vel u111 avan~o relativo na qual idade de vida de 

sociedade, a partir do progresso cient1fico aplicado tecnologia. 

Co111 os avan,os da medicina ampliou-se a esperanta de vida para vastos 

setores da coletividade. Cresceu a produtividàde agr1cola e 

industrial. As distíncias, co111 a revoluGÍo dos meios de transporte, 

foram vencidas. O nrvel de conforto aMbiental, em te~111os de habitaGlo 
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e lazer, aMpliou-se para parcela significativa da sociedade. SurgiraM 

novas necessidades e novos hábitos. 

A natureza~ objeto de pesquisa de vários cientistas. Biblogos, 

f'lsicos, qu'IMicos, geblogos e outros buscaM Melhor conheci-la, 
.t 

utiliz~-la, controlá-la e 
~ 

doMiná-la para servir àos interesses da 

sociedade. O desenvolviMento da ciincia J' perMile prever ciclones, 

furac'óes, teMpestades, MareMotos, secas e enchentes. O conheciMento 

cient1fico taMb~M oferece Mais op,~es para uMa explora,ão 

racional dos recursos naturais, evitando desperd'lcios e efeitos 

negativos destes usos. 

A natureza teM suas leis prbprias. No Momento eM que o hoMeM, 

numa sociedade de classes, nio leva eM considera,ão estas leis, indo 

contra elas e seus mecanisMos de controle, ocorreM os probleMas 

aMbientais ou ecoldgicos. 

Na sociedade capitalista, baseada na busca incessante e 

individualista do lucro, apesar do avan~o da ci€ncia, são Muitos os 

preJurzos sociais decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais. 

Estes recursos sio 1 iMitados e a grande Maioria deles são de 

propriedade privada. S 
.. ao bens de produ,lo fundaMentais para a 

acumula~ 'áo capitalista. Seus proprietários utilizaM e e:·:ploraM estes 

bens na busca de econoMia no custo da produ,ão, gerando probleMas 

para toda a sociedade, de ordeM social e aMbiental. Os recursos 

h'ldricos e o solo são polu'ldos, lagoas e riachos aterrados, manguezais 

e dunas destru'ldas. o tráfego das cidades e estradas fica 

congestionado e o ar polu'ldo, produzindo toda sorte de degrada,ão 

aMbiental nos grandes centros urbanos. 

Desta forma, a principal e:-:plica~ão para as perdas na qualidade 

de vida urbana teM por base a degrada,ão do ambiente, forMado 
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basicamente por espa40 e recursos naturais privatizados. 

capital. Chico de Oliveira elucida esta questão: 

O espa40 é 

"Não pode o Estado solucionar os problemas .•.·. de transporte 

urbano? Pelo tamanho do excedente que maneja, pods, mas se esse 

e:<cedente provem, em parte da produc;.ão automob i 1 rst i ca, não pode. Pode 

o Estado solucionar o problema de poluiGão? Tendo chão neste pars, 

parece que se poderia descentralizar a ind~stria, principal poluidorai 

mas o chão da pátria não é chão, é capital" Cin Moreira, 1982: 50). 

O espac;.o e os bens necessários ao homem são produzidos 

socialmente, mas sua apropriaGão é privada. Por isto , os programas 

cientrficos aplicados ~ produc;.ão de bens do espaGo não são acessrveis 

~ sociedade como UM todo. Não há democracia na distribuiGão destes 

bens, pois ela não se dá equitativamente entre os membros da 

sociedade. Bens naturais e de consumo coletivo também são mercadorias 

e o acesso a eles dependerá do poder aquisitivo dos diversos setores 

da sociedade. 

Portanto, a degrada,lo ambiental atinge diferenciadamente esses 

setores. 

deslocar 

A popula,lo de maior renda tem mais facilidade para se 

dentro do espa,o. As •reas onde iniciam a degrada,lo da 

qual idade de vida do ambiente via sendo abandonadas pela popula,lo de 

Mais alta renda. O exemplo t1pico de Fortaleza é o bairro de 

Jacareganga, atualmente zona residencial ocupada eM parte por 

operários e favelas. Novos espaGOS vão sendo produzidos pelo capital 

imobiliário para abrigar as classes privileg i adas que passam a pagar 

também pelo "verde", pelo ar puro, pela tranquilidade e a qualidade de 

UM ambiente mais equilibardo. Estes espa~os passam a ser mais 

valorizados, diante do referencial de outro espac;,o, também produzido e 

consumido pelo capital. 
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Mas neM seMpre é poss1vel fugir do aMb i ente,, sendo 

necessário preservar alguMas áreas. Os setores Mais privilegiados da 

cidade se organizaM e conquistaM este direito. 

Nas áraes urbanas, o probleMa se intensifi~a, pois o aumento 

populacional teM gerado a ocupa,lo, siMultaneaMente, horizontal e 

vertical do solo, causando uM iMpacto negativo sobre o Meio aMbiente. 

Isto ocorre tanto a nrvel da popula,ío de baixa renda devido. a 

Má distribuiGÍo de renda nacional e~ necessidade de sobreviv€ncia nos 

centros urbanos, como a nrvel da popula,ío de renda mais alta, 

alimentada pela especula,ío iMobiliária, que promove adensamentos 

deMográficos e iMobiliários indevidos ni-ls áreas urbanas. 

Desta forma, favelas, conjuntos habitacionais e MesMo edifrcios 

de luxo e Mans6es, sío agentes poluidores do solo, da água e do ar das 

cidades brasileiras, onde o poder p~bl ico nío pod~ 

cresci111ento das de111andas da populaGÍO por melhores 

a111bientais urbanas. 

No caso espec1fico de Fortaleza, onde quase n'áo 

atender o 

condi,6es 

e:·: i ste 

infra-estrutura de saneaMento básico, degrada,ão aMbiental 

observada coM Maior intensidade no tocante aos recursos h1dricos. 

Pratica111ente todos os cursos d'água encontraM-se polurdos e Muitos 

deles foraM ou estio sendo aterrados. 

Ao qual ificarMos os agentes envolvidos na produtão do espa'o 

de Fortaleza, identificamos o papel fundamental do capital 

i111obiliário, que, nas decis~es de planejaMento urbano, não está 

separado 

principais 

Fortaleza. 

Do 

dos outros capitais investidos na cidade. 

responsáveis pela degrada,ro aMbiental 

planejamento "técnico" do passado, ao 

Ele é UM dos 

na cidade de 

planejamento 

"participativo" de hoje, apesar de Muitos avan,os e conquistas dos 
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movimentos populares, as decisões do poder Público continuam 

beneficiando os setores sociais com maior representaGão e poder de 

pressão nas áreas pol ~ticas e Junto aos poderes E:<ecutivo, 

Legislativo e Judici~rio. Os problemas ambientais enfrentados pela 
~ 

popula,ão do Conjunto Cidade 2.000 refletem a lógica capitalista de 

produ~ão, organiza~lo e ocupatão do espato, que se tem reproduzido em 

todo o munic1pio. Da1 as dificuldades dos moradores para consegui ·r 

resson1ncia para sua luta Junto aos meios de comunica,ão e aos brefios 

públicos. Os problemas permanecem, pois a ocupa,ão especulativa nos 

bairros do Cocb e Papicu vai arrasando tudo o que encontra - rios, 

dunas e mangues. As conseguincias são sofridas pela popula,ão do 

Conjunto e têm que ser objeto das lutas populares para que sejam 

amenizadas pelo Estado. 

Com o crescimento da demanda por habita~io e a orienta,ão do 

Estado no processo de urbanizaGão, as condiGÕes naturais se 

transformaram com maior rapidez na Cidade 2.000 e nos bairros Cocd e 

Papicú, gerando os chamados problemas ambientais. 

As raz~es para a compreensão dos problemas ambientais da Cidade 

2.000 devem ser buscadas na própria base f1sica em que o Conjunto 

est~ assentado e na interven,ão da sociedade para a produ,ão do 

mais amplo que a envolve. A interventão no ambiente natural 

foi planejada e executada pelo capital imobili~rio empresas 

planeJadoras e construtoras do conjunto, loteadores e incorporadores 

urbanos do S1tio Cocb - e pelo Estado. O Estado favoreceu a 

e:<pans'áo para esta ~rea da cidade, a partir da constru,ão de obras 

públicas, da implanta,ão das condit~es gerais para a urbaniza,ão e da 

legisla,ão que rege o uso e ocupa,ão do solo urbano. 

Como J~ discutimos anteriormente, o setor privado vai avantando 

sobre o espa~o com o único objetivo de reproduzir o capital investido 
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na coMpra de terrenos urbanos. Ele seMpre busca a Maior util izatlo do 

espac;.o, atrav~s de leis que perMitaM Maior adensaMento pop~licional e 

torneM qualquer espa~o edific•vel. Para isto, . . desv i rtuaM ou 

desobedeceM as 1 eis, destruindo os recursos n a tu r .a i s , · p o 1 u i n d o 
>.t: 

. ' 1: 
e 

aterrando os recursos hrdricos, i MPerMeab ili zando o solo, destruindo 

dunas e a vegetac;.ão nativa. 

o Estado taMb•M contribuiu para a degradatlo ' aMbiental na 

Cidade 2.000, pois a legislatlo eM vigor nlo considerou, para o 

zoneaMento daquele setor de Fortaleza, as condit~es aMbientais e a 

inexistincia de infra-estrutura e servic;.os. 

A irea de praias, dunas Mdveis e fixas e planrcies fl~vio-

Marinhas, onde foi iMplantado o Conjunto, era e:<plorada pelo 

propriet•rio Antanio Diogo, por posseiros e pescadores. CultivavaM 

hortas e agricultura de substincia, pescavaM nos Mangues do rio Cocb e 

exploravaM o sal. O uso dado ~ •rea e a rela~lo que os nativos 

111antinhaM coM a natureza nlo eraM geradores de grandes desequil,brios 

sbcio-aMbientais, visto que a exploratlo dos recursos naturais era 

feita eM pequena escala e eM baixa intensidade. Poucos se aventuravaM 

a Morar naquela regiío tro distante da irea central e at~ MesMo da 

Aldeota. Nío havia sisteMa de transportes que diMinuisse a distincia. 

A expansío urbana acentuada para a Zona Leste Modificou o 

uso e ocupatlo do solo naquela parte do Munic~pio, que, aos poucos, 

foi sendo incorporada ·a Malha urbana. Os terrenos estio sendo 

i111perMeab i 1 izados, as lagoas aterradas, os Mangues destruidos, · os rios 

canalizados e leni;.ol freático polurdo. 

Tal situac;.ão ~ COMUM eM todo o processo de urbanizac;.ão. 

Entretanto, eM Fortaleza e, eM especial, no entorno da Cidade 2.000, 

·nenhuM cuidado foi toMado coM o intuito de iMpedir ou MiniMizar os 

~ robleMas vivenciados pelos seus Moradores. 
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Todo este setor da cidade, por apresentar aspectos f~sicos 

especrficos, deveria Merecer do Poder Púb1ico cuidados especiais, coM 

o estabe1eciMento de UMa 1egis1aGro de uso e ocupaGSo do so1o 

elaborada 1evando eM conta essa especificidade, beM C.OMO COM UMa Maior 
\ 

i 

fiscal iza~'áo na apl ica,'áo das 1eis. 

A área eM que foi construida a Cidade 2.000 é caracterizada 

pe1a i nstab i 1 idade aMbiental, traduzi da eM · instabilidade 

pluvioM~trica <longos per rodos de estiageM e enchentes>, instabilidade 

geoMorfológica (dunas Móveis) e instabilidade hidrológica (plan~cies 

flúvio-Marinhas). 

o regi Me pluvioMétrico de Forta1eza apresenta-se c º"' 
precipta~'óes de "ver'áo" que ocorre111 no priMeiro seMestre de cada ano, 

e se caracteriza pela verifica,'áo de "pancadas" de chuvas, isto t?, 

grandes conceniraG5es pluvioM~tricas eM poucas horas. 

o 111 ·es de abri L quando é Maior a inf1ulncia de Converglncia 

Intertropical <CIT>, apresenta-se 111ais chuvoso. E:-:e111plo desta 

caracterrstica foi o M ê·s d e abri 1 de 1985, no qua1 ocorrer<:•.M 

precipta~es durante quase 15 horas initerruptas, caindo 225MM de 

chuvas. Violentas "pancadas" de chuva COMO esta continuaraM caindo até 

o Mê~ de ju1ho de 1985, atingindo no final do ano 2.909,5MM, o Maior 

~ndice pluvioMétrico desde 1930. O ano seguinte, 1986 taMbéM teve UM 

voluMe de precipta~lo anor111al - 2.264,8MM. Já eM 1987, o total anual 

foi de 1.293,8MM, prbxiMo as Médias histbricas (Tabela 10). 

A caracter'lstica geológica desta área, onde predoM i n.:1M 

sendiMentos arenosos do quatern~rio, depositados pelos ventos, 

sobretudo os de sudeste, sob forMa de dunas que atingeM quil~Metros de 

extensio da or1a MarrtiMa fortalezense, teM papel predoMinante na 

rt..p ida absorvi~lo desta precipta,lo e na forMa,lo de abundante 

len~ol fre-titico, que al iMenta e perMite a existlncia perene de várias 
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N 
o 
w 

PRECIPITAÇ.~O l'IENSAL DE FORTALEZ 1\ NO PERTODO 1970 a 1987 

1 

1 1 

~ 1 MAR 
I· 

1 
JAN FEV 1 ABR · MAI JUN JUL AGO SET 

1 
1 (rrnn) 

1 

(rrnn) 1 (rrnn) l (rrnn) (rrnn) 1 1 
(rrnn) (rrnn) i (rrnn) 1 ; (rrnn) 

i 1 
1 

1 
1970 92,6 39,0 220,ff' 578,6 53,5 I 88,4 33,2 15,3 4 ,-1 

1971 245,8 177,7 329,2 215,4 450,0 1259,4 298,8 _29,2 8,3 - --- 1 
1972 35,8 98,1 174,6 185,0 1 305 'o 250,1 111,9 187,8 16,6 

1973 126,5 434,3 436 , 0 409,9 332,l 235,3 198,1 25 . 8 38.8 

19 74 _30 7 '6 189.3 573 9 56 7 6 670.1 210.1 26 8 29 R 74.1 

1975 1Ô3., 9 131,5 483,7 252,7 394,2 162,0 119,7 12,1 41,3 

19 76 53,5 364,1 334,5 370,7 111.7 71.6 37 4 7 i1 1 i1 Q ·- , 

19 77 217,2 154,6 251,1 339,8 194,9 499,3 219,0 36,0 6,7 

1978 78,3 283,5 199,3 1241,1 266,7 79,2 225,9 10,0 33,9 

1979 50,8 137,2 2$3,0 tl7,0 224,1 47,5 7 1 '- 4 7 '3 52,7 

19 80 174,7 442,8 179,0 56,9 44,4 72,6 53,2 29,7 23,2 -
1981 94,7 110,8 530,6 140,3 122 , 3 33,4 o 6,3 0,2 

1982 1145,5 156,8 233,9 2.5 2 '7 113,9 92,5 .47'1 18,9 26,4 

1983 l 23,1 165,3 289,3 138,0 . 79,4 115,8 48,8 20,6 5 '7 . 

1984 120, 5 247,8 339 , 6 450,2 375 , 6 248,0 153,8 38,5 14,7 

1985 l212 ,4 405,8 589,6 653,6 325,9 250,5 183,5 23,0 38 ,_3 

j~87,5 
. 

1986 100,3 579,5 614,8 .15 7 '8 320,9 30,7 60 ·, 1 22,3 
' -

1987 4~,2 134,2 427,4 214,2 62,9 267,3 .85 ,- 4. 20,6 12,6 

FONTE: UFC / CCA ~ Boletim AGRO-METEREOLÔGICO 
. .. .. 

OUT NOV DEZ TOTAL 

(rrnn) (rrm) (rrm) (rrnn) 
-

6,0 46,7 
. 

12,5 1.190,7 . 

28,3 11,0 35,6 2.089,0 

7,8 3,6 41,7 1 . 418,0 

12.9 26 R 11 ' 7. . 7. R 7 R . 
22 7 30 ' 'l 93.9 2.796.6 

13,7 13,4 81, fr 1.809,8 . 

1 ? " ? 1 () 10 7 1 111r. ~ 

, 

19,4 3,1 2. 7 _1.943.8 

22,9 5,4 53,9 1.500,l 

5 '7 4,9 10,2 987,5 

16,4 7,2 8,9 1. o 79 '3 

0, 3 7,4 62,9 1.1 09,1 

25,6 7,0 15,6 1.135,9 
- . 

12,3 o,s 59,4 958,2 

70,0 2 '7 3,8 2."065,2 

0,6 12,4 234,5 2 . 909.5 

12,5 36,2 42,2 2.264,8 
-

13,5 1,6 4,9 1 . 293,8 



lagoas. Quando os ~ndices de preciptaj:lo slo Muito intensos, o solo 

fica saturado e as ~guas superficiais seM c:ondiJ:'áo de infiltraJ:'áo neM 

escoaMento, forMaM várias lagoas nos sopés das dunas.(figura no.38 )~ 

Rios e riachos slo barrados pelas dunas, forMando lagoas. ou t~M seus 

ba i :-:os cursos paralelos ~ costa, antes de atingireM o Mar, pelas 

dificuldades iMpostas pelo c:ordlo arenoso.<Morais, 1980: 53). 

GeoMorfologicaMente, a instabilidade se dá pela Mobilidade das 

dunas. As dunas, na Maioria Mdveis ou seMifixas, COM altitudes que 

atingeM até 30 Metros, al inhaM-se na direGÍO NW-SW. A do 

corpo dunar é Mais i ntens.:>. no per~odo sec:o, de julho a 

dezeMbro/Janeiro, que nio hi coMpactaGÍO do Material pela chuva. 

Estas dunas se MoveM de UM local para o outro eM funGÍO da direGÍO dos 

ventos alrseos de sudeste.<AUMEF: 1978).(figura no~ : 39 >. 

Os Manguezais estio estabelecidos na s plan~cies que sofreM 

i n f 1 u·e n e: i as d a "'ar é. Sua preservaJ:lo é fundaMental, pois protegeM 

regilo, do ponto de vista da aJ:lo de defl~vios, descargas sediMentares 

e e ro s 'á o, e serve de bertário para inúMeras esp~cies de p e i :-:es e 

crustáceos, sendo fonte de a 1 i Menta!='áo e renda para i núMeras faM~ 1 ias 

de pescadores.(figura no.40 ). 

A ocupaJ:lo urbana desta regilo veM ocorrendo desde o final da 

dt!c ada de cinquenta quando foi aprovado o loteaMento da praia 

A n t ·o n i o D i o g o • Intensificou-se a partir de Meados dos anos setenta, 

1 eva r a instabilidade n si ca d a área, que 

ev id enteMente iMpunha uMa s~rie de restriJ:~es ao tipo de OCUPat'1io 

verificado. 

A Cidade 2.000 foi a Maior interventlo feita neste setor da 

cidade até 1971. Até entá'o, coMo j~ vi111o s anteriorMente, apenas dois 

grandes equipaMentos foraM instalados nas proxiMidades - o Hospital 

Geral de Fortaleza, eM 1962, e a Cervejaria Astra, eM 1969. A partir 
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da instala~io desses equipaMentos, teve in,c i o o processo de polui,lc 

dos recursos h,dricos da •rea, pois seus efluentes eraM dirigidos pari 

o Riacho Papicu e para a Lagoa do Papicu, respectivaMente. 

As forMas de uso e ocupac;.ão do solo que se estabeleceraM na 

c<rea podeM ser entendidas a partir de uMa verificac;.ão histdrica, 

através da anil ise evolutiva da legislac;.áJo urbana e do papel do 

capital iMobil ic<rio e do Estado na produc;.ão do espac;.o urbano. Para 

este estudo foraM utilizados Mapas da c<rea e de Fortaleza de diversas 

épocàs, fotografias aéreas e fotografias coMuns, conjunto de leis que 

regeM o uso e a ocupa,lo do solo urbano e leyantaMento, nos principais 

jornais da capital, de artigos e not,cias sobre os probleMas da Cidade 

2.000. 

A planta Mais antiga que obtiveMos foi elaborada pelo E x ~rc i to 

eM 1963, na escala de 1:5.000. Sobre ela ~ UM arquiteto da SUPLAM 

localizou o Conjunto para assiM confirMar as den~ncias de que ele foi 

construido dentro de lagoas, e que, portanto, teria ar as origens para 

inundac;.6es e enchentes que assolaM frequenteMente a c<rea (figura no. 

4'1 ) • Esta planta teM por base o levantaMento aerofotogrc<fico 

feito pela eMpresa Cruzeiro do Sul no ano de 1958 , na escala de 

1:25.000. A partir destas fotos foi feito UM over-la~ que nos 

ajudou, juntaMente COM a planta do Exército, a conhecer os aspectos 

frsicos da c<rea eM questío. 

As fotos e o Mapa do E x ~rcito MostraraM que o Conjunto foi 

constru'I do na retaguarda de UM cord~o arenoso, apresentando relevo 

MoviMentado COM depress~es dunares Mais antigas e interiorizadas. As 

fotos deste levantaMento e a elabora,lo do Mapa foraM feitos eM 

perrodos de grande seca, o q!.re não perMitiu a local izac;.ão de grande 

n~Mero de lagoas na base das dunas. São visrveis, porém, a Lagoa 
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209 



Grande e, u111 pouco acima a esquerda, a Lagoa do Gengibre.(figura no. 

42). 

As depressões nas dunas, 111esmo não sendo consideradas lagoas 

perenes, deMonstra111 claraMente que eraM ocupadas pe\as ~guas pluviais 

nos perrodos chuvosos, tanto que atualmente coincidem com as ~reas 

atingidas pelos alagamentos que vim ocorrendo no Conjunto. 

Um relatdrio elaborado pelo engenheiro-cartdgrafo da SUPLAN, em 

20.02.85, sobre as origens das imunda~àes da Cidade 2.000, no qual 

situa o Conjunto na planta do Ex~rcito, revela que ele se localiza na 

sub-bacia 82 do Plano Diretor de Drenagem <AUMEF/ACQUAPLAM> e a sua 

parte leste situa-se Mais exataMente eM uMa · micro-bacia, limitada 

pelas dunas, cujo enxutdrio passa aproximadamente pela rua Francisco 

rtatos, eM dire~ão à Lagoa do Papicu. A Maior parte da bacia encontra-

se na cota 20-21m. Estas depressões eraM chaMadas antigamente de Lagoa 

do Gengibre e de Lagoa Grande. Uma vez alcan~ada a cota 18M, as ~gua 

pluviais passam pelo exutdrio natural, ao norte da Cidade 2.000, 

paralelamente ~ rua Nogueira Paes, para fluir em seguida pela rua 

Francisco Matos eM dire~ão à Lagoa do Papicu.(figura no.43) 

E continua: "No sudeste da bacia, existeM duas depressões 

estreitas na dire~ão leste/oeste, em frente respectivamente às 

Ala111edas Sandra Mara e das Tulipas e uma depressão de forMa irregular, 

contendo a maior parte das quadras 18 ~ 22 do conjunto. A ~ltiMa 

depressão citada, possui u111 fundo amplo, plano, localizado 

aproximadaMente na cota 19,8M. As três depressões acima descritas 

tinhaM e ainda têM coMo enxutbrio uMa vala estreita ladeada ao leste 

pela avenida das Castanheiras. Estes fatos co111provaM-se COM facilidade 

pelo exa111e das curl/as de nrvel"<SUPLAN: 1985). 

O Mapa elaborado pelo Servi~o Cartogr~fico do Ex~rcito, eM 

1962/3, e o levanta111ento aerofotogra111~trico de 1958, ta111b~M Mostra111 a 
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expanslo dos arruamentos em dire,io ~ Lagoa 

HGF j~ estava constru~do. 

do Papicu. ~época, 

Quanto ~ ordena,io do uso e parcelamento do solo neste seto 

da cidade, o Plano Diretor de Fortaleza, elaborado por Hélio Modest 

eM 1963, ainda não fixava norMas para os terrenos localizados apds 

linha férrea Mucuripe-Parangaba, pois estas ireas ainda tinhaM us · 

predominante rural, apesar do loteaMento Praia Antonio Diogo <Praia d• 

Futuro> ter sido aprovado eM 1954. 

Neste loteaMento, nas glebas 35 e 45, foi contru~do, e 

1970/71, o Conjunto Habitacional Cidade 2.0~0, seM obedecer a nenhumi 

norMa Municipal, poi~ tal nio existia. Para a sua constru~io foi feit. 

a Maior MoviMenta,io de terra J• realizada em Fortaleza, nas palavra ~ 

do Engenheiro - sanitarista Francisco Dembstenes da Silva, convidad1 

para dar soluGão ao probleMa do esgotaMento sanit~rio do Conjunto. A 

topografia local foi sensivelmente alterada e nivelada na cota M~dia 

de 20M. 

O engenheiro sanitarista, ao relatar sua participa~ão nos 

estudos e trabalhos de campo para instala;ão do Conjunto, 111ostrou as 

dificuldades encontradas para se locoMover dentro da irea pois "a 

vegeta~ão era alta e densa. Perfurara111 em v~rios pontos para conhecer 

o perfil hidroldgico, as condi;Ões do terreno e a posiGão do lenGol 

freitico. O estudo revelou que o len~ol era aflorante eM alguns pontos 

e, eM outros, nos Morros, era profundo. O terreno do subsolo era de 

areia argilosa." 

Continua o sanitarista:. "Na época, não existiaM lagoas dentro 

da •rea útil eM que seria implantado o Conjunto. Em virtude de uma 

topografia muito acentuada existiam pequenas cole,~es d'agua formadas 

pelas depressões, 

fins". 

que os nativos da região util izavaM para diversos 
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D relatório, feito coM base nos estudos hidrolbgicos, 

o saneaMento, na for Ma de 

condenou 

fossas a solu~ão individual para 

suMidouras, e preconizou UM sisteMa coletivo, 

efluentes finais, 

Lagoa do Papicu, 

previaMente depurados, no rio Cocd, ao sul, ou na 

ao norte, onde a Cervejaria Astra/BrahMa lanGava 

seus dejetos industriais. 

CoMo se tratava de relevo ondulado, preconizava ainda uMa 

Movimentacão do terreno, 

para efeito de drenageM. 

Mantendo-se a irea acima de determinada cota 

Ressalte-se que naquele perrodo não existia 

qualquer docuMento que podesse orientar o projeto. "A cota de 

implanta,ão não foi respeitada. Ela não dava seguran'a aos problemas 

de drenageM de •guas superficiais, efluentes de lagoas e •guas de 

chuvas. ~quela época, os pontos Mais baixos ainda não tinhaM sido 

ocupados pelas edifica,~es eM torno da Cidade 2.000, o que, quando 

aconteceu, veio prejudicar ainda Mais a situa,ão ambiental, o aterro 

das peqifenas colec6es d'agua ''(0 Povo, 21.11.85). 

A de UM sisteMa de esgotaMento 

acarretaria custos proibitivos para o tipo do conjunto, projetado para 

populacão de baixa renda. Os eMpresários resolveraM Manter as fossas 

septicas e adotar UM abasteciMento d'agua baseado eM po~os profundos, 

alegando que esse sistema, não causaria probleMas de contaminacão do 

lenGol fre~tico.<Entrevista COM Dr. DeMdstenes, Assessor do Secretirio 

de Sa~de do Municrpio>. 

Pela decisão toMada para a constru~ão do Conjunto e a solu~io 

sanit•ria adotada, podia prever-se que problemas futuros adviriam 

desta atitude displicente quanto a polui~ão do len,ol fre•tico e do 

saturamento das tossas, Ji que os estudos efetuados revelaraM que a 

posiGão do lenGol freitico chegava a flor da terra eM alguns pontos da 

irea. 
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O PLAND!RF, de 1972, propunha o planejaMento para a zona da 

praia, coM a incorpora,ão srtio Cocd. Neste zoneaMento, a Cidade 2.000 

estaria situada nuMa zona residencial de Média para alta densidade 

ZR-3. Devemos leMbrar que a densidade de ZR-3 do PlANDIRF é beM 

Menor do que a estabelecida pela lei 5.122-A, ainda eM vigor. EM seu 

entorno, a zona seria de baixa densidade residencial - ZR-1. EM seu 

1 iMite sul, estava prevista a instala,ão de UM n~cleo coMercial·. 

PossivelMente o n~cleo comercial se desenvolveria na .pa dire,ão da 

Avenida Antonio Sales, eM fun,ão da presen'a de quase 10 mil pessoas 

que come,aram a se instalar no Conjunto <Figura no. 21>. 

Os mapas elaborados durante a adMinistra,ão do Prefeito Vicente 

Fialho <1970/74), nas escalas de 1:10.000 e 1:2.000, COM base no 

levantaMento fotogr•fico de 1972, MostravaM o HGF, a Cervejaria 

Astra, a Cidade 2.000 e a expansão dos loteaMentos no bairro do 

Papicu (figura no. 27>. Nestes levantaMentos, feitos eM per~odo 

chuvoso, estão bem marcadas as lagoas Grande, do Gengibre, do Jacaré e 

do Papicu, no sopé das dunas que bordejam o litoral leste de 

Fortaleza. A oeste do Conjunto está também a lagoa dos Diogos. 

O moviMento de terra para a constru,ão da Cidade 2.000 ainda 

está visrvel nos mapas, principalmente no relevo da periferia do 

Conjunto, acentuando-se a oeste e a norte. 

Prdximo ~s lagoas do Jacaré, Gengibre e Grande, encontravam-se 

várias casas e culturas. Isso deMonstra a presenGa, ainda no inrcio da 

década de setenta, de posseiros, agricultores e pescadores. 

~quela ~poca, prbxiMo ~lagoa do Papic~. a maior da Microbacia, 

apenas a vegeta,ão natural predoMinava, sendo a •rea ocupada pelas 

culturas e casas esparsas de popula,ão de baixa renda. A leste, já 

estava a Cervejaria Astra dirigindo seus dejetos 

dentro da lagoa. 
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ENTORNO DO CONJUNTO CIDADE 2.000 

nso agrícola dado ao lei
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Entre a Cidade 2.000 e a cervejaria existiaM Muitas culturas e 

pequenas casas de posseiros ou favelados. ViviaM eM casas isoladas 

ou eM conjuntos agregados, forMando quarteir~es estreitos, construidos 

apenas nas periferias das quadras, 

públicas, para nío sofrer expulsão por parte dos proprietirios. 

Observe-se que, eM 1972, a ocupaGão dessa irea ainda era de populaGÍo 

de baixa renda, dado o grande núMero de favelas nas iMediaG6es do HGF. 

1975, UM a nova legislaGão urbana foi decretada - a lei 

4.486, possibilitando, entre outras coisas, 

deslocaMento da zona residencial CZR-1> p~ra o 

a aMpl ia~ão e o 

leste da cidade, 

ultrapassando a 1 iriha férrea. Esta zona residencial ZR-1 foi 

destinada ~ populatlo de renda Mais elevada, acoMpanhando a 

tend1ncia de ocupatlo. Após o trilho, taMbéM se encontraM zonas 

residenciais de uso MultifaMiliar CZR-3). Tanto na ZR-1, coMo n.:1 ZR-3, 

o núMero MdXiMo de paviMentos perMitido era de tr€s (figura no. 22>. 

A Avenida Santos DuMont terMinava na altura do HGF. o 

prolongaMento desta avenida foi realizado eM 1976, pela EMURF, ano eM 

que taMb~M foi construida a da Avenida Zez~ Diogo, sendo que, aMbas 

COM OS nrveis Mais elevados, alteraraM O sisteMa de drenageM local. 

A Avenida Santos DuMont passou a constituir-se UM novo divisor 

de dguas, barrando o sangraMento das lagoas do Jacar~ e Gengibre e os 

cursos d'agua que eraM direcionados para a Lagoa do Papicu e, de li, 

para o Oceano Atlantico, atrav~s dos riachos Papicu e Maceid, que 

deseMboca na Avenida Beira Mar. 

Quando da construtlo desta avenida, a EMURF providenciou o 

escoaMento das 'guas das duas lagoas e de UMa outra ainda Maior, seM 

deMoniMatlo, existente nas proxiMidades das vias de acesso da Cidade 

2.000. A avenida passou eM ciMa da Lagoa do Jacar~. 
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Na época da constru~io da Cidade 2.000 foi feito UM canal 

subMerso drenando as ~guas do Conjunto e ligando as lagoas dos Patos e 

do Gengibre COM a Lagoa do Papic~. TaMbém foi canalizado parte do 

O sist~ma de galerias do riacho Papicu -que des~gua no riacho Maceib. 

Cor1j unto passava pela Avenida das Castanheiras e se dirigia para 

Lagoa do Papicu • 

A planta da sub-bacia A6, do Plano Diretor de DrenageM da RMF 

(1976), Mostra a canal izaGKo dos dejetos da Cervejaria Astra para a 

Lagoa do Papicú, e, do HGF para o próprio.Riacho Papicu , no trecho 

UM, pelo cruzamento da rua TaJares Coutinho coM a rua 

Batista de 01 iveira. Este riacho segue canalizando até prbxiMo ~ 

avenida Vicente Linhares, quando, já a 

Riacho Maceió. 

céu aberto, encontra-se com o 

As ~guas drenadas do Conjunto seguiam canalizadas pela rua 

Francisco Matos, atravessavaM por baixo da Avenida Santos DuMont e 

chegavaM a Lagoa do Papicu. Desta Lagoa, seguiaM pelos riachos Papicu 

e Maceib at~ o mar, no bairro do Mucuripe, j~ canalizado sob a Avenida 

Beira Mar, prbxiMo ~ est~tua de IraceMa. 

CoM a iMplanta~lo da Avenida Santos DuMont, v~rias ruas foraM 

abertas, rasgando todas as dunas em sua dire~io e aumentando o n~Mero 

de loteamentos e constru~6es. Os espaGDS deveriam ser ocupados, 

vendidos e alugados, pois espaGO é capital. De cardo com o Maior 

adensamento permitido pela 1egis1aGio, foram sendo erguidos edifrcios 

de apartamentos, em vez de casas. Nem as depress6es, lagoas e riachos 

e se a p ar a m d a " g ei. n â·n c i a " i mo b i 1 i á r i a • Aproveitando o longo perrodo de 

estiagem, divesas ~reas foraM aterradas e construrdas. Até hoje, il. s 

dunas s'o aplainadas e lotedas, coM sua areias sendo aproveitadas para 

aterrar as depress6es e lagoas. 

In~Meras foram as den~ncias veiculadas pelos Jornais sobre o 
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aterraMento de lagoas, apbs o prolongaMento da avenida Santos DuMont, 

principalMente a partir de 1985, ano de inverno rigoroso. As 

consequincias das enchentes foraM draMáticas - fossas estouradas, ruas 

intransitáveis, casas alagadas coM até 1,5M de água, edif(cios coM 

fosso do elevador e estacionaMento inundados. No conjunto Cidade 

uMas trezentas faM~l ias tiveraM que deixar suas casas. Outras, 

por falta de condi~~es financeiras, perManeceraM e construiraM altos 

batentes nas portas, na tentativa de iMpedir que as •guas invadisseM 

as casas. AtravessavaM a laMa descalGOS e utilizavam os banheiros dos 

vizinhos, cujas casas ainda não estavam suj.e i tas a inundac;.Ões e ao 

saturaMento de fossas. 

O levantamento aerofotograM~trico de 1972 Mostra o Conjunto 

COMO uma aglomera~io ilhada. As águas pluviais, que eraM absorvidas 

pelos terrenos arenosos, procuravam as antigas depress~es e lagoas 

aterradas, agora eM terrenos iMPermeabilizados pelas construGÕes. 

(figurc-. no.44 ). 

A e:·: p a n s'á o urbana para a Zona Leste foi acentuada 

principalMente no bairro denoMinado Papicu. CoM a nova 

divisío de bairros de 1987, parte dele, inclusive o local onde se 

encontra 

pelo setor 

bairro teve 

DuMont. 

o Conjunto, passou a ser chaMado Bairro do Cocb. Loteado 

iMobiliário para atender as classes Média e alta , o 

o acesso facilitado pela construc;.ão da avenida Santos 

A instala~io do conjunto Cidade 2.000 na área de depress~es ou 

lagoas Modificou as condi~~es naturais. EM virtude da exist~ncia de 

atividades intensivas na área, houve uMa acoModa~lo das águas nas 

lagoas e/ou depress~es ainda nio aterradas. ~s águas passaraM a escoar 

e111 dire~io a outra lagoa do ~nico sisteMa h'ldrico, a Lagoa do 
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Gengibre, seM gerar probleMas para a popula~lo da •rea. Isto pºode ser 

coMprovado na rigorosa estaGÍo de chuvas de 1974, que não alterou a 

vida da populaGão do Conjunto. 

O parecer t~cnico da SUPLAN <1985), sobre as origens dos 
' 

probleMas aMbientais da Cidade 2.000, chegou às seguintes conclusões: 

"A partir do ini'cio da intensa ocupa!;.ão residencial de alta densidade 

da área circunvizinha, desencadeou-se UM processo de iMperMeabiliza~ão 

do terreno e redu~ão da capacidade de conpensa~ão deseMpenhado pelo 

sisteMa de lagoas naturais antes eHistente~ 

"CoM a i MP erl!leab i 1 i z<:1~'áo, as •guas ~scoal!I intensaMent~ para os 

terrenos de cotas inferiores, à Medida eM que o solo, antes poroso 

(de dunas), nlo perMite Mais processos de infiltra~lo e percola~lo 

originais. 

"A redu~'áo do efeito de coMpensa~'áo ocorreu coM o alteraMento 

das Lagoas do Gengibre, Tris Cora~~es, Jacar~ e diversas depressões e 

pela iMperMeabiliza~'áo do solo por edifica~'óes. 

"Tais Modifica~'óes provocaraM UMa busca de nova situa~'áo de 

equil'rbrio h'rdrico local" <Processo SUPLAM no.2.583/84). 

A Cidade 2.000 passou a ser UM dos locais Mais baixos do 

sisteMa, recebendo as águas pluviais das lagoas aterradas, o que 

provocava as graves iMunda~6es nas habita~6es ali e:-: i stentes. 

Os probleMas aMbientais no Papicu, e eM particular, na Cidade 

passaraM a ser denunciados nos jornais a partir de 1977, coM o 

aterro da Lagoa Tr€s Cora~6es. 

O eMpres~rio Benedito Macedo, representante do Grupo J. Macedo, 

grande propriet•rio de terras no bairro e sbci .o Majorit•rio da 

Cervejaria Astra, garantiu ao Jornal O Povo, eM 31.01.76, que a Lagoa 

do Papicu não seria "aterrada de forMa nenhuMa ; o que vai acontecer é 
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que entre a Cervejaria e o asfalto o nrvel seri levantado, e, para 

tanto, aterrareMos uMa pequena lagoa" • Referia-se, provavelMente 

~ Lagoa Tris Cora~~es. 

EM junho de 1977, o MesMo jornal denunciav~ o aterro de 

lagoa que "se avista a pouco Mais de 100M da Avenida Santos DuMont", 

enquanto "a duna ao lado est~ sendo desfigurada por tratores e 

caMinhões". A pequena lagoa desapareceu, Mas~ dif1ci1 deterMinar sua 

real denoM i na~'áo. Alg1.1ns afirMaM tratar-se da Lagoa do Gengibre, 

outros leMbram-se da lagoa conhecida COMO Tris Corat~es eh~. ainda, 

os que falaM coMo se fosse a do Papic1.1, "que se esconde por trás do 

<D Povo, 15.06.77>. Mato e é Maior do que se pensa" 

Os loteaMento ap~ovados, quando nlo slo efetuados no prazo de 

d o i s anos , 11 caduca M 11 e t é.M que passar nova Mente por to d o o processo d e 

a v ;;d i a ~·á o p e 1 os ó r g'á os r e s p o n s t1 v e i s p e 1 e> c r e s c i Me n to urbano d a c i d a d e • 

Muitos dos projetos foraM aprovados no per1odo 

Avenida Santos Dumont ou logo apds o seu térMino. 

de constru~lo da 

Alguns deles foram 

autorizados apenas coM base nas informaGÕes oferecidas nos projetos, 

"por falta de fiscais na SUOP", coMo é o caso do 1 oteaMento "Modern~1 

Aldeota" <O Povo, 12.06.77). 

o loteaMento "Moderna Nova Aldeota", onde se situava a Lagoa 

dos Tris CoraG6es, esti autorizado desde 1964. Suas plantas de 

local izaGão sequer c itavaM a lagoa. Naquela época, as aprovaGÕes eraM 

dadas pelo DepartaMento de UrbanisMo da antiga Secretaria de 

Planejamento do Munic1pio. 

O Esta d o n'á o cu M p r e o seu pape 1 d e f i s c a 1 i z a d o r e a c e i ta , sem 

questionar, 

justificar 

probleMa, 

os problemas causados pelo capital imob . ili~rio. Tentando 

esta falha da SUOP, a EMURF se prop6s a resolver o 

seM punir e at~ evitando prejudicar os responsiveis pelo 

aterro das lagoas. 
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O Diretor T~cnico da EMURF, Engenheiro Jo~o Bandeira Nogueira, 

acreditava que li -

"' solu~~o n~o seria desaterrar a 

outros proprietários, Mais adiar1te, poderiaM 

lagoa, 

fazer o 

repetindo-se o probleMa de agora. A drenageM das águas para a 

que 

MeSMO, 

cabe~a 

do bueiro na calc;.ada da nova rua Francisco Matos 'resolverá. Desta 

rua, as águas .pa serão levadas até a Santos DuMont, nuM grande 

bueiro. A nova rua terá drenagem eM toda a sua extensío para evitar a 

repeti c;.â'o do alagamento provocado pelo aterro de UMa pequena lagoa. 

CoMo há outros, a prefeitura já se precaveM COM a drenageM. MesMo que 

11ovas lagoas sejaM aterradas, n~o ~ais a água correrá para a pista, 

destru i ndo-·a" <O Povo, 05.08.77). 

A EMURF anunciou, eM 1977, uMa proposta de drenageM salvadora 

que, se viu depois, serviu MeSMO foi a especulac;.ão, porque, COM O 

teMpo, a Lagoa Morreu. O prefeito Evandro Aires de Moura, prometeu a 

época, interroMper o aterro da Lagoa, o que, natural Mente, n ito 

CUMpriu. 

O Secretário de UrbanisMo e Obras P~bl icas,declarava, eM 1977, 

que .. a Secretaria pode at~ MesMo dar parecer favorável ao aterro da 

lagoa, dependendo do projeto apresentado" CD Povo, 11.04.85). 

As irregularidades, a d e s t r u i e,. i\'..o d a s d u n a s e dos recursos 

h~dricos, são vistas COMO UMa "fatal idade normal", esperada e 

aceita pelos Poder Público, que logo se prop'óe a solucior1ar, n'áo sb os 

probleMas do MOMento, mas taMb~M os que passaM advir. Prop'óe drenar 

toda a ~gua das lagoas, facilitando o trabalho de quem estiver 

interessado eM aterrá-las. 

A for~ a d o poder eco n·o M i c o junto a o Poder P ú b 1 i c o n'á o permite 

que se fiscalize e puna os responsáveis pela depreda~lo aMbiental. O 

Estado apenas proMete solu~'óes para acalmar os "àn i MOS dos 

prejudicados. 
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\ . .. Estâ ainda pi0_r o único acesso à Cidade 2.000. 

· - c;s Joó --1-:r.r- ({º -;~()vo '1 

.' A foio mostrfi quéa ábua provem da lagoa semi-aterraâa · . Garotos abrem desvios e ganham trocarios dos motoristas 

O prefeito_ Evandro _ Ayres proibiu o 
aterro da-lagoa que extravassa para a única 
via de acesso à Cidade 2.000. A decisão do 

· Chefe do- · Executivo responde aos 
constantes apelos do O POVO que ontem 
voltou ao local para constatar que a lagoa 
estava ainda mais aterrada e piores as 

'. condições da ·pista. Garotos residentes em 
· um morro próximo, de . maneira esperta, 

. ~ descobriram que podem lucrar com os 
' estragos da via. De enxada na mão, abriram 

uma vereda como desvio e pedem gorjetas 
aos motoristas, tal qual um pedágio de 
rodovias. Também jogam terra na pista · 
alagada para desatolar algum carro. ·. 

., 

A ordem. do Prefeito, para ser válida 
plenamente, precisa retroagir e obrigar que 

i se retire a areia já colocada na lagoa, a fim 
de que volte ao seu leito normal. A decisão, 

· explicou a Prefeitura, teve como objetivo; 
evitar problemas futuros de alagamento na 
Cidade 2.000 e para que õ nova pista, a ser 
aberta pela_ Emurf, não seja destruída, 

· como a de agora o foi. O desvio para o · 
· ·Conjunto ainda não ~oi iniciado e ontem os 
· técnicos da Emurf, em companhia de 
•. representant_e da firma empreiteira, . . . . . . ..... . 

figura 45 

.~ =_ . ··:c·.;a ;d --. - 2 · oon.·; _ i··:l;;~:~ : ... ~ .. . _- .. _. - i a e : . _ l:J,. : : . -; - . - . 
• • - .. • • • - - ':.-- l~ . - •• • • - ~ ~·-;. • - • 

.Prefeito· determina· 
• 

. . . . . 1 

q~é l,agol não po~e 
111ais Ser aterradá \ 

RECLAMAÇOES compareceram ao · local pa.ra examjn_ar as 
condiÇÕ«lS do caminhÓ de · serviços e da 
antiga pista. A futura avenida, em 20 
metros de largura, começa tão logo a 
Coelce afaste sua fiação de alta tensão •. 

Por ser a única via de acesso à Cidade 
2.000, o movimento de veículos é 
constante. Em 15 minutos, O POVO 

colecionou quase uma dezena de : 
reclamações de guiadores como Ar!tÕnio · · 
Augusto, num fusca azul, que afirmou: "Já ; 
quebrei dois carros aqu(e me encaminho ! 

para o terceiro se não mandarem consertar l 
depressa". Muitos preferem o desvio aberto ·! 
pelos garotos, mesmo pagando. !l"rjetas, e 
os mais temerosos dos buracos que · se 
escondem na água -passam por caminhos de 
areia que circundam as dunas: "E melhor 

· ficar atolado na areia· do que nesses 
buracos", lembrou um motorista de taxi. 

·'· 

O Secretário de Urbanismo e Obras , 
Públicas, Luciano Guimarães, confirmou 1 

ontem, que . o loteamento da ~rea: ! 
-autorizado desde 1964 (ou 1966) não 
incluia a · lagoa, que seque~ foi Citada na 
planta. Por essa época, as aprovações eram 
dadas pelo Departamento de Urbanismo da 
Secretaria do Planejamento. A SUOP é 
posterior a eua data. A Secretaria, hoje, 
desconhecP. o proprietário do terreno e 
somente .~ poss{vel 'identificá-lo em 
cartório, esclareceu o Secretário: O 
proprietário, mesmo sem se pronunciar, 
pode colaborar com a administração da 
Cidade evitando o aterramento da lagoa, 
que tantos prejuízos tem causado e calisará 
ainda. 



Entre o levantaMento aerofotograMétrico de 1972 e a atual 

real idade de Fortaleza ocorreraM Muitas ModificaG6es nesta irea. Houve 

alterac6es coM relacío a renda e ao tipo de Moradores, e no taManho 

das hab i ta~es. Parte da popula~ão favelada j~ foi expulsa e o seu 

espa~o ocupado por UM grande n~Mero de edif1cios de apartaMentos e 

casas de lu:·:o. 

Apesar do poder de pressão das eMpresas iMobili~rias e das 

classes Médias e altas residentes no bairro, o desfavelaMento da ~rea, 

que levou ~ expulsão de Muitos Moradores, ainda não foi 

coMpletado. PerManeceM existindo Muitas favelas eM pra~as p~bl icas, 

trechos das redondezas do Hospital Geral 

terrenos junto~ linha férrea. 

de Fortaleza-HGF e eM 

UMa Mudan~a na legisla~ão Municipal, atrav~s da Lei 5.122-A, de 

Mar~o de 1979, alterou os crit~rios de ocupa~ão das zonas residenciai s 

e especiais definidos no plano diretor anterior, perMitindo a 

contrucío de edifica~6es de até doze andares. 

A lei 5.122-A considerava parte do S1tio Cocb COMO zona 

residencial de baixa densidade. A partir de junho de 1979, coM a lei 

5.161, a ~rea passou a constituir zona residencial de alta densidade 

CZR-3>. Esta Medida veio atender aos interesses iMobili~rios, conforMe 

denunciou o Vereador SaMuel Braga, 

na CÍMara dos Vereadores tentando 

que, na época, apresentou projeto 

reverter o processo. De fato , a 

pouca diferen~a de Meses entre as duas leis de Modifica~ão do 

zoneaMento sb é e:·:plic~vel aos olhos da <DN, 

29.11.83). 

A ~rea que sofreu altera~ão no zoneaMento, dentro do antigo 

S1tio Cocó, corresponde a parte oeste dos bairros do Papicu e Cocb, 

indo da 1 i n h a f~rrea Mucuripe-Parangaba aos liMites e :·:ternos da 

Cidade 2.000 e passando ao lado da Lagoa do Papicu, zona de 
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preservai;ão 

preservai;ão 

aMbiental. 

CZE-1>. 

Ao sul taMbéM 1 iMita-se coM outra zona 

A legisla:e:'áo que entrou eM vigor nesse favoreceu 

de 

a 

degrada:Cão aMbiental da Cidade 2.000 e seu entorno, na Medida eM que 

perMitiu o alto adensaMento populacional CZR-3> de até 340 hab/ha, coM 

grandes ta:·:as de ocupa~ão do solo e subsolo e elevados rndices de 

aproveitaMento do terreno. NuMa área seM infra-estrutura sanitária, e 

COM condii;Ões aMbientais instáveis, era possrvel prever as 

c o n se q u e~n c i as d a a p 1 i ~ão d essa 1 e i • 

CoM ei perMiss'áo dei legislei~'áo urbanCI,, ei iMperMeC1bilizei:e:'áo do 

solo pela 

polui:Cão 

lagoas, 

denunciados 

e pelo revestiMento da rua COM asfC1lto, 

dos recursos e o aterraMento de diversC1s 

sido os fatores respons~veis pelos probleMas aMbientais 

p e 1 C1 popula:C'áo local, que, COM sua 1 uta, n'áo 

conseguido evitar a degrada~ão da área. 

"Mui to 1 i :<o e barulho na Cidade 2.000" é o trtulo de not(cia 

publicada no jornal O Povo alertando para a situa~ão do Conjunto. Os 

habitantes das priMeiras quadras reclaMavaM do barulho das Máquinas 

que trabalhavaM dia e noite, aplainando as dunas eM frente ao 

conjunto. 

Os 

resolveraM 

conjunto". 

trabalhos foraM iniciados eM dezeMbro de 1979, "quando 

acabar COM as dunas, o Mato e a lagoa eM frente ao 

UM Morador conforMeido coM o barulho acredita que "a gente 

se acostuMa coM o barulho e azar de queM não gostou," porque, no seu 

entender, caso os Moradores do local" coMeceM a reclaMar Muito, até o 

Conjunto eles acabaM. A eMpresa que C\( trabalha é rica, Muito rica. 

Não adianta estar fetzendo pirra~C\ COM eles. ~ se acostuMar COM o 

barulho e não aborrecer o pessoC1l 11
• Este Morador considera tC1Mbé111 que 
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os trabalhos e o loteamento vão melhorar o local e valorizar os 

terrenos <O Povo, 26.06.80). 

Esta not'rcia não apresenta nenhuMa preocupa,ão COM outros 

problemas decorrentes do aterraMento de lagoas, J• que eM 1977, t~~s 

anos antes, o aterro de outra lagoa gerou a destrui~ão da pista de 

a~esso ao Conjunto, coM a acoModaGão das águas pluviais. 

De acordo coM os dados pluvioMétricos de Fortaleza, 1977 foi 

UM ano de muita preciptaGão atingindo 1.943,88 MM e superando a média 

normal de 1.250,00 MM anuais. Já 1980 foi menos chuvoso, ficando a 

precipitaGão anual em 1.109,10 MM. Isso e:·:Pl ica porque em 1977 o 

aterrendo da Lagoa provocou de iMediato a destrui~ão da via de acesso 

ao Conjunto, pelo 

89) 

estravassamento das águas para a rua <Tabela no. 

O aterro da Lagoa, eM 1980, sb se fez sentir nos anos 

seguintes, principalmente a partir de 1984, quando se reiniciaraM as 

grandes precipta~~es. 

das médias histdricas. 

De l97<r a 1983, as precipta~~es ficaraM abaixo 

Tamb~M ~ importante ressaltar a forMa c~Mo alguns setores das 

classes Menos privilegiadas percebem a for'ª do poder econÔMico. "Se 

reclaMar muito, até o Conjunto eles acabam. ~ a lei do mais forte que 

prevalece", dizia um dos moradores. 

Essa fala revela uma descren'a no Estado "neutro", 1·1 <1 

possibilidade de existirem meios de conter os interesses dos grupos 

econômicos. Alguns ainda se compraze• com a esperanGa de se 

beneficiareM co• os loteamentos sobre a Lagoa, pela valoriza~ão dos 

terrenos da área e até das casas do conjunto. 

Outra s~ria questão ambiental que eclodiu em 1980, foi 

constata~'áo, atrav~s de exames bacteriolbgicos, de que a ~gua que 

abastecia o Conjunto apresentava elevados 'rndices de contamina~ão 
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fecal. Os vtrios exa•es realizados pela SUOP, SUDEC e Secretaria de 

Sa~de do "unic1pio fora• enca•inhados à Co•panhia Terra, e•presa que 

explorava co•ercial•ente a •gua do Conjunto. Neste exa•e fora• 

encontrados entre 23.111 e 49.111 col iforMes fecais eM 101 Ml, sendo 

que a presen~a de qualquer ndMero jt caracteriza a contaMinaçGo <O 

Povo, 84.88.88 e 12.89.88). 

A ~gua que servia ao conjunto vinha de oito potos localizados 

prbxi•os à lagoa do Papicu. Co•o a ~rea não tinha e ainda não te• 

rede de esgoto, era• utilizadas fossas s~ticas. Os edif'lcios de 

apartaMentos, deveriaM ter esta~to de trataMento de esgotos, Mas elas 

não existe• ou não funciona•. 

Nesta ~rea, o len~ol fre~tico ~ abundante e quase~ superf'lcie, 

pois trata-se de zona de dunas, entre•eada de lagoas nas depressões, 

eM parte aterradas ou desviadas pelas construç6es. No inverno, os rios 

subterríneos fica• sobrecarregados de igua e come~aM a eMergir para o 

solo,forMando os chamados olhos d'agua e contribuindo para o 

aparecimento de lagoas, os alagaMentos e a satura~ão das 

fossas.<ON, 29.11.83). 

"ais u•a vez nos referi•os ao Engenheiro Sanitarista Francisco 

De•dstens da Silva. Uuando contratado, e• 1975, para estudar a 

destinatão de esgotos de 2.911 casas do Conjunto, ele definiu 

as condi~ões 
. 

de absorvitão do terreno e o posicionaMento do lentol 

fre•tico. E• sua conclusão, considerava insatisfatbria a solutão 

indicada pelo projeto anterior de fossas su•idouras individuais e 

preconizava u• siste•a coletivo de esgotos sanit~rios para o 

encaminhamento dos despejos e lrquidos depurados no rio Cocd, julgado 

então o corpo d'agua Mais conveniente para recebi-los. Sua proposta 

não foi viabilizada, vencendo o sisteMa de fossas individuais <O Povo, 

21.11.85). 
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Figura 46 
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O Conjunto Habitacional foram ainda lutas isoladas; 
Cidade 2000. bem que_r _ dTzer, ·5e-rii a 
encrav~do nas proximidades participação da mas.s.;i 
do bairro e-legà!lte _qUe-é· a . dol sm.iJj arJa", completa 
AldeoJ.11,_ se ressente de · Dower. Talvez seja· por isso. 
sé r i os p 'o b 1 em as a deduz ele, que ficamos tão 
d e s afiar e nÍ a q u e 1 iJ suscetive_is a . diss_aQç>res sem 
comu:1idade de 'fazer sentir sentido e -fõgad-ªs. politicas. 
as a u t ·o· r ida d e s o -·· - ·· · 

:- distancianientõ_. a que estão .. ': DO BNH 
· de seus :··problemas: Um . . ~ 
destes·, ·senão o mais · Enquantoapopulaçãoda 

-. alarmante, "é o ainda não c i dade 2000 esperava 
· resolvido problem~_ d~~ua alguma solução por parte do 

1 contaminada. Há mais de BNH, am iúde foi desfefra 
um mês que esSa. população esperança. Em contato com 
vem acio_n~_ridQ os meios de um morador. o df~ado 
c _o m u '! i cação e, regional _do_ BNH disse que o 
principalmente, os órgãos problema da água não era de 
competentes, sobre a sua _a!çaqa ·e sim-do próprio 
gravidade do assunto. Mas, governo . Se antes essa 
segundo ·seus moradores, responsabilidade cabia à 
tudo tem sido em vão. Jerra agora_~o _mais cabe e 

Cada vez mais, os nem -ao órgão que a 
moradores da Cidade 2000 mantém sob intervenção. 
e s t ão f .i c ando m ais _ F a 1 ou o doutor Luiz 
conscientizados e mais Campos que a água do 
alarmados com a questão de conjunto não era assim tão 

·--sua água : Emuitomaispor contaminada-· e existiam ' 
não . existir, até então. coisas muito mais graves em 
medidas para por fim ao Fortaleza. E mais: "O 

""pro b 1 em a. Ai g uns Conjunto de vocês está numa 
moradores disseram para a situação privilegiada porque 
reportagem do Caderno a água é tratada e existe 
1 mobil iário que houve, é provas ~ disse. E lembrou : 
bem verdade, promessas não "Acho bom vocês não 
oficiais do Governador do agitarem m• : ' ~ o porque 
Estado, através de uma correrão o .. sco de ficarem 
emissora de televisão, de atP sem água. 
construir poços profundos .J grupo indu'1ou : ,,.Mas 
naquela localidade. como. quando compramos 

· Todavia, nenhuma as casas tra Jc uLirigõção 
mobilização tem sido feita dar-nos água pura? O 
para a construçãodospoços Senhor acha que em 
quando a situação requer Fortaleza ex is te coisa mais 
urgência por se tratar da poluida do que nossa 
própria sobrevivência das água? É just ificável este 
oe5S0.1S (,(JiPiT~C:. ;r;. rl()onr::u: Pt:t::lrln rio rn;c::ic7 1\.,-.h., n1•n 
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A e•presa não quis arcar COM os custos elevados para a 

instala~ão e funciona•ento de u•a solu~ão coletiva de esgota•ento 

sanit•rio. Preferiu poluir o len~ol fre•tico da ~rea do conJunto coM a 

solu~ão individual de fossas s~pticas. A •gua pot•vel para a popula~ão 

da Cidade era retirada de po~os tubulares a~tesianos, po~os 

tubulares fre•ticos e po~os arenosos e• terrenos co•prados pela 

CoMpanhia TERRA, nas proxiMidades da lagoa do Papicu, e vinha por 

gravidade para o Conjunto por Meio de setecentos Metros de 

canaliza~ão. A coMpra do terreno foi a for•a encontrada de captar a 

\gua da Lagoa do Papicu atrav~s do aproveita•ento do len~ol 

subterrâneo, pois a lagoa ~ particular. 

O Engenheiro Sanitarista Suetônio "ota, no Foru• de Debates 

Adolfo Herbster, eM 1980, alertava para a poliu'l~ão dos recursos 

hYdricos eM zonas de dunas. E• sua an,lise da legisl·aGÍO urbana 

vigente, lei 5.122-A, de 1979, criticava o uso •ultifa•iliar e 

Mostrava a necessidade de, ao se per•itir a i•planta~ão de grandes 

equipa•entos, levar e• consideraGÍO a infra-estrutura sanittria, as 

condiG6es do solo, a rede de esgoto e a possibilidade de adoGio de 

soluG6es individuais. Deu coMo exe•plo, uMa parte da Praia do Futuro 

que vinha sendo ocupada por pr~dios de aparta•entos. "Nbs te•os 

certeza de que (a •rea> não te• condi~ões de receber esgotos e• 

solu~ões individuais. Se foreM calculadas, na ponta do l~pis, as 

diMensões dos su•idouros, ou de u• sisteMa de valas para receber o 

efluente da fossa de UM pr~dio de apartaMentos, digaMos coM dez 

faM'llias, Muitas vezes se torna• praticaMente i•poss'lveis estas 

solu~ões, porque seria necess•rio uMa ~rea para infiltra~ão deste 

11quido, tão grande, às vezes •uito Maior do que · a prbpria ~rea 

dispon1vel para a constru~ão do pr~dio".<"ota, 1980; 133). 
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Suetanio Mota alertava taMb~M para o perigo de, apbs ter sido 

perMitida a constru~io destes edif1cios, a solu~io encontrada fosse 

encaMinhar os esgotos para as galerias, riachos, lagoas ou praias Mais 

prd:·: i Mas, coMo aconteceu na Avenida Beira-Mar. ! boM leMbrar que 

existe uMa lei perMitindo essa soluGão nas áreas que não disponhaM de 

redes de esgoto, desde que estes efluentes sejaM tratados. Está lei 

contribui taMbéM para inibir a aMpl iaGão da rede de esgoto, já que· 

existe soluGão Mais econÔMica. 

Foi constatado que, quando instaladas,as esta~~es funcionaM 

precariaMente, existindo apenas para satisfazer as exig€ncias legais 
1 

Muitas residincias t€M 1 igaG6es cladestinas entre os esgotos 

doMésticos e as galerias pluviais, o que acaba levando os dejetos 

para a praia. 

EM entrevista realizada eM fevereiro de 1988, o Dr. Francisco 

DeMdstenes da Silva, proprietário da ENGESA, eMpresa responsável pelo 

trataMento e forneciMento de água para o Conjunto, tentou explicar o 

probleMa da poluiGão • "Na verdade a água que era captada na área 

prdxiMa da Lagoa do Papicu, era constituida por águas freáticas, 

águas estas que podeM ser contaMinadas por efluentes de fossas. Sd 

que, priMeiro, na época não havia nenhuMa fonte poluidora, · coMo 

sisteMa de fossas das edif icaG6es~ segundo, a água era subMetida a UM 

processo de clarificaGão por coagulaGão artificial coM Sulfato de 

AluMrnio, subMetida a UM processo de infiltraGão por clarificadores de 

contato, e subMetidas f inalMente a UM intenso processo de cloraGão, 

que garantia uMa coloMetria abaixo do padrão exigido. O que houve na 

real idade é que estes reserva~drios prediais receberaM, durante Muito 

teMpo, água inatura, e taMbéM nunca foi feito qualquer tipo de 

liMpeza e desinfeGão necessária· nas caixas d'agua". 
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Segundo o entrevistado, o Hospital Geral de Fortaleza-HGF e 

a Cervejaria Astra t~~ instalac,.6es de trataMento o HGF, apds 1970, e 

a Cervejaria, desde sua instalaGÍo na área. 

A água, aléM da bai:-:a qualidade que iMpedia o seu consuMo, 
, 

estava eM falta há quase dois Meses, o que f o i e:·: p 1 i c a d o d e vá r i as 

Maneiras, conforMe COM os seguintes depoiMentos. 

De acordo coM o jornal O Povo, de 18.08.81, o probleMa 

quando os pr•dios de apartaMentos, situados no final do 

Conjunto, coMe~araM a ser habitados. A água que seria consuMida pelos 

Moradores estava sendo desviada para estes blocos de apartaMentos, 

que pagavaM taxas Mais altas. Enquanto a taxa cobrada aos Moradores da 

Cidade 2.000 era de Cr$ 300,00, a dos pr•dios era de Cr$ 1.000,00. 

Acrescente-se o fato de que "o sens(vel rebai:·:aMento do lenc,.ol 

freático, no per (o do de seteMbro a dezeMbro, soMando-se à 

irregularidade do inverno deste ano, teM resultado na falta d'agua eM 

vá r i os pontos d e For ta 1 e z a" • <O Povo, 1 2. 0 '7 •. ~.1) • 

O len~ol freático se forMa básicaMente a partir da aliMenta~'f.rn 

da água das chuvas, que infiltra no subsolo, acuMulando-se coMo água 

subterr'ànea. A constru~io da Cidade 2.000, por elevar a área onde foi 

constru'rda, fez coM que as águas que naturalMente escoavaM para a 

Lagoa do Papicu, oriundas das deMais lagoas e da chuva que ca,a na 

área, f icasseM nas prdprias lagoas, onde se instalou a Cidade 2.000. A 

Lagoa do Papicu e entorno, COMO quase nlo t1M outra fonte de 

al iMentar.ío a não ser o lenc,.ol e, antigaMente, a Lagoa do Gengibre, 

teve o voluMe da água e lenc,.ol diMinu(dos. As dunas do local 

func ionaM coMo uMa "esponja"q1.1e absorve o que chove e escoa. 

D probleMa nlo era espec'rfico do Conjunto. Nas áreas servidas 

pela CAGECE, no per1odo de estiageM, a água • racionada. Por~M, para o 

Conjunto, este servi~o era explorado pela CoMpanhia TERRA, que 
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contratou a eMpresa ENGESA para instalar e operar o sisteMa coletivo 

de abasteciMento d' água. A expl icac;ío dada pelo representante desta 

empresa, Dr. DeMdstenes, foi a de que a vazío dos poc;os era 

insuf lciente para atender a populac;ío do Conjunto. 11 No per rodo de 

seca, há perda de capacidade especrfica relc.c;ío entre vazío e 

rebaixaMento do lenc;ol freático nío há recuperac;ío do lenc;ol 
' 

freático. Ele justificou taMbéM que a água era fornecida praticaMente 

graturta. O custo era Maior do que as tarifas cobradas. Sd era 

Mantido o sisteMa para garantir o pagaMento das prestrac;Ões das 

unidades habitacionais. Segundo ele, a Financeira Terra teve prejurzos 

durante dez anos, atd a CAGECE aMPl iar sua rede para o bairro Cocd. 

A constatac;ío da falta e da contaMina~o da agua que abastece o 

conjunto fez coM que a populac;ío se organizasse na luta por seus 

direitos, pois se sentia ludibriada, pagando taxas de água seM 

consuMY-la. UM grupo de Moradores toMou a frente da luta, reunindo 

exaMes, recolhendo adesões para UM abaixo assinado, que contou coM 

9.000 signat•rios, e exigindo previdincias da CoMpanhia Terra. 

A Mobil iza~ão da popula~io na tentativa de solucionar seus 

probleMas, especificaMente o da contaMina~io e falta d'agua, 

Mostrou-lhe a necessidade de se criar UMa associac;ío de caráter 

"reinvindicatdrio e filantrdpico" CO Povo 04.08.80). 

A pressio da ~ssocia~io dos Moradores e da Secretaria de Sa~de 

do Munic'tpio fez COM que a CoMpanhia Terra providenciasse o trataMento 

dos po~os. Mas a •gua consuMida continuava contaMinada, pois as caixas 

d'agua das casas ficaram taMb~M poluidas <O Povo, 16.11.80). 

"oradores liderados pela Associa~ão exigiram então que a 

eMpresa que adMinistrava o Conjunto enviasse carta circular, 

especificando o tipo de trataMento que deveria ser feito nas caixas 
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d'agua, beM COMO fornecesse os produtos qur111icos e as 

respectivas dosagens <O Povo, 91.99.89). 

A solu,ão definitiva sb aconteceu em 1981, co• a iMPl~nta,lo do 

siste•a Pacoti - Riachão, quando a rede da CAGECE se estendeu ~quela 

• 
região. A rede d~ ~gua beneficiou os bairro do Papicu e Cocb, onde a 

de n'lvel de renda •ais elevado, podia pagar as taxas, 

chegando Cidade 2.000 para atender a UM a antiga 

reinvidica,ão dos •oradores. A CAGECE iniciou, no dia 16.98.81, o 

abasteciMento d'agua na Cidade 2.009. 

Aparente•ente a luta foi apenas da popula~ão do conjunto, •as a 

classe M~dia e as grandes eMpresas iMobiliirias fora• deter•inantes 

para a instalaGão do serviGo. Eles teM outros Meios de pressão, fazeM 

acertos direta•ente coM os governantes, tiM representantes dirigindo 

e111presas e drgãos p~bl ico~ ou participaM dos processos que decideM a 

i•plantaGão de bens de consu•o coletivo. 

Ourante o longo per'lodo de estiage• (1979-1984), planejadores, 

adMinistradores e legisladores tratara• a cidade de Fortaleza coMo se 

o proble111a da falta de chuva fosse eterno. Mas a partir do inrcio dos 

anos chuvosos, 1984, a populaGão de Fortaleza e e• especial da Cidade 

2. """' 
não tinha Mais tranquilidade, co111 os alonga111entos e as fossas 

estouradas, o sisteMa vi~rio destruido, proble•as que perdurara• at~ 

1987. 

A lei estadual 10.147, de 01.12.77, que dispõe sobre o 

discipl ina111ento do uso do solo para a proteGão dos recursos hrdricos 

na Região l'letropol i tana de Fortaleza, foi constante•ente 

desrespeitada. lagoas e riachos fora• aterrados para dar lugar a 

grandes equip~•entos que fora• inclusive, aprovados pelo Poder 

"unicipal. O seu artigo 13 determina que: "No territbrio da R"F, 

nenhuM recurso hrdrico poderi ser aterrado se• pr~via autoriza~ão da 
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Assembl~ia Legislativa, fundada eM parecer favorivel da SUDEC e AUMEF, 

acoMpanhado de Mensagem do Poder E:·:ecutivo." 

Este artigo nlo foi levado eM considera~lo, quando o Poder 

Municipal aprovou os desMeMbraMentos para edifica~ões das glebas 1Pb e 

~ 

1Pc do loteaMento Srtio Cocd, onde se localizava a Lagoa do Gengibre. 

Estes deseMbraMentos foraM aprovados eM 01.10.79 <Processos 

2695/79 e 6868/79). A Lagoa do Gengibre foi aterrada apesar de ji 

estar vigorando a lei que se prop6e a proteger os recursos hrdricos da 

RMF. Acrescente-se ainda que no processo de anil ise dos projetos de 

desMe111braMentos das glebas 1Pb e 1Pc, houve discordfncia de 

interpretaGÍo entre a SUOP e a Procuradoria Geral do Municrpio. 

O desMeMbraMento destas glebas e sua edif icaGÍo sobre lagoas 

aterradas foraM os pontos Mais citados eM relatdrio sobre o Conjunto 

Habitacional Cidade 2.000 elaborado pela SUPLAM e111 1985, visando 

levantar as forigens das reivindica~~es da popula~lo do Conjunto. De 

acordo coM o relatório, a SUOP entendeu que os projetos tratavaM de 

loteaMentos e nlo desMeMbraMentos. No entanto, a Procuradoria baseou 

seu parecer no Decreto 5.285, de 08.03.77, entendendo-os coMo 

deseMbraMentos. "CoM o aprovado coMo desMeMbraMento das glebas 1Pb e 

lPc, slo seguidaMente aprovados da Mesma forMa as glebas 1Pd e 1Pe, eM 

02.04.80 e 12.08.80 <Processos 0533/80 e 5904/80). 

"Todas estas glebas caracteriza111-se na verdade COMO loteaMentos 

e, portanto, est'áo a dever ~ coMunidade as 'reas 1 ivres e 

.institucionais pela lei 5.122-A, de 13.03.79" (Relatório sobre a 

Cidade 2.000, SUPLAM: 1985). 

O projeto de desMeMbraMento desta gleba taMb~M deveria ter 

recebido autoriza~ío da AUMEF e da SUDEC, de acordo COM o artigo 13 ji 

Mencionado e taMb~111 coM o artigo 10 da 111es111a lei de proteGÍO aos 

recursaos hrdricos no que tange ~s restri~6es para o seu aterraMento. 
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"Na parcela restante da bacia, as obras que exigem movimenta~ío de 

terra, deverão, sem preju(zo de outras exig€ncias, serem executadas, 

segundo projeto que não iMPl ique no alagamento de outras ~reas, que 

assegure os locais preferenciais de escoamento e iMpe~a o assoreaMento 
~ 

de corpos da igua, ser aprovado pela AUMEF, apds parecer favorivel da 

SUDEC" <artigo 10>. 

Representante da AUMEF, em depoimento ao Jornal O Povo, 

13.04.85, denunciou o desrespeito á legisla~ro pelo Poder Municipal, 

informando que das Mais de 10 glebas do Srtio Cocd, que ~ COMPOSto por 

dezenas de quadras e Mais de 100 lotes nas dunas do Papicu, somente 

a gleba 4P recebeu a aprova~lo de loteamento da AUMEF, conforMe 

deter111ina a lei. As outras recebera111 a anu~ncia somente da SUOP. o 

Mais grave d que estas glebas j~ estão sendo parceladas e uma delas, a 

1Pc, localiza-se exata111ente dentro da lagoa Grande. 

O parcela111er1to ( 1 4 ) ~ u111 artif1cio usado coM ixito pelos 

especuladores porque permite, coM si111ples desMembramentos, que o seu 

proprietirio possa lotei-lo se111 implanta~ão de obras de infra-

( 1 4 ) De acordo COM Lei Federal no. 6799 de 19.12.1979. 

Parcelamento do Solo - Entende-se por parcelamento do solo, o 
arruamento, o loteamento, o remembra111ento e o desme111bramento de lotes. 
~ for111a de parcelamento do solo a institui~to de condom~nio por 
unidades auton6mas. 

Loteamento - considera-se loteamento a subdivisio de glebas em lotes 
destinados ~ edifica~ão, com abertura de novas vias de circula~ão, de 
logradouros pl.fblicos ou prolongaMento, modofica~ão ou aMpliac;ão das 
vi as e:-: i stentes. 

DesMeMbramento - Considera-se desmembramento a subdivislo de gleba em 
lotes destinados a edifica~ão, com aproveitamento do sistema viirio 
existente, desde que não implique na abertura de novas vias e 
logradouros pf.lblicos, nem no prolongamento, modifica~ão ou amplia~'áo 
dos j' existentes. 
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estrutura e seM reservar espatos para pratas e áreas institucionais. O 

passo seguinte~ a construtlo do iMbvel, assegurado pelo o alvará da 

SUOP. 

Estes desMeMbraMentos, 

apesar da discordíncia da SUOP, 

aprovados apenas pelo Poder Municipal, 

iam de encontro~ l~i de prote~~o dos 

recursos hrdricos e111 virios aspectos, 

recebia111 pareceres da AUMEF e da SUDEC. 

principal111ente porque não 

Realizaram 111ovi111enta~ão de 

terra que provocava alaga111entos e111 outras áreas Cidade 2.000, 

impedindo o escoa111ento natural das iguas das lagoas e riachos. 

Todas as quadras da gleba 1P, assim parceladas, for<:iM 

construidas, 

Lagoa Grande. 

sendo aterradas as quadras 1P e 2P, onde se encontrava a 

O jornal O Povo, de 12.04.85, docu111entou a construtlo dentro 

da Lagoa Grande. De acordo coM a reportagem estavam sen~o despejadas 

ca111adas de barro em seu leito, que no centro tinha uMa profundidade 

de quase quatro metros. Ressaltava a notrcia - "O Mais incrrvel é que, 

apesar de identificada no mapa aerofotogramétrico da Prefeitura, ao 

ser aprovado o loteamento da gleba 4P pela AUMEF, que antecede a 

aprova~~º da SUOP, foi elaborado um docu111ento que diz haver no local 

UM Morro grande, na cota alem de 50111 na vis~o oeste. O Morro n'áo 

e:-: i ste. A Lagoa Grande abrange o final das quadras 2 e SP. Um an~ncio 

da Prefeitura promete o prolongamento da Avenida Padre Antonio Tho111ás 

e:·:ata111ente em cima de seu 1 eito". 

A dire~~o da AUMEF se defendia dizendo que a gleba 4P recebeu 

sua . aprova~'áo, confor111e deter111ina a lei. "Nela e :-:isteM calr;a111entos 

prontos, os lotes estlo cercados e h~ indica~io no projeto de ~reas 

institucionais e 'reas verdes. As outras receberaM a~uincia soMente da 

SUOP". Afir111a ta111bem que "a gleba 1Pc localiza-se e :-:ataMente dentro da 

Lagoa Grande" (0 Povo, 13.04.85). 
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Sobrepondo o desenho do projeto de parcelaMento sobre a base 

de 1972/3, podeMos verificar que as glebas 4Pd, 

4Pe e 5Pc coincideM COM a Lagoa Grande e as glebas 1Pc, 2Pc e parte da 

3Pc COM a Lagoa do Gengibre <Figura no.47 · ). 
< 

De acordo COM o loteaMento da gleba 4P, foraM reservados para 

áreas institucionais e verdes, o setor corresponde a Lagoa Grande, ou 

seja, os trechos 4Pd e 4Pe. E question,vel esta divisio da AUMEF, pois 

os espelhos d'agua nio podem ser considerados 'reas institucionais 

e verdes. 

COMO o ano de 1985 foi de Muita chuva e, devido ao grande 

MOViMento de terra na área, as lagoas adaptaraM-se a esta nova 

topografia e tiveraM o seu leito auMentado e espalhado, alterando o 

equilrbrio hidroldgico. 

AtualMente nesta irea dos bairros do Papicu e Cocb~ prbxiMa ~ 

Cidade 2.000, soMente foraM aprovados pela AUMEF e implantados os 

projetos de loteamento 171/82 do grupo J. Macedo, correspondente as 

g.lebas 7M, 8M, 9M e 4P, 6P e 7P; duas outras ~reas, que no loteaMento 

do srtio Cocd, estavam marcados pela letra P, provavelmente praGaS, já 

que o mapa nio tem legenda; e o projeto Parque Atlíntico (124/83), 

que ocupa apenas parte da gleba 7S· 

Muitos outros projetos estão em estudo devido ao MOViMento 

rea 1 i zado eM Fortaleza eM defesa do Ri o Cocb. O Movimento "S.O.S. 

Coe d" propunha a deterMinaGio de novo uso e novo limite para a faixa 

de la. categoria deste rio, respeitando a cota 3, nrvel que atinge as 

águas do rio Cocd sobre a influência da mar~ e dos aluviões. O 

docu11tento elaborado por um grupo de t~cnicos engajados no Movimento, 

foi discutido pela direGÍo da AUMEF para depois ser encaMinhado ao 

Governador do Estado. Mudou o Governador, Mas a coMunidade continua 

seM resposta para esta reinvindicaGio 
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Fonte: Folhas do AUMEF-1979 

LEGENDA 

G'lebos 

Lagoa 

......... ~ /' ... Curso d' água 

Figura 47- DESMEMBRAMENTOS NO SITIO COCÓ NO ANO DE 1979 
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A defini~1o de faixas de la e 2a categorias se baseia na lei 

estadual 

estabelece 

de proteclo dos recursos h1dricos da RMF, que 

que "ficaM declaradas áreas de prote;eão, e COMO tais 

sujeitas a restrit~es de uso, as referentes aos Ma~anciais, cursos, 

reservatbrios de 'guas e deMais recursos h1dricos existentes na Regilo 

Metropolitana de Fortaleza-RMF". 

Estas áreas s'áo del iMitadas por 1 e g i s 1 a t'á o coMpleMentar 

"visando a disciplinar o uso do solo afiM de: (1) assegurar perfeito 

escoaMento das iguas pluviais das bacias hidrogrifiacs; (2) e:·:ercer a 

aGÍO preventiva contra erosão e o conse~uente assoreaMento; (3) 

iMpedir o acesso superficial e subsuperficial de poluentes aos corpos 

d'agua; <4> proteger e foMentar a cobertura vegetal" <art 4o.). 

Lagoas e riachos continuaM sendo aterrados, driblando a 

f i s c a 1 i z <q::·~ o d o Esta d o, ou MesMo coM seu apoio. O setor iMobili~rio 

vai incorporando novas áreas ao espato urbano. Os efeitos negativos 

desse processo "desordenado" de ocupa;e'áo do solo acentuaraM-se coM as 

grandes chuvas do "inverno" de 1984. As enchentes, sobretudo no setor 

leste da Cidade 2.000, reflete111 a alteraGÍo no equilfbrio aMbiental da 

região. 

A popula~lo do Conjunto nio se Mostra apática a toda esta 

si tu a~·~ o. Ela se organiza e luta por Melhores condit~es aMbientais, 

por Melhores condit~es de vida urbana. 
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As organizaG6es de Moradores são uMa forMa de luta urbana eM 

defesa da Melhoria da qual idade de vida nas cidades. 

A qual idade de vida veM se Modificando coM o desenvolviMento 

das forGas produtivas, pois os hoMens vío criando novas necessidades, 

novas forMas de habitar, vestir, coMer, pensar e viver. A satisfaGÍo 

dessas novas necessidades, na sociedade c;:1pitalista, depende das 

ela é feita condi~~es econ~Micas de cada UM de seus Me~bros, 

na forMa de aquisi~~o de Mercadorias. 

pois 

A responsabilidade de fornecer alguMas dessas Mercadorias tem 

sido gradativaMente transferida ao Estado pelo setor privado, 

Medida que slo reduzidos os sal~rios dos trabalhadores. Portar1to, 

MOViMentos sociais, ao reinvindicareM os bens de consuMo coletivo, se 

dirigeM 

relaGÕes 

ao Poder Pt.fbl ico, fornecedor dessas condiG6es e Mediador das 

trabalho - capital. A iMPlantaGão das e ond i Gô'es gerais 

para a reproduGão da forGa de trabalho ocorre sobre o aMbiente 

natural. que vai se transforMando. As consequ€ncias dessa intervenGÍo 

no Meio natural ~s vezes sío negativas e exigeM grandes dispindios de 

recursos - para tornar o espaGo novaMente habit~vel. 

A luta · que pretendeMos discutir nesse caprtulo, é a dos 

Moradores da Cidade 2.000, pela recuperaGÍO da qual idade de vida no 

Conjunto, 

pt.fbl icos 

probleMa 

enchentes 

degradada eM funGão da intervenGÍo dos setores privados e 

na ocupaGÍO do entorno da Cidade 2.000. 

aMbiental foi o Motor da organizaGÍO dos Moradores. As 

provocaraM a expulsão de Mais de 300 o 

abasteciMento d'agua e habitaGÍO são eleMentos fundaMentais para a 

reproduGÍo da forGa de trabalho. Na Cidade 2.000 eles estavaM 
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seriaMente prejudicados na Medida eM que houve contaMinai::ão da •gua e 

inundaGão das casas. 

Ao ressaltarMos a questio aMbiental, nlo pretendeMos isol~-la 

de out~os probleMas que afetaM o espai::o urbano, pois todos s~o 

probleMas do aMbiente, seja ele natu~al ou construido. São, enfiM, 

probleMas do aMbiente huManizado. Não quereMos discutr-la eM terMos 

puraMente técnicos, do ponto de vista rrsico-natural sob a luz do 

processo econ6Mico e polrtico da exploraGão e degradaGão dos recursos 

naturais e do hoMeM. 

Mas a organizatão dos Moradores na busca de Melhores condit~es 

de vida, nlo ~ exclusividade da Cidade 2.000. No Brasil. o golpe de 

1964 "desMantelou a organzaii::ão econ·ÕMica e pol'itica das classes 

trabalhadoras, tornando-as agentes seM voz, direcionando portanto, os 

gastos do Estado e todo o seu poder, desse ponto de vista de 

investimentos, para atender, sobretudo, os recla111es advindos das 

deMandas das classes Médias." <Oliveira, 1982: 50). Neste processo de 

exclusão da participatão popular, as cidades foraM sendo produzidas 

sem levar eM considerai::ão as necessidades b•sicas para a reprodui::lo da 

classe trabalhadora, sobretudo da populatão de baixa renda. A 

sociedade civil esteve impedida de registrar seus anseios e 

descontentamentos. 

O Movimento militar nlo expulsou da pol,tica local as bases do 

cl ientel ismo. 

clandestinos 

A populatão dos bairros, favelas e loteamentos 

era controlada pelos cabos eleitorais, a servi to 

de polrticos ligados aos grupos oligárquicos, que transfere111 para o 

urbano a estratégia antes realizada no aMbiente agrário.CSilva, 

167). 

Fortaleza se insere na estrutura de poder do Cear•, 

1986: 

"onde 



valores oligárquicos controlam parte da economia do Estado, 

razoável poder de pressão na pol ~tica estadual, e i mpedeM o avanc;o do 

movimento organizado dc:~s bases" <Silva , 1976: 160). 

No final da d~cada de setenta, com o processo de abertura, 

quando a vida civil ainda nio estava totalmente reinstitucionalizada, 

as pr•ticas pol,ticas se desenvolveraM a partir do MOViMento sindical 

e das organizat~es de bairro, criando-se as Mais diversas associat~es 

para lutar pelos direitos de cidadania. 

Antes do golpe, 1962, coMunidades de Fortaleza se 

organizavaM na luta pela posse da terra no ,bairro do P iraMbu. Este 

moviMento mobilizou 20 Mil pessoas e teve repercussão nacional. O 

presidente João Goulart desapropriou grandes extens5es territoriais, 

assegurando a posse da terra. 

No in,cio da d~cada de setenta, o Pirambu sofreu novas 

desta vez contra aos interesses dos seus morad~ares, 

pois boa parte deles foi expulsas para favelas de conjuntos 

habitacionais, dando passagem ~ nova avenida Presidente Castelo 

Branco, mais conhecida como avenida Leste-O~ste. 

No conjunto Cidade 2.000, sb no in,cio da d~cada de oitenta a 

comunidade se organizou de forma oficial para encaminhar suas 

reinvindicaG6es, que atd então eram levadas ao poder p~bl ico por 

.pessoas ou pequenos grupos do Conjunto. EM setembro de 1980, foi 

criada a Associa~io de Moradores da Cidade 2.000. A luta pela 

descontaminatio das •guas dos po,os e reservatbrios que abasteciam 

aquela popula~io foi o eleMento aglutinador dos moradores para 

funda~io da entidade. 

A Associa~io de Moradores da Cidade 2.000, sempre contou com 

Muitos sbcios e teve participa,io intensa nas lutas em defesa dos 
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interesses do Conjunto. A priMeira diretoria da entidade eleita eM ato 

p~bl ico, contou coM a participa,ro dos diversos profissionais de nrvel 

superior o que deM~nstra o nrvel cultural e de renda dos seus 

Moradores. Devido ~ essa qual ifica,ro as reinvindicaG6es· puderaM ser 

encaMinhadas Mais prof issionalMente, tanto eM terMo~ jurrdicos, pela 

presenGa de UM advogado, quanto a nrvel pol rtico, pela divulgaGÍo de 

seus probleMas nos Meios de coMunicaGÍo, 

1 igados ~ AssociaGÍo. 

através de j orna 1 i stas 

Durante a caMpanha eleitoral para a Prefeitura de Fortaleza, eM 

1985, foraM criados os n~cleos do Partido dos Trabalhadores-PT e do 

Partido do MoviMento DeMocr~tico Brasileiro - PMDB, 

entrada do Conjunto, ocupando duas ireas livres. 

instalados beM na 

A FederaGÍO de Bairros e Favelas de Fortaleza e a Maioria das 

asso c i a (:'ó e s, inclusive a da Cidade 2.000, apoiaraM o ·candidato do 

PMDB, ?aes de Andrade. Esta decislo dificultou a rela(:lo entre a 

Associa(:lo e a nova adMinistra(:lo Municipal, dirigida pelo Partido dos 

Trabalhadores. 

As caracter,sticas da área e a presen(:a de diversos aniMais nas 

áreas verdes e nas lagoas, propiciou a criat:'áo do "Núcleo de Defesa do 

Meio AMbiente Sabiá Branca", cujo noMe faz referincia a UMa ave eM 

e>:t i n(:'áo, que teM seu habitat nas lagoas prbxiMas ~ Cidade 2.000. o 

criador desta entidade, o advogado Fabiane Cunha, articula a populaGÍo 

local eM defesa do Meio aMbiente e contra o aterro de lagoas, a 

destrui(:io de dunas, a polui~io do len~ol freático e a extin~lo de 

pássaros e outros aniMais. O Núcleo taMbéM apoia a luta pela 

subsistincia tradicional dos antigos posseiros Moradores da área, que 

se dava atrav~s do cultivo do arroz, Mandioca, Macaxeira, batata doce 

e outros produtos agr1colas, incentivando a constru~lo de hortas e 

culturas coMunitárias nos f~rteis terrenos das lagoas. 
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EM 1984, ano de grandes precita~~es pluvi11~tricas concentradas, 

os Moradores da Cidade 2.000 protestavaM pela falta de atenEio dos 

drgãos competentes, pois "h' sete anos enfrentam problemas de 

inundac;Ões e alaga111ento na época das chuvas". <O Povo, 27.SS.84). 

"A especulaEão imobilittria, desencadeada a partir da construEão 

do prolongaMento da Avenida Santos Dumont fez desaparecereM as lagoas 

Gengibre, ~urici, Três Corac;Ões e do Jacaré, além de dois riacho~. 

A lagoa do Jacaré, muito profunda, recebia as 'guas correntes das 

lagoas dos Patos e Grande, que escorriam a seguir para a do Papicu, 

a Maior de todas, que se comunica com o Oce~no." <O Povo, 12.04.85). 

"A primeira i nundac;.ão ocorreu em 1979, depois que foi aterrada 

a Lagoa dos Patos, situada a oeste do Conjunto, provocando a 

destruic;ão do canal submerso que a ligava à lagoa do Gengibre. Com o 

nrvel do leito da Lagoa mais alto que o calc;amento, a 'gua passou a 

escoar para dentro das ruas. Também foram aterrados dois riachos 

afluentes do rio Cocd e da Lagoa do Papic~. que servia igual•ente para 

o escoa•ento natural das iguas pluviais." <O POVO, 23.83.84>. 

As chuvas do ano de 1984 expulsaram multas fam11 ias de suas 

casas, s~ndo as quadras 1, 2, 3, e as quadras 15 à 23 as mais 

alagadas. As 'guas chegaram a até 1,5111 de altura nas casas. 

Os moradores construiram "valas visando a um escoamento das 

inúmeras lagoas que se formam no calEamento. Com a vala as ttguas 

coMeEa• a correr para o Gengibre." <O Povo, 27."5.84). 

A ~gua Minava do assoalho das casas, as fossas estourava• e a 

sujeira se misturava a àgua pot~vel. Proliferavam insetos, ratos e 

doenEas por causa do lamaEal. V~rios imbveis foraM fechados nestas 

quadras. 

A Cidade 2.000 foi not1cia constante durante 1985, devido o 
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JORNAL O POVO 

Cidade 2.000 está, ilhadaffi~·-JUl 19
'
4 

Apesar da época Invernosa estar 
chegando ao nm, parte du casas da Cidade 
2.000 continua llluulL Os moradores; 
desesperados, j:í não s.ibem para quem 
apelar. A balxo-anln:ados, apelos pessoais\ 
Prefeitura de nada resolveram. Alguns 
abandonaram as caw mas outro• slo . 
obrigados a nela permanecer, em melo ao 
lameiro. Para complicar, ln6meras fossa• 
estouraram. 

A área alagada atinge dlvenu quadrae, 
como as de número 1, 2, 3, IS, Ui, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, e 23 , principalmente as 
casas fmais das quadras. Uma via de 
contorno do conjunto esti Intransitável 
até para os euros. A água, segundo os 
moradores, te originou de uma las9a 
aterrada e a ela se misluranm '8uas 

.;. • ,: ' . . .. . · ' 

pluviais e resíduos de fossas. 

DESESPERO GERAL 

Mesmo agora, após a paraliuçJo das 
chuvas, · o problema permanece para 
centenas de pessoas. Na Alameda das 
Pacaviras, os .residentes lembram que só 
uma vez "apareceu. um p~so:il, não 
sabemo.s se dos bombeiros ou ~e da 
Cagece, e eles desentupiram um e~goto e H 
Íg\111 baixaram. 

A :lgua começa dewe 1 Rua das 
Adanate.ras e atinge várias quadras, da 23 a 
IS. Para 01 moradores o problema se 
originou do aterro de uma antiga lagoa, 
existente após a cerca. Carradas de areia 
acabaram com a lagoa e com as primeiras 

Várias ruas da Cidade 2.000 estão cheias dágua, mesmo sem chu~a 
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chuvas a água naturalmente esconelJ em 
dlreç3o ?!~ ruas, já que o seu leito estava 
tomado. 

M:irla do Socorro. da Alameda das 
Orquídea•, fala que "aqui, há crianças com 
hepatite. doentes por causa do lamaçal · 
podre que inv1diu as ca~as até o joelho. 
Não aparece ninguém para nos acudir, nem 
Prefeilu1:1 nem imobiliária. .Só sabem 
mesmo.aumentar :u prc~tações." 

Na Al:11111?cla d:n 9 hor:i., a ,ituação é 
dc~'ll!r:u.l:iwl; rom l:ima na frente e detr:ís 
d:n ca'a~. Nes,:1 rua, muitos abandonaram 
os bnóvei~ e nem todos puderam ainda . 
voltar . Na medida cm que as :íiuas baixam 
eles retornam, contrariados com o lamaçal 
que o, perturhe M dois meses. No dia das 
mãe,, fizeram uma cota e providenciaram 
a abertura de uma vala mas o paliativo de 
pouco ~crviu . 

A proft-,mra Nelde Campos afirma que 
"as autorid:ides n3o est:lo ligando, quem ·. 
quiser que ,e dane. Fizemos 
abaix~:mi11:1do, r•thcmo, em comiss3o na · 
Sumov c n:ida. Comprei a casa com 
sacrifici(l c r~lon :iw:pendida, n:io ~io 
porque 11:to acho quem qul"ira sequer 
alugar. Como ~e não b:ntasse o pe~delo 
do BNll, ainda tem m:iis rssa lama. Niio é 
brlncadc.-ira o que ,e r,:t•la de detergente". 

A mm:ulnt:i lol:mda tamhénl ~mostra 
desiludida porque "n;to há mais a quem 
pedir cornraixão, 11 não ser vocês da 
Imprensa. As casas estão minando água, as 
fos!l:ls estourar:am e a sujeira se mistura a 
~a. Saimos .ie casa com os s:ipatos na 
m:to e urna toalha para limpar os pé.' 
adi:mtl'. t uma loucura." · 

Na alameda central, outras quadras, 
como a primeira, est:lo Igualmente ilhadas . 

. Ontem. pelo quarto dia consecutivo, uni 
cami11hãu-tanque d:1 Comei En!!cnharia, de 
propriedade dr um amigo de um dos 
residentes, e•gotava a :ígua emp(l~ada, para 
de!lp('jo na lagoa. llá vários imóveis 
fech:ido• nrs~, 1111:1lhas. . 



agravaMento das inunda~ões. Entre editoriais, notas, e reportagens fo 

coletado eM total de 63 publ ica~ões nos jornais "O Povo" e "D i á ir 

do Nordeste". 

Repetia-se eM grau beM Mais acentuado o draMa vivido pelo 

Moradores eM 1984. A água atingiu todas às l.fltiMa's oito casas da~ 

quadras de 1 à 23, obrigando os seus Moradores a abandonareM o local. 

As casas que não estavaM diretaMente afetadas pelo alagaMento 

sofriaM coM o probleMa do saturaMento de fossas. O len~ol freático , 

prdxiMo à superfrcie, não perMitia que o subsolo absorvesse os 

dejetos. EnorMes quantidades de 1 ixo e excreMentos flutuavaM sobre a~ 

águas eMpoc;.adas. 

No final de 1985, nas casas onde nlo tinha entrado água, O!: 

Moradores não podiaM usar os banheiros, pias e lavanderias. Falava-se 

e111 doen~as infecciosas, crian~as COM v~Mitos, diarr~ias· e frieiras. 

Mais de 300 faM1lias ficaraM desabrigadas e outras 600 faMilias foraM 

diretaMente prejudicads pelo acüMulo de água registrado. Muitos 

1je i :-:araM suas casas, enquanto outros, que nio tinhaM conditões de 

pagar outro aluguel, foram obrigados a perManecer <O Povo, 26.02.85) 

Cansados de esperar pela solutão do Poder P~bl ico, os moradores 

tentaram aMenizar o problema, forMando UM mutirão para abrir valas em 

direc;.ão 
.. 

a avenida Santos DuMont. O jornal Diário do Nordeste, de 

12. 06. 84, denunciava que "durante a noite, com as lÍMpadas apagadas, 

tratores destroeM o servic;.o realizado durante o dia. 

são realizadas e novos aterramentos se sucedem. ~ que, como a Lagoa do 

Gengibre já tinha sido aterrada e ocupada, os moradores daquela área 

não queriaM que as águas se dirijaM para lá". Em fevereiro de 1985, 

existia uMa esp~cie de barrageM~ separando o conjunto do terreno 

vizinho, onde, mais adiante estava a Lagoa do Gengibre. <D N, 

23.02.85). 
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o sargento de pol~cia Lélis, do 150.DP, achava que "os 

Moradores deveriaM abrir valas eM direj:~o a antiga lagoa, onde hoje 

localiza-se uMa área residencial aterrada, para onde as águas 

naturalMente escorreriaM. Ocorre que isto já foi feito no ano passado, 

COM reclaMaGÕes dos que MoraM naquela área. 

valas coM pá Mecânica".<DN, 20,02.85). 

Eles MandaM aterrar as 

"Por duas vezes Moradores flagaraM tratores da Prefeitura 

reMovendo terra para aterrar a pequena lagoa. UMa queixa registrada no 

150.DP obrigou o tratorista do trator 930LP a parar o servij:o na Manh~ 

da quinta-feira santa. Eles teMeM nova investida e indagaM: por que 

n'áo há trator para cavar valas e escoar a água que está eMpoj:ada 

dentro do conjunto, Mas há para acabar coM o olho d'agua?" <O POVO, 

12.04.85). 

Esta é UMa questio que eles Já sabeM a resposta, diante de 

tantos anos pressiona~do o Estado coM pouco sucesso. O Poder P~bl ico é 

Mais acessrvel "às necessidades" dos proprietários que precisaM de 

Mais espaGos para sereM loteados. Utilizando o trator do serviGo 

público o setor iMobiliário reduz os custos do aterraMento. 

Os Meios da classe Média sio Mais eficazes na solu~lo de seus 

probleMas. Atendendo aos apelos da populai;:'áo "ilhada", a SUMOV cavou 

uMa vala na Avenida das Castanheiras, desde a quadra 23 at~ a sarda do 

Conjunto, na quadra 1, "Mas não teve o efeito esperado, beneficiando 

apenas as quadras de 1 a 5. UMa lagoa que fica prdxiMa está 

despejando suas águas na vala, o que auMenta ainda Mais o draMa".<DN, 

07.03.85). 

EM abril, os Moradores resolveraM abrir por conta prbpria, uMa 

vala de escoaMento eM direGÍo ao Rio Cocd. A SUMOV aprovou o projeto e 

cedeu UM trator. O outro trator foi conseguido Junto à Construtora 

Queiroz Galvão, que cedeu taMb~M o coMbustrvel. 
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Agua expulsa os moradores da Cidade 2000 
J\ situaçlo na Cidade 2.000 Pereira da Costa vem sofrendo o niuguém 11e anima mais a fazer nada, 

atingiu conotação de calamidadt; problef!1a deRie então. Sua casa é a tudo que foi tentato até agora não 
pública, a partir da madrugada de ultima da quadral.8. No ano passado deu certo. "A gente .não sãbe mais 
ontem, quando o número de casas . a água entrou e fez muitos estragos .. uem para onde se dirigir", chora Inês, 

t alagadas há cerca de 15 dias elevou.se .Em novembro, a financeira,. a lembrando as vária.'! visitas feitas à 
· · ao triplo, fnzendo os. moradores Domus, conlratou algúõiãii" finnns Prefeitura, a baixo-assinados, 

abandoná-la11, levando todos os que provi~cnciaram refonnas nae instâncias junto~LDomue, que já 
o~tos _peguenol!, já que os catToS : ; c~sas. dan1fica~as e de~am ~lgum anunciou .. que o 1lcguro nlo se 
nao poá~ enr.ORtar para fnzer a ·· 1dmhe1ro a t1 tu lo de . indemzação responsabiliza pelos estragos uma 
mudança dos móveis. A população pelos móveis e outros objetos. segunda vez. e 
do conjunto está revoltada corn a N~ CllSO dei~, com<!. diz ·dona . _f) ~ r [· 1 1 1~85 
falta de atenção da Pre(eitura para Helena,.sua espo~a, esta indenização ESPECULA\J\O• OBI IÀR.tA · 
com o problema, que repete <> foi irri!!Óriu, apenas de 300 mil Fabiani Cun a, estudante de 
ocorrido no ano paBBado, porém cruzeiros. . Agora, me nos de três Direito, .Presidente do Núcleo de 
ap>ra em muito maiores proporções. meses depois da casa refonnada, eles Defesa do Meio Ambiente Sabiá 
A primeira inundação ocorreu depois foram obrigados a abandoná-la, há Branca e líder comunitário da Cidade 
que foi atettada· a Lagoa dos Patos, cerca de 10 dias, alugando outra casa . 2.000, afinna ~ue a .especulação 
situada a oeste do conjunto. · na Cidade 2.000, no início da Quadra imobiliária é a Úmca re.11ponsável pelo 

No ·ano paMado, . as quadras 20, longe da água. Mas, embora que ocolTe hoje com o conjunto. Ele 
prejndicadas eram apena.<1 as 18 e 19, passando a pagar CrS200 . mil de lembra que, em 1974, houve um 
principal!."ente a~ duas últimas. NeMe al'!11:uel terão que continuar inverno copioso e a 2.000 nã'o 
ano, a a~a atinge· tod~e as_.casas desembolsando .a prestação de CrS76 afagou. Máa, em 1979, atelTaram ·a 
ei~-~~s no final das quadras l a 23. pela casa própria. · · Lagoa doe Patos e o canal submerso 
Ha cerca de 15 dias que os ocupantes E é isso que revolta mois ainda os '\°e a ligava à Lagoa do Gengibre, 
das últimas seis a oito casas dae ·moradores da Cidade 2.000 atingidos situada depois. · do conjunto. Com o 
qnadras 18 e 19 ·foram obrigados a pela inundação. "Se nllo são capazes nível do leito da lngoa mais alto do 
sair, ·alugando outros imóveis .. ou de providenciar uma solução para o que o calçamento, a água ~assou a 
passando a morar . nas casas de '· problema, deveriam dispensar as escoar para dentro das ruas. Também 
pa~tes. Essas duas quadrai foram ' pr~tações enquanto,, oe moradores foram ate .r~adot1. ~oi~ J rinchoa,_ 
'lt1undadaa· petá ·'metade· com a chuva , ·n.ão . pQJlem voltar , dizia Jorge afluentes do no Coco e da Lagoa do 
de · ·oritem, que fevou ~ua para 
dentro de pelo menos oitenta ·cnsas. 
O número vai diminuindo nas 
:fUaélras próximas à medid:t. que 11e 

afasta!" cio local mais alngndo. 
A agiu acordou os moradorr.s na 

madrugada e, durante toda a manhã 
de ontem, pode~e ver gente saindo 
d88 .c11sas cattegando seus pertences. 
Alguns '\·"e não tinl111m ainda 
encontr:11 p um lugar para ir, 
limitavam~r. a olhar descsperndoa o 
estrago frito nos . móveis e outros 
objetos ou praguejar contTa 08 

~eaponsá~eis. Era impo!!sÍvel evitar a 
agua BllJª e quem teve condições 
mandou logo as crianças para casa de 
parentes, para evitar contaminação. 

INDENIZAÇÃO IRRISÓRIA 
, Inês Fernandes Lima, proprietária 

A populaçlo da Cidade 2000 teve dificuldade de sair das casas. 
. da casa. 298 da Quadra rn, ontle 

mora ha 9 anoe com o marido· o 
engenheiro de vôo ela V asp Jorge' de 
Jesus Licolau, e um fill10 de sele an 08 Eman1· L1ºma que ha' · . · -· • · · 

t . cinco anoe r a p ~ C U ,_ q Ú e iJ ~ r V ia rD 
(a srimeira providmcia dela foi repaRSOU sua Caea_para outra pe88oae igualmente para O escoamento 
!Jlan ar o memno para a casa da avó) fo1 embora para Recife, e agora está natural das ~as pluviais. ., 
buscava; com o innio José &nani, uma de férias na casa da innã. ; · . 
solução qualquer, enquanto anilava Inês Lima P.aga CrS 148 mil de Tudo . isso, prossegue" .l-'abi~i 
pela casa alagada p~la primeira vez, Jl.restação até março. O ·último Cunha, foi feito com a conivmcia da · 

·,desde que se mudou para lá. O alerta aummto foi exorbitante, passando Prefeitura, e desrespeitando decreto 
foi dado àe . ~ horas da manhã pelo de CrS. 37 para o yalor atual. "A estadual que regulárnentou a Lei de 
seu cachorro, que a acordou latmdo gente pa~ e111a casa com sacrifício e Preservaçio doe recursos Hídricos, de 
,por cau~ da água que entrava. · agora vai ter <f.e alugar outra. Aqui 1982. Eaees riachos, assim como a 
;; ',,.No ano pas..'!ado, ela tamhP.rn teve eu não ficp mms", comentava. Lagoa doe Patos, çonetamnoema~ 
prohlemu, ·mae em menor Todoelembramabatalhacontraa' aerofotogramétricos da cidade até 
·proporçlio. Apesar da água não ter inundação .. No ano passado, os 19'f?, e na prática não existem mais. 
cbe?,do até sua casa, o Fianhciro e a moradores prejudicados se uniram e , . ~ _propriêdade das terr~s pr6ximas 
e oun h a foram ·alagados em mandaram, eles mesmos, fazer um a ü<tade 2.000, aesim como a maior 
decorrência da fossa estourada. canal de escoamento, diante da parte . da . ~rala do Futuro, é da 

' . Ato~tece"! e!" m~tas casas, pois, indiferença da Prefeitura para com o fami1ia .Di0go .. Quem representa 08 

.·d.evado a 1nterd1ção dos canais prohl~m~ .. Poucos dias deJ>ois, o ecus !nteresses no conjunto é o sr. 
: ~aturais de escoamento das árruas prop':letano d? teTTeno situado logo Edm1leo.n .. ·Acyoly, que .. alguns 
: ·~tas . ee acumulam no suh~oYo ~ i:fepo1s da. C1~ade . 2.000 mandou conh.ece!" ~orno '"capataz". : Mae, 
r~bàm emergindo-, eatonrando Í088411 • aterrar ... Ate_,. h.0$ ~~~~t~ ~~-~ 4:Bp.~cie' F aba a~ '...t: d ISCU te a propriedade, 
;'íonnando.alagamentoa. · · · Je barragem, ilep~11n~o o coriJ111itô :" ,~erhbtlltlU1J''qU~·ói~·cur808 naturaia .de · 
:·, · .N<? inve!'lo de 1984 · a água só d~ terre~o vizmho, onde mais agua ~io hei'le puhlicos, protegidos 
atin~u as ultimas seis ou sete casas adiante esta a Lagoa do Gengibre. Se por lei. . 
das iluas quadras mais atingidas. No derrubada a barragem não resolveria 

;final delas, se formou uma fngonque o . . prohlema, mae aliviaria, 
, foi aumentando junto com us chuvas . . diminuindo a área alagada com o 

_E_!aboratorista aposentando Aloísio escoamento de parte das águas. Mas 
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Os proprietários interes~ados se cotizaraM para pagar as 

refeit~es dos operários e tiveraM o apoio do Sr. EdMilson Aciol i, 

adMinistrador da propriedade dos Diogos, cortada pela vala. UM dos 

prietários, "Abelardo Diogo havia proMetido outro trator caso fosse 

necessário." <D POVO, 14.04.85). 

CoMpreende-se o interesse de Abelardo Diogo. Ele estava 

construindo uMa casa que ocupa 2/3 da gleba 2Pe, eM área alagada 

situada a leste do Conjunto. Sua casa fica prdxiMa ao aterro da L~goa 

do Gengibre. O trabalho de abertura da vala foi interroMpido porque o 

dono do terreno nlo perMitiu que abrisseM ~ vala para que as águas da 

lagoa corresseM ~ara o rio Cocb. 

No dia 19.04.85, alguMas vacas e bezerros ficaraM aterrados 

nuMa lagoa, quando foraM beber água. "!: u111a vinganc;.a da natureza. A 

lagoa esta se recuperando", interpretou Fabiane Cunha, fundador do 

Nücleo de Defesa A111biental Sabiá Branca e o Maior defensor da área.(0 

POVO, 20.04.85). 

A área afetada pelas inunda~~es fica no setor leste do 

Conjunto, COMO boa parte dos terrenos da Construtora Waldir Diogo 

são terrenos de Maria A111dl ia Siqueira e Elisa Siqueira Rodrigues, que 

pertenceM a faMiliCI Diogo. A abertura da vala solucionaria taMb~M o 

probleMa de Adalberto Diogo, que estava COM as obras de constru~ão de 

sua casa alagadas. Provavel111ente não queriaM uMa soluc;ão palia.tiva e 

teMiaM que a vala ficasse aberta eM suas propriedades, desvalorizando 

o preto da terra. A percep~io dessas condit~es pode ter contribu1do 

para a decisio favoravel ao grande e oneroso projeto de drenageM 

elaborado pela SUMOV. 

251 



Enquanto acontecia111 os estudos desse projeto, os Moradores 

continuava111 sofrendo as consequ€nc ias dos aterros das lagoas feitos 

pelos proprietários vizinhos e tentando Mi norar o probleMa. 

"A popula~'áo aluga duas boMbas que estavaM retirando as ~guas 

das quadras 23 e 16 e desa guando na Avenida Santos DuMont. 

Muito alto e e xi gia que fosseM vigiados dias e 

Cotno o 

aluguel era noite, 

ficou Muito oneroso e a popula~'áo acabou ficando se111 as boMbas." CD 

POVO, 31.03.85). 

EM a b·r i 1 , a "SUMOV colocou boMbas de suc~ão para retirar parte 

da água. Elas 111as ainda atingiaM Mais de UM ter~o das 

quadras." 11 CO POVO, 10.04.85). CoM a continua~ão do proble111a os 

Moradores abriraM nova vala na quadra 2, eM dire~ão ~Lagoa do Papicu, 

atenuando a inunda~ão. 

Apesar de se constituir eM UM trabalho que vai beneficiar 

centenas de faM(l ias do Conjunto e de casas e edif(cios do entorno, os 

proprietários da rua Bento Albuquerque protestara111 ''considerando 

de coMunistas". CD POVO, 29.04.85). 

Isto provavel111ente se deve talvez a presen~a na lideran~a 

obra 

do 

MOViMento de Fabiane Cunha, e :-: -preso pol rtico, que dirige o Núcleo de 

Defesa do Meio AMbiente Sabiá Branca, de denúnc i ei. s 

proble111 a s que afl ige111 a popula~ío da Cidade 2.000. 

A obra foi fe ita pela co111unidade atingida, eM trabalho 

Mutirão dos Moradores dirigidos pela Associa~ão, Mas a pecha 

dá idéia de "obra do de111ó'n i o". E o aterro das lagoas e 

dos 

de 

de 

COMUnista 

destruic:;ão de dunas, frutos do capital i sMo , ser iaM obras de a 1 9UM 

anjo? 
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Entretanto, os alagaMentos, apesar de predoMinareM nas 'reas de 

população de Menor renda, taMbéM atingiaM as outras classes. Não se 

está dizendo que a natureza seja segregacionist~, que escolha 

"distúrbios". justaMente a populaEio Mais pobre para sofrer coM seus 

AfirMa-se que estes setores da sociedade t~M Menos possibilidades 

econ6Micas de escolher casas em áreas mais elevadas, com sistema de 

drenagem e de saneaMento. Seu poder de pressão é Muito pequeno para 

iMpedir aterros que venhaM a lhes prejudicar. Não sabeM utilizar a 

legislação para se defenderem. O fato é qu~ a natureza encontra-se 

privatizada, e o espaço é capital • Mas a luta pelo espaço é de todos. 

Os alagaMentos taMbéM atingiraM casas e edifrcios de luxo nos 

arredores do Conjunto. O edifrcio 11 Pal111as 11 sofreu com o .Proble111a da 

falta de escoaMento das águas. O fosso do elevador desse prédio foi 

to111ado pela água que invadiu a área residencial dos aparta111entos, 

oferecendo 

27.03.85). 

riscos as pessoas que necessitava111 utilizá-lo (0 Povo, 

"Na rua Andrade Furtado, logo apbs o acesso da Cidade 2.000, 

cerca de 600 Metros de calçaMento estão totalMente danificados, 

prejudicando os Moradores das resid€ncias e edifrcios de apartaMentos 

ali e:·:istentes". EM UM dos edifrcios a água está Mi nando do solo e o 

piso do estacionamento está todo destruido, aléM da Maioria das fossas 

terem estourado. O edifrcio "Antilhas", tambéM nessa rua, está 

praticamente "ilhado". A água da cisterna está contaMinada por causa 

das fossas que estourara111, com a elevaGão do lenGol freático. O POGD 

do elevador está com ac~mulo d'agua até o nrvel do solo.<DN, 

15.05.85). 
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Enquanto a popula~lo protestava contra a falta de aten~'áo da 

Prefeitura para COM os seus probletnas, gerados cotn o aterro da Lagoa 

do Gengibre, a Lagoa Grande estava sendo aterrada. 

V~rios catninh~es da Prefeitura foraM vistos carregando areia do 

"barreiro" dos Diogos, que fica atr~s do Conjunto Cidade 2.000. Os 

moradores tentararn obstruir o tr•fego dos caMinh~es, que transportavaM 

l.l Ma S 200 carr·adas por dia pelas ruas do Conjunto, detru indo · o 

calGaMento, Mas a interfer€ncia dos agentes do 150. DP, iMpediu a açKo 

da coMunidade. 

o 

Delegacia 

caminhão. 

populaGão 

agente inforMou que "o hoMeM" P. ed i u i n ter f e r ·e n e i a 

por causa da dos moradores aos Motoristas de 

o polici~d ta111bé111 esclareceu que fo i ao local e intiMou a 

a não agir contra a retirada da areia, porque ele ~ dono e 

paga imposto." <DN, 26.04.85). Talvez o agente nío saiba que toda 

populaGão paga iMposto, e portanto, Mereceria o 111esMo tratatnento. 

A Assoei a~'áo dos Moradores da Cidade 2.000 esteve seMpre 

frente da luta pela drenageM do Conjunto, encaMinhando pedidos de 

prov i d€nci a s ao Prefeito Cesar Cals Neto e reivindicando ao Governador 

Gonzaga Mota a real i za~~o urgente do projeto de drenageM. 

Os probleMas se agu~avaM e nenhuMa solu~lo era dada pelo Poder 

P!.lbl ico. EM reuni'áo COM participa~'áo de diversas entidades, 

del iberaraM acionar Jur i dicaMente a Prefeitura pelos danos causados 

pelos al fa gatnentos. A aGii'o Judicial foi encaMinhada pelo advogado 

I no e 1fn e i o Uchó·a, presidente da AssociaGão dos Mutuários do Estado do 

Ceará. " (0 Povo, 29.03.85). 

o BNH e a DOMUS, iMobili~ria atual Mente respons~vel pelo 

Conjunto, e:·: i Mi aM-se de resaponsabil idades e JustificavaM que os 

probleMas de inundaG Í o sd apareceM anos depo i s. Par a eles, ficava 

patente que os probleMas surgiraM eM decorr€ncia de obras posteriores. 
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CD Povo, 11.04.85). A DDMUS acusava a Prefeitura de haver perMitido o 

aterra111ento de lagoas e o desMonte de dunas e pontas de Morros que 

vieraM a afetar o len~ol fre~tico. Apontava conivincia das autoridades 

do Munic'lpio para coM os atos de proprietários de ~:aterros P rb:·: i MOS, 

que chegaraM a fechar, por conta prbpria, o canal de escoaMento das 

l:!guas do Conjunto. D gerente geral da DOMUS inforMou que "há interesse 

que Cidade 2.000 desapareta para que os proprietl:!rios de iMbveis 

prb:·:iMos valorizeM suas terras" CD Povo, 02.04.85). O Conjunto seria 

UM "quisto" de pobreza no bairro "nobre". 

o BNH mandou seus engenheiros fazere111 perfcias no local, 

1984, e encaminhou of(cio ao Prefeito Cesar Cals Neto, onde concluiu 

o alagamento foi decorrente da obstru~lo do escoaMento natural, 

provocado por aterro de u111a lagoa prdxima ~s vias p~bl icas do Conjunto 

hab i tac i ona 1. E solicitava, como provid€ncia, desobstruc;.ão e 

drenagem da irea afetada sob pena de repetic;.ío do alaga111ento nas 

prd:·: i mas estac;.Ões chuvosas. Mas nenhuma provid€ncia foi tomada no 

decorrer de 1984 (0 Povo, 10.04.85). 

o BNH e a DOMUS toMaraM providlncias para que a CoMpanh ia 

Delphos de Seguros cobrisse os preju(zos dos iMdveis alagados e dos 

Mdveis e eletrodom~sticos estragados, mas a Seguradora inforMou que 

"sb rect.1perar ia os iMbveis depois da eli111inad10 dos a 1 agt1Mento~:;, 

pois j~ era a segunda vez que C1 eMpresa cobria os dt1nos" CD N, 

~4.06.85). A coMpanhia se co111pro111etia a cobrir ta1nb~1n as 111enst1lidC1des 

~. partir de fevereiro at~ a data da entrega da casa reforMada <DN, 

18.05.85). 

A SUPLAM realizou alguns estudos para averiguar as causas 

inundac;.Ões, encaMinhando-as a SUMOV, drgão responsivel pela execuc;.ío 

da obra de drenageM do Conjunto. 
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Dentro de suas 1 utas, a SOCEMA Marcou presenta pela 

Movi•entac;.ão eM defesa do Rio Cocd, culMinando na construc;.ão do parque 

do Cocd. A caMpanha contra a poluic;.ão das praias, COM piche e outras 

sujeiras resultante da lavageM de tanques dos navios, taMbéM não 

trouxe vitdria. Outras de suas lutas foraM indcuas, pois a forc;.a do 

capital iMobiliário venceu. 

A abertura pol'ltica e social e o envolviMento de entidades 

profissionais e de Moradores politizou esta luta. Mudou a perspectiva 

de defesa da natureza por ela MesMa. A natureza tem i Mportânc ia, 

porque é dela que o hoMeM tira o seu sustento , sua sobrevivência. E 

para isto é preciso Modificá-la, Mas seM degradá-la. 

A luta pol rtica urbana é a busca de Melhor qualidade de vida e 

qual idade do espac;.o a casa, as edificac;.ões, o bairro, os jardins, as 

prac;.as, as árvores, os rios, os lagos. as praias, os caMpos de 

cultivo, as indústrias, o a111biente de trabalho e o lazer. Todos 

estes eleMentos faze111 parte do espato-Morada do ho111eM e 

alterac;.Ões iMPl icaM eM alterac;.ões na vida do hoMeM. 

suas 

COMO o espato e Ufll beM controlado pelo capital, ~rdua a 

luta para o atendi111ento das reinvindicatões populares no Estado 

capitalista. Por isto, é iMportante a pressão sobre os dirigentes do 

Estado, 

urbano. 

planejem 

apenas 

na busca de UM aMbiente Mais salutar, com Mais conforto 

E preciso pressionar para que os administradores e técnicos 

e produzam o espato visando o bem estar da populatão e não 

a valorizatão da propriedade, a especulatão imobili~ria, a 

acuMulac;.ão de riquezas. 

Os geógrafos, nestes últimos anos, teM se envolvido nesta luta, 

sendo muito rica sua contribui~ão e111 ter111os técnicos, 111as tambéM e111 

ter111os pol'lticos, junta111ente coM outras entidades profissionais de 
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arquitetos, biolbgos, agr~nomos, sociblogos, e organiza~~es populares, 

pois dera• dire~ão e dimensão adequada à 

Fortaleza. 

questão a111biental e• 

A d i scuss'áo sobre a questão ambiental que, de i n'I cio, se 

reduzia ~s entidades profissionais, incentivou a participa~ão das 

associa~~es de •oradores. A divulga~ão e o envolviMento destas 

organ i ba~'óes 

problem~tica. 

levado à comunidade nova d i mens'áo desta 

As associa~bes de moradores buscam as entidades profissionais, 

reunidas em Conselho, para apoio técnico, jur'ld i co e o pol'ltico no 

enca•inhaMento de suas reinvindica~bes. ExeMplos desta luta conjunta 

são a conquista de terra para os 'lndios Tapeba, nas margens do Rio 

Cear~; 

aterro 

o 111ov i mente dos Moradores de Balbino, contra a expulsão e 

de seus Mangues e; a articula~ão dos Moradores da Lagoa de 

Precabura. 

EM 1985, a Associa~ão dos Geogr~fos Brasileiros <AGB> 

participou do Movi111ento S.O.S.Cocb. Com o Intituto dos Arquitetos do 

Brasil e a Associa~ão dos Sociolbgos , elabororou UM docuMento 

estabelecendo diretrizes para a preserva~ão da bacia do Rio Cocb, 

importante recurso hrdrico que banha 2/3 do municrpio e grande parte 

da RMF. O documento nío teve resposta do Governo do Estado. o 

resultado positivo deste moviMento sb apareceu coM a posse de novo 

Prefeito de Fortaleza, e111 1986, quando foi assinado o decreto que 

criou a ~reade Prote~io Ambiental do Rio Cocd CAPA>. 

A proposta de zoaneaMento para a APA do Cocd, da qual a Cidade 

2.000 faz parte, elaborada por t~cnicos da Prefeitura, ainda está 

sendo discutida pelas entidades profissionais, associa~ões dos 

111oradores e drgãos pl.fbl icos e privados, 

encaminha111ento à Câmara dos Vereadores. 
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A luta eM defesa do aMbiente, luta por 

111elhores condi~ões de vida. Os problemas a111bientais afeta111 

principal111ente a popula~ão das favelas e dos conju~tos habitacionais 

da periferia que sofreM os efeitos da ~gua infectada, do acú111ulo de 

1 i :-: o' da insalubridade e do ar polu'ldo. Ao defender sanea111ento, pode 

at~ não saber que estio 

sob nova btica. 

lutando contra u111 proble111a a111biental, 

Os Movi111entos "ecolbgicos" fora111 encabeJ:ados por pessoas 

visto 

"be111 

intencionadas", Mas que, pela f a l ta d e u Íil a v i s'á o to ta l i z ante d a 

realidade, reduzi ra111 a questão a111biental a u111 proble111a técnico. 

Au:-: i 1 ia dos por 

dos recursos 

"cientistas neutros" propunha111 a utiliza~ão racional 

naturais. O discurso cientrfico neutro . serve para 

legiti111ar as polrticas públicas. recorrendo-se a u111 Estado que ta111bé111 

se diz neutro para garantir o be111 de todos através da "a~ão racional". 

As solu~ões técnicas são propostas por esses "ecologistas", 111as sabe-

se que elas não serio adotads, pois os probleMas nlo são t~cnicos e 

si111 pol'lticos. <Gon~alves: 1984; 44). 

No contexto dos 111ovi111entos sociais urbanos de Fortaleza, 

algu111as 

presenc;.a 

entidades por suas caracterrsticas especrficas ou pela 

de técnicos, tende111 a se envolver na questão ecoldgica. 

Devido a co111plexidade e a111plitude desta questão a luta desperta o 

interesse de profissionais especializados e dos cidadãos co111uns. 

E111 ter111os de 111ovi111ento voltado especifica111ente para a questão 

a111biental, destacou-se a Sociedade Cearense do Meio A111biente - SOCEMA. 

Criada e111 111eados da d~cada de setenta, nu111 1110Mento de grande 

represslo social e pol'ltica, foi UM espaJ:o "111enos perigoso" 

encontrado pela co111unidade para protestar, 

ainda não era "obra de co111unistas". 

2iB 

pois a defesa do "verde" 



A amplitude deste moviMento atrai a atenEão dos pol'lticos 

profissionais, seMpre eM busca de novos redutos eleitorais. CoMo o 

discurso tradicional est• ultrapassado, eles ten~aM se apropriar da 

questão ecoldgica. 

Na Cidade 2.ees. os jornais noticiaram a visita do Prefeito 

Evandro Aires e do Governador Adauto Bezerra, eM 1977, quando da 

destruiEão do acesso a esse Conjunto , em consequlncia do aterro da 

Lagoa dos Trls Cora~ões. 

desapareceu. 

Eles prometem impedir o aterro, mas a La9oa 

No MesMo ano, UM candidato a Vereador, na busca de receber 

votos da Cidade 2.000, conseguiu, junto ~s autoridades Municipais, uMa 

equipe de garis, que, quase constanteMente, varia as ruas do 

Conjunto. O candidato perdeu as elei~Ões e as ruas voltara• a ter 

1 ixo espalhado. CO Povo, 31.10.77>. 

A Associa~ão de moradores procurou apolo de representantes do 

Poder Legislativo, pois acreditava no seu peso pol'ltico para 

encaMinhar as suas reinvindicações junto ao Poder Executivo. 

AcoMpanhados do Vereador Manuel Teles, os dirigentes da entidade, 

apresentaram uma lista de reinvindica~bes ao Prefeito C~sar Cals Neto. 

Atrav~s do Vereador Kl inger Mota, reinvindicaraM junto a Secretaria de 

Educa,ão do Estado, a implantaEão da Escola de 2o. Grau. 

O Vereador SaMuel Braga foi o priMeiro a Mostrar preocupa~ão 

COM a ocupaçío do entorno da Cidade 2.000, denunciando as alterações, 

ocorridas eM poucos Meses, na lei de uso e parcelaMento do solo em 

Fortaleza pela lei 5.515, de junho de 1979. A Cidade 2.000 e toda a 

zona a leste do Conjunto at~ a 1 inha f~rrea Mucuripe-Parangaba foraM 

transforMadas de zonas residenciais de baixa densidade <ZR-1> eM zona 

residencial de alta densidade CZR-3>. O vereador deMonstrou que esta 

altera~ão visava atender interesses iMob' il iários e encaMinhou 
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projeto-lei tentando reverter estes zoneamentos. Como seus colegas de 

Legislativo nlo comungavam das mesma id~ias, seu projeto nlo foi 

aprovado. 

Posteriormente o Vereador Marcus Fernandes, .diante de inúmeras 
i 

den~ncias nos meios de comunicaGro, apresentou um projeto de proteGÍo 

e recupera~io de lagoas,atrav~s de frentes de trabalhos, para tamb~M 

aMenizar o problema de deseMprego. 

A acentua,lo dos problemas de inunda,~es levou a Comisslo de 

Meio AMbiente da C1mara Municipal a constatar in loco a situa,'áo da 

1 

Cidade 2.000. Vereadores do PMDB denunciavaM a inco~petincia dos 

drgios Municipais dirigidos por pol rticos do POS, que, ~pesar de ji 

tereM sido alertados alertados para o problema do Conjunto Cidade 

em nenhum MOMento se Mobil izaraM para tentar solucion~-los. Os 

vereadores Kl inger Mota e SaMuel Braga reafirmavam que o Conjunto 

tinha sido construido dentro de lagoas e pediam providincias ao BNH no 

sentido de apurar as origens ·das desastrosas construG6es de conjuntos 

em Fortaleza. 

As denúncias dos aterros nas lagoas Grande e Gengibre levaram o 

Vereador Klinger Mota a criticar a AUMEF pelos projetos de 

loteamentos aprovados dentro das lagoas. <O Povo, 11.04.85). Diante 

dos preju,zos sofridos pelos Moradores, eM face das enchentes 

provocadas pela falta de galerias pluviais , o Vereador Emanuel Teles 

defendeu o nío pagaMento do IPTU pela a populaGio do Conjunto, que 

sempre esteve ~ MargeM dos benefrcios p~blicos CON, 20.04.85). A 

oMissKo da Prefeitura Municipal de Fortaleza para coM os bairros 

perif~ricos tamb~M era apontada pelo Vereador Raimundo da Mata CD 

Povo, 29.04.85>. 

O movimento de protesto dos moradores da Cidade 2.000 contra a 

administraGio do Prefeito C~sar Cais Neto teve o apoio da AssociaGÍO 

260 



de Moradores da Favela Santos Du111ont. da FederaGÍo de Bairros e 

Favelas de Fortaleza e de alguns vereadores. 

1985 foi uM ano eleitoral, destinado~ escolha dos Prefeitos 

das capitais. Os representantes de todos os partidos - o PMDB e o PT, 

principalMente - aproveitaraM para participar de atos públicos e 

denunciar os desmandos da administraGÍo que terminava. 

Às vésperas das eleiG6es. foi no111eado u111 novo prefeito para 

Fortalezei. EnfiM o governador Gonzaga Mota cedera ~s press6es do seu 

novo partido, o PMDB. e destituiu o Prefeito César Cals Neto. 

indicando para substitur-10 o Deputado Estadual Barros Pinho. 

Ao assu111ir. eM festiva. COM a presen~a de v~rios 

vereadores de seu partido e da Presidente da Federa~~º de Bairros e 

Favelas de Fortaleza - FBFF, o Prefeito Barros Pinho anunciou as obras 

de drenageM da Cidade 2.000 que se real izariaM num prazo de 180 dias. 

Barros Pinho entregou a Prefeitura de Fortaleza a Maria Luiza 

Fontenele, eleita pelo Partido dos Trabalhadores, seM cu111prir 

pro111essa de entregar a obra. Segundo o jornal Di~rio do Nordeste, 

21.01.86, as "obras da Cidade 2.000 eraM as Meninas dos olhos 

Prefeito Barros Pinho." 

a 

de 

do 

111orador justificava a nao real i za~'áo da obra. Segundo sua 

percep~'áo. "a . drenageM foi iniciada na época da campanha do Deputado 

Paes de Andrade a Prefeito de Fortaleza. 111a s e 1 e foi derrotado. As 

obras, alé111 de servire111 a propaganda, sd estava111 beneficiando 111es1110 

os e111preiteiros" CDN, 07.04.86). 

Na ad111inistra~lo da Prefeita Maria Luiza, os prazos fora111 sendo 

prorrogados, pois o projeto foi executado e111 anos chuvosos. O novo 

si s te111a de drenagem da Cidade 2.000 foi entregue pela Prefeita Maria 

Luiza Fontenele no dia 07.03.87. depois de quase dois anos do in1cio, 
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sob "grossa e rápida chuva". A inaugura~ão contou coM a presen~a de 

diversas autoridades Municipais ligadas ao setor, beM COMO de 

eMpreiteiros que participaraM do trabalho <DN, 08.~3.87>. 

i n i c i aL apenas uM trecho foi construido, pois não foraM 

Do projeto 

liberados 

recursos suficientes para o porte de toda obra. A o b r a é u t i 1 i ·::: a d a n o 

discurso de propaganda da Prefeita coM forMa de apoio para os projetos 

pol'lticos. 

As grandes conquistas dos Moradores do Conjunto Cidade 2 • " 0 0 

estão relacio~adas coM a iMPlanta~ío de condi~6es gerais de produ~ío e 

de reprodu~ão da for~a for~a de trabalho. 

A hab i tac'áo, Ufll do 5 ele111entos funda111entais desse processo 

tem sido o ponto básico da po11tica nacional de desenvolvi111ento 

urbano. Centenas de conjuntos habitacionais,coM Moradias 

popula~ío de baixa renda, t€M sido financiadas pelo SisteMa Financeiro 

de Hab i ta~Ko. Mas o grande déficit habitacional per111anece, pois 

grande maiori ~ da popula~ío não teM renda fixa sific i ente para arcar 

COM os altos custos da Mercadoria casa. 

A 1 f? 111 do teto para Morar, outros ele111entos são i111portantes na 

v i da do trabalhador urbano. ~ construcão de casas por exe•plo , precede 

instalacão de i nfra-estrutura. o habitar, na plenitude da 

palavra, exige u111a ga111a enorMe de services. 

A i111planta~ão desta infra-estru t ura e destes services de111anda111 

elevados recursos. i tnplicando na cobranca de ta:·:as. Nestas cond i c'óes 

esses ele111ntos são ta111bé111 Mercadorias, que, quando iMplantados , 

deter111inadas áreas , s'áo incorporadas a outra mercadoria - terra 

urbana , pro111ovendo u•a elev a cão de preto. Assi111 , a i MP l antacão de 

c o n d i c 'ó e s gerais provoca a expansão da 111alha urbana e a valorizacão 

das terras incorporadas a esta 111alha. 
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Os responsáveis pela iMplantaGão destas condiGÕes gerais são 

principalMente o Poder Públ ice e o setor iMobiliário, quando da 

abertura de novos loteaMentos e construGão de casas. Mas geralMente, 

apesar da exigincia legal de prdvia urbanziaGão das áreas loteadas, · o 

setor iMobil i ário teM transferido esta resposabil i dade para o Estado. -

Na expansão de Fortaleza para a Zona Leste, a Cidade 2.000 teM 

papel predoMinante. Sua constru,ão, eM ~rea de uso predoMinanteMente 

rural, seM quase nenhuMa infra-estrutura, e:.:igiu do Poder Público a , 

iMplantaGão de condiGÕes MrniMas para a vida urbana naquele setor da 

cidade. AssiM podeMos considerar a construGão da Cidade 2.000 coMo 

UMa das priMeiras conquistas dos proprietários de terra do srtio Cocd, 

quais foraM tendo suas propriedades valorizadas COM a 

de infra-estrutura e serviGos. 

Mas a iMplanta~ão destes bens de consuMo colet i vo e a Melhor i a 

das condi~~es de vida urbana no conjunto e no seu entorno deraM-se de 

for111a lenta. A organiza~io dos Moradores do Conjunto eM associa,ão sb 

ocorreu e111 1981, dez anos depois de sua iMplanta,ão. De todo o Modo, 

ela d UM Marco no encaMinhaMento de suas reinvidicaGÕes ao Poder 

Público e ~s co111panhias seguradores, nos MOMentos eM que a vida eM 

suas habitaGÕes estava aMeaGada. 

As Melhorias dizeM respeito~ presta~ão de alguns servi,os 

b~sicos COMO transporte, seguran~a pública e saneaMento b~sico. 

antiga reinv i nd i ca~ão, no setor educac i onal, taMb~M foi atendida coM a 

iMplanta~ão do 2o. grau na Escola Estadual Rog~rio Froes, eM 1984. 

· O SisteMa de Seguran~a Pública , coM a transferincia do 150. 

Distrito Policial do Mucuripe para dentro do Conjunto e a aMplia,ão do 

nú111ero de policiais, teM garantido Maior tranquilidade ao bairro. 

Apesar de alguns Moradores do Conjunto não gos t areM de ter UM Di strito 
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Policial em sua prac;.a principal, 

dos Moradores da Cidade 2.000 e dos bairros do Papicu e Cocd. 

O setor de transportes continua sendo UM sério probleMa para a 

cidade de Fortaleza , tanto em termos de s i steMa viário, constantemente 

destruído pelas chuvas e pelo peso do verculos, o que evidencia sua 

péssiMa qual idade, coMo pela quantidade dos ó'nibus, na Maioria velhós, 

desconfortáveis e coM sérios probleMas Mecínicos, gerando superlotac;.io 

e longas esperas nas paradas e no deslocaMento casa-trabalho ou casa 

escola. Na Cidade 2.000, estes probleMas n'á o foraM total Mente 

resolv id os , Mas, eM relac;.ío a 1971, 

grandes avanc;.os. Atual Mente o conjunto ~ servido por duas 1 inhas de 

UM a mesMa empresa, Cidade 2.000 e hospital do INPS, o que iMpede a 

c o n c o r r ·e n c i a e a Melhoria do servi~o. O probleMa Mais sério e a 

superlota~io nos horários Mais concorridos, pois s'áo taMbéM usuário s 

destas linhas , pacientes e funcionários do Hospital Geral do INPS e da 

Cervejaria 

p rd:·: i MOS. 

da Brahma e moradores das favelas e de outros bairros 

Nos últimos a.rios, as reinvindica~~es principais dos Moradores 

giraram eM torno da 1 i mpeza púb 1 i ca, drenagem das águas pluviais, 

superfic i ais e subterrâneas e esgotamento sanitário. 

o setor de liMpezêt. pública teM passado por vários MOMentos , 

algunMs COM certa efici€ncia na prestac;.ío do servic;.o, principalMente 

nos bairros Mais e coM Moradores de Maior poder de 

pressão. Em outros momentos, o problema do 1 ixo chega a afetar toda a 

popula~'áo de Fortaleza, como nestes últimos anos, COM as constantes 

greves deflagradas na Adm i nistra~'áo Municipal. A Cidade 2.000 é hoje 

uMa área razoavelmente bem assistida neste servic;.o. 

A expansío do sisteMa de fornecimento d'agua pela CoMpanhia de 

Agua e Esgoto do Estado do Ceará - CAGECE solucionou um grave problema 
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de abasteciMento no Conjunto. A popula~lo sofria COM o problema da 

frequente falta de água, aléM da contaMina~ão do lrquido fornecido 

pela CoMpanhia IMobil iária TERRA. O abasteciMento d' agua pelo Poder 

P~bl ico foi resultado de longo per,odo de lutas dos moradores do 

Conjunto, beneficiando tamb~M aos moradores de casas e edif'lcios de 

luxo dos bairros do Papicu e Cocd. 

A reivindica~lo por um sisteMa coletivo de esgotaMento 

sanitário, perManece, pois o probleMa e~tá afetando apenas os 

Moradores do Conjunto e os investimentos necessários slo Muitos altos. 

A rede de Fortaleza atinge soMente até o raMal ferroviário Parangaba -

Mucuripe, não chegando aos bairros do Cocd e Papicu. 

A iMplanta~ão do sisteMa de drenag~M das águas superficiais 

Merece análise Mais aprofundada, devido aos transtornos que o probleMa 

causou, deJalojando centenas de faM,lias, e aos interesses que 

perpassaM a questão eM terMOS econÔMiCOS e pol rticos. 

Durante anos, a popula~ão organizada na AssociaGão de 

Moradores da Cidade 2.000, coM o apoio da FederaGÍo de Bairros e 

Favelas de Fortaleza, de entidades profissionais e de polfticos, 

denunciaraM na iMprensa o descaso dos governantes diante do probleMa 

de alagaMento de centenas de casas do Conjunto. 

O resgate da histdria recente da Mobil izaGão dos Moradores do 

conjunto, através de entrevistas e levantaMentos eM jornais e 

docuMentos oficiais, nos reMete à análise dos fatos que se segueM. 

A Delegacia Regional do Banco Nacional de Habita~lo eM 

Fortaleza notificou o Prefeito César Cals Neto, sobre o alagaMento de 

vastas áreas do Conjunto Habitacional Cidade 2.000, danificando 

nuMerosas casas de mutuários do Sistema Financeiro da Habita~ão. Essa 

notifica~ão resultou da pressão dos moradores, dando origem ao 
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processo 583/84, despachado pelo Gabinete do Prefeito à SUPLAM. 

Oficializou-se, assiM, o probleMa e a necessidade de soluGio iMediata. 

O BNH coMunicava que "o alagaMento, conforMe perrcia Mandada 

realizar pela ALLIANS - Ultra Mar - CoMpanhia Brasileira de Seguros, 

foi decorrente da obstru~io do escoa111ento natural, provocado pelo 

aterro de u111a lagoa pró:-:i111a às vias públicas do Conjunto Residencial" 

e solicitava provi•fencias dos órgãos públicos co111petentes, "para que 

fosse rea 1 i zada a desobstru~io da •rea afetada, sob pena de 

repeti~io do alaga111ento, nas prbxi111as esta~~es invernosas". E 

ressaltava que parte das q1,1adras 18 e, 19 per111aneciaM alag;:1das 

ÍMPedindo qualquer trabalho de recuperaGio dos i111dveis sinistrados 

pela e111presa seguradora. <Ofrcio no. 538/84 - BNH> de 14.09.84. 

A interven~ão do BNH resultou do fato de que a e111presa 

respons~vel pela apbl ice de seguro das casas do Conjunto estava 

condicionada à cobertura das despesas decorrentes da recupera~ão dos 

i111óveis residenciais, a eliMina~'áo e111 definitivo das causas que 

provocaraM as enchentes <O Povo, 08.06.85). 

o Gabinete do Prefeito de 

e111ergenciais para Minimizar de 

Fortaleza deterMinou 

i111ediato os proble111as 

Medidas 

d aquela· 

coMunidade e enco111endou ~ SUPLAM uM anil ise detalhada do probleMa. Os 

técnicos 1evantara111 o histdr-ico das intervenGÕes urbanas, 

reconstituindo inclusive a topografia local, co111 anil ise co111parativa 

do relevo (elevaGÕes e depressões), dos recursos naturais < r i o, 

riachos e lagoas) e das ireas alagiveis existentes <PMF>. 

O parecer do técnico da Divisio de Pol rtica Urbana da SUPLAM 

infor111ava que "houve aterra111ento da Lagoa do Gengibre, que não 

contestava nas ireas de prote~ío de recursos hrdricos do Municrpio de 

Fortaleza" e "que esta Lagoa estava localizada nas glebas lP e 2P do 
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1 oteaMento· da eia. I111ob i 1 i ária Antonio Diogo' que foraM desMeMbradas e 

edificadas". No final, concluia que era i111poss'rvel o desaterramento da 

Lagoa do Gengibre, e sugeriu que o processo fosse encaMinhado ~ SUMOV, 

dr g ão M u n i c i p a 1 i n d i c a d o par a este t i p o d e s o 1 u ~ão , '. e M c o n cor d â'n c i a 
~ 

coM as diretrizes da lei estadual de prote~ão aos recursos hrdricos. 

<Parecer de Luiz Eduardo de C. Silva, em 02.10.84 - DPU/SUPLAM>. 

D processo foi enviado para um especialista eM engenharia 

cartográfica da SUPLAM que reuniu outros eleMentos para reconstituir 

as condi~~es naturais da sub-bacia antes da ocupa~~º urbana da ~rea e 

determinar a forMa COMO esta ocupa~~º teria contribuido para a 

configura~lo atual do problema, considerando, historicamente, os 

loteamentos, obras e outras medidas ou fatos pertinentes ' a matéria 

<Parecer de 05.10.84). 

Este engenheiro prop~s a constru~~o de UM canal de drenagPM 

revestido ladeando a Avenida das Castanheiras a leste, a rua Nogueira 

Paes a norte, e a rua Francisco Matos a oeste. Atravesando a Avenida 

Santos Dumont por bueiros ou manilhas, o dreno ia acabar na lagoa do 

Papicu. O estudo nío deveria encontrar grandes difuculdades, já que a 

de e 1 i vi d ade do terreno é regular ao longo do trecho CSUPLAM, 

20.02.85). 

Depois de realizados estes estudos, a SUPLAM, em seu relatbrio 

final, considerou coMo fatores responsáveis pelas inunda~6es na Cidade 

2.000: 

A - imper111eabiliza~'áo do terreno, fruto do processo de 

ocupa~~º residencial de alta densidade que ocorre na área; 

B - redu~lo da capacidade de compensa~lo interna do sistema 

devido ao aterra111ento das lagoas naturais existentes; 

e - iMplanta~ão de loetamentos incidentes na área da Lagoa 

Grande. 
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O relatbrio recoMendava UM ''reestudo de preserva~~º aMbiental, 

de uso e de ocupa~~º da •rea onde incide e teM i n f l u·e n c i a a Lagoa 

Grande, 

previnaM 

de Modo a estabelecer-se novas diretrizes de urbaniza~~º que 

quanto ao agravaMento das inundaG6es as ~uais a 

Cidade 2.000 "CSUPLAM: Relatdrio Cidade 2.000 - 1985). 

Outras propostas foraM feitas na ~peca, coMo a de UM engenheiro 

sanitário da AUMEF, que participou do Plano Diretor de DrenageM da 

RMF, e a de UM arquiteto da SUPLAM. 

O engenheiro da AUMEF defendeu, coMo soluGão definitiva para os 

probleMas que afl igiaM os Moradores da Cidade 2.000, a forMaGão de UM 

e i :-:o Macrodrenado a part i r da Avenida Santos DuMont at~ o Rio Cocó. 

Este profissional sa 1 i entava que aquela avenida passou a ser 

considerada, COMO foi apontado pelo Plano Diretor de DrenageM, UM 

divisor de águas. Isso significa que tudo o que se situar na sua 

esquerda, levando eM conta o sentido de queM desce da Aldeota 

à praia, terá as águas drenadas para as praia do Mucuripe e Meireles; 

o que se colocar no lado direito da avernida pertencer~ a bacia do 

Cocó. O escoaMento dessas águas, anteriorMente, dava-se no sentido da 

Lagoa do Papicu, o que tornava área coMponente das bacias da vertente 

MarrtiMa e não da Bacia do Cocó. A construGão da Avenida Santos 

DuMont criou uM divisor de águas artificial, que fez coM que as águ a s 

antes drenadas para a vertente MarrtiMa escoasseM todas eM direGÍo 

área da Lagoa. Grande/Cidade 2.000. coMpl icando sobreManeira. os 

probleMa.s de alagaMentos e enchentes naquela regi'áo, j. que a. s 

barreiras de ordeM f(sica - dunas e declividade - iMpediraM a drenageM 

dessas águas e:-:tras da( para. o Rio Cocó (Figura no.SO _J. 

Por outro la.do, a. ~reado Papicu, que norMalMente recebia wma 

quantidade Maior de tiguas superf i ciais anual Mente, teve a sua 
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al i111entatão h'rdrica acentuadaMente di111inu'lda, tornando os seus 

contornos h'rdricos beM Menores e diMinuindo a infiltratão para o 

• 
len~ol fre•tico local, j• que diMinuiu o aporte de •guas. A 

frequente escassez de •gua que assolava o Conjunto devia inclusive 

estar relacionada a esse fato, u111a vez que, inicialMente, o 

abasteciMento de água ·local era feito a partir de POGOs, na área da 

Lagoa do Papicu. 

Essa an•lise faz supor que a melhor i a do abasteciMento de •gua 

para Cidade 2.000 e o bairro Cocb deu-se antes pelo fato de não haver 

dispon'rbilidade nos po~os, que pela realidade da contaMinad10 da •gua. 

Não se acredita que a ad111inistratão p~bl ica local, principalMente 

aquela época, fosse tão sens'r vel às questões de qua 1 ida de de vi da e 

qual idade do Meio aMbiente, Mes1110 levando-se e111 conta a populatão de 

Maior renda presente na área, que encontraria, coM encontrou, 

Medidas alternativas. 

O engenheiro da AUMEF justificava que para escoar as •guas 

desde a Santos DuMont at~ o rio seria necessário vencer u111a 

declividade que existe nas proxiMidades do leito do Cocd. A obra 

exigiria grandes recursos , 111as esses gastos seriaM Menores do que 

aqueles aplicados eM projetos paliativos. AléM do Mais, a •rea a ser 

trabalhada ainda nío fora ocupada, o que facilitaria a iMediata 

i111plantaGÍo <O Povo, 08.06.85). 

O arquiteto da SUPLAM leMbrava a recoMendatão do Conselho de 

Recursos Hrdricos que consistia e111 fazer duas Macro-drenagens na 

Cidade 2.000. UMa aproveitaria a que J• existia, estendo-a até a Lagoa 

do Papicu, que fica do lado direito do divisor artificial de •guas. A 

outra parte das águas do Conjunto iria para o Rio Cocd. 

Esta recoMendaGÍo foi criticada por vários especialistas por 
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nio consistir nuMa solu~ão definitiva, Mas nuMa Mera transfer€ncia de 

probleMas. As justificativas dos que refutavaM essa proposta eraM as 

seguintes. A do Papicu sangra para o riacho Maceib, que 

deseMboca na Praia do Mucuripe ao lado do MonuMento . erguido a IraceMa. 

~ ' 
A regilo por onde corre o riacho está quase que totalMente ocupada e, 

eM vários trechos, onde seu leito natural nlo foi respeitado, já 

apresenta probleMas. O voluMe d'agua que a Lagoa do Papicu receberia 

agravaria ainda Mais a série de coMplica~ões que já e:-:istia. Ent ã o, 

para evitar ala.gaMentos na bacia do Macei d, seria necessária a 

execu~ão de obras eM terrenos já ocupados, o que acarretaria Maiores 

investiMentos do que a Macro-drenageM apenas para o Rio Cocd. (Q Po v o, 

08.06.85). 

o assunto taMb~M foi discutido pelo Poder Legislativo, 

dos brglos do Executivo, da iMprensa e das associa~~es de bairros. O 

Deputado Fernando Mota <PMDB>, eM discurso proferido AsseMbléia 

Legislativa , propunha outra solu~ão para o probleMa. ArguMentava que o 

sisiteMa de drenageM da Cidade 2.000 poderia. ter seus custos 

facilMente reduzidos, se n'á o "for a a terra p 1 a na g e M e:-: e cu ta d a por UM cl 

i111obiliária que tra.nsforMou a Cidade 2.000 nuMa verdadeira bacia de 

de toda aquela área que contorna a bacia hidrográfica da 

regilo Mencionada. O projeto que poderia custar 2 bilh~es ultrapassar~ 

a casa de 30 b i 1 h'óes de cruzeiros". Ele advertia que a Pref'e i tl~ra 

ordenasse a i 111ob i 1 i ária fa 1 tosa que e:-:ecutasse a drenageM na parte 

referente ao aterro por ela executado indevidaMente e assiM reduzisse 

os custos da obra necessária tranqu i 1 idade dei. popula~ão do 

bairros (Q Povo, 05.09.85). 

A e111presa responsável pelo aterraMento da Lagoa do Gengibre é a 

Trans1Movel que fez os desMeMbraMentos da gleba 1P eM 1979. A proposta 

do Deputado Fernando Motta nio teve nenhu111a repercusio, pois ao Poder 
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Público n'áo interessavam por puni~ões ao capital imobiliário, 

financiador dos projetos po11ticos de in~meros candidatos, as v~speras 

das eleiGÕes municipais de 1985. 

o projeto de drenagem da Cidade 2.000, coordenado pela SUMOV, 

recebeu sugestões de t~cnicos de drgios do Estado, como a AUMEF, bem 

COMO de Menbros da direGÍO da SOCEMA e de 1 rderes COMUnitirios, COMO o 

presidente do Núcleo de Defesa do Meio Ambiente Sabii Branco. 

Esta participaGÍo foi elogiada em editorial do Jornal O Povo, 

de 12.09.85, que assinalava existir "um dado que merece men~~o 

especial. 

procedida 

A elaboraGÍO do projeto de drenagem da bacia do papic~ foi 

de estudos em que foram ouvidos setores que inteferem nas 

quest~es do Meio Ambiente At~ bem pouco tempo, os chamados brglos 

tt!cnicos oficiais agiam com pasMante auto-suficiincia e com chocante 

desprezo pela opini'áo pública". 

Esta Mudan~a de postura dos brglos da Prefeitura se deu coM a 

nomea~~o de novo Prefeito para Fortaleza, o Deputado Barros Pinho, do 

PMDB, partido ao qual aderiu o entlo Governador Gonzaga Mota. Era a 

volta do discurso do planejaMento participativo, que tinha objetivo de 

obter o reconheci Mento público e legitimar as decisões dos 

administradores. 

PosteriorMente, foraM feitas cr1ticas ao projeto pelo prbprio 

11der coMunitário do N~cleo Sabiá Branco e pelo engenheiro sanitarista 

resposável pelo sistema de abasteciMento d'agua da Cidade 2.000, 

apesar das várias sugest~es dadas e de sua participa~lo na discusslo 

da proposta final. 

De acordo coM depoimentos de engenheiros da SUMOV ao jornal o 

Povo, o projeto contaria coM obras de macro-drenageM e com a 

instala~io de 300 Metros de tubula~lo de Micro drenageM (0 Povo e DN, 

11.09.85). 
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A macro-drenage111 consistia de 1950 111etros de extensio, co111 

seG6es de 2111 x 1 , 20111 no inrcio e de atd 4,60111 de largura no final. E111 

alguns trechos o duto de concreto teria diÍMetro de 1,50M e eM outros 

de 1 Metro. A Macro seria iMplantada na Ala111eda das C~stanholeiras, na 

Ala111eda das Verbenas, na AlaMeda das Grav i olas e da, seguindo para o 

sul do Conjunto eM direGro ao Cocd. As galerias teriam seG6es 

retangulares e circulares. Valas escoradas coM pranchas de Madeiras 

perMitiriaM a instala~lo de u111 sistema de dreno poroso para rebai xar o 

1en~o1 fret.tico. A t.gua que invad i ra as alaMedas das quadra s , 

provenientes da Lagoa Grande, ser i a captada para a rede de drenageM 

atravds da bocas de 16bo. O serviGo estava projetado para coletar toda 

a água da bacia, que contribuia para inundar a Cidade 2.000. A Micro-

drenage111 iria coletar t.gua das galerias secundt.rias, enquanto as ~guas 

superficiais escoaria111 para a galeria principal. 

No projeto ex i stiaM quatro pontos de alaga111ento, 

nas e xt reMidades do Conjunto e UM outro na entrada. 

Segundo os t~cnicos respons~veis, o projeto foi 

sendo trê·s 

di111ensionado 

para UM per,odo de 25 anos, supondo-se que todas as quadras da t.rea 

estaria111 urbanizadas, co111 os terrenos ocupados e construidos 

<Entrev i sta COM Ronaldo Mourío, eM 04.03.86). 

O projeto de drenage111 elaborado pela SUMOV para a Cidade 2.000 

apresentou u111a bacia de contribuiG6es de 234,05 ha, que integra a Sub 

Bacia B-2 da divisro do Plano Diretor de Drenage111 da R.M.F. A bacia da 

Cidade 2.000 estt. assi111 distribuida: Sub-bacia A-1. COM 165 ha , 

drenando para o coMplexo h,drico da Lagoa Grande, da, seguindo para o 

Rio Cocb, atrav~s da drenagem da Ci dade 2.000; sub-bacia A-2. COM 

27 , 87 ha, A-3, com 8 , 76 ha, A-3a, co111 7 , 88 ha, A-a, co111 20 , 36 ha , e A-

4 . COM 4,18 ha , nuM sub- t otal de 69,05 ha, contr i bu i ntes diretas d a 

Cidade 2.000, drenando para o Rio Cocb <Figura no.si >. 
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AléM da área do Conjunto e de alguMas quadras a norte, a 111a i or 

'rea beneficiada é a da Sub-bacia A-1, COM 165 ha, a leste da Cidade 
~ 

2.000, correspondendo as glebas de 1Pa a 10Pe, 8s e 9s, denoMinatbes 

dadas no lotea111ento do Srtio Diogo, da Imobil iiria Waldir Diogo. 

Por estranha coincidincia, os responsiveis pelo aterro das 

lagoas Gengibre e Grande e os proprietirios destes terrenos e dos 

atuais edifrcios e casam de luxo foram, na verdade, os maiores 

beneficiados. Mais u111a vez, o que parecia u111a conquista dos Moradores 

da Cidade 2.000, cuja luta os polrticos apoiavaM na esperanGa de 

votos, foi u111a vitdria do setor iMobil iirio. Lacrou aterrando lagoas, 

des111ontando dunas, construindo eM ireas iMprdprias, que deveriaM ser 

reservadas ao lazer e a proteGão da natureza, gerando probleMas 

aMbientais para si e para outros Moradores. Lucrou novaMente COM a 

solu,'áo dada pelo Poder Ptlbl ico, seM nenhuM custo. Lucrou ta111bé111 a 

indústria da constru,io civil associada. 

A obra dispunha, e111 1985, de recursos oriundos do DNOS e da 

SUDENE. O orGaMento previsto era de 7 bilh6es e 800 Milh6es de 

cruzeiros <D Povo, 11.09.85). Para sua conclusão foram dispendidos 

Mais de 10 111ilh6es de cruzados. 

No Momento da concorrincia os custos alcan,avaM 9 bilhões e 

60 Milhões de cruzeiros, que assiM foraM distribuídos coM as eMpresas 

contradadas de acordo coM os diferentes trechos do Projeto: 

1. Construtora Bandeira de Melo, responsivel pelo trecho da 

Avenida das Castanhole iras da estaca 0 a 12, · COM UM custo de Cz$ 930 

111ilh'óes. 

2. Cosntrutora Marquize, responsável pelo trecho da Avenida das 

Castanholeiras , da estaca 12 a 24, Mais de 118,0 metros COM UM custo 

de Cz$ 930 Milh6es. 
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3. Construtora SHAIN CURY, trecho entre as alamedas das 

Verbanas as estacas 41 a 273,0 metros COM UM custo de CzS 1,4 

bilhões. 

4. Solidus Engenharia, trecho da Al~Meda 1 das Verbanas, da 

estaca 27 a B mais 11,B 111etros. Custo de CzS 1,3 bilhões. 

5. COnstrutora Pinto, trecho da AlaMeda das Graviolas da estaca 

0 a 15 mais 10,0 metros. Custo de Cz$ 2,7 bilh~es,. 

6. Construtora Integral encarregada do lan~aMento final da rede 

de drenagem que se dari atrav~s do canal aberto para o Rio Cocd. O 

custo era de 1,8 bilhões <DN, 21.09.85>. 

Não constaram da concorrência os trechos referentes a ~rea 

central <Avenida Centro Oeste> e a regiio que corresponde a Avenida 

dos Fla111bo~ants, existentes no projeto inicial. Estes trechos seriam 

executados nuMa 2a. etapa, pois não havia verba suficiente. A zona 

leste do Conjunto era a Mais prejudicada, durante as chuvas, por isso 

foi considerada prioritiria. 

Mas os cr1ticos a esta "grande obra" sio Muitos, inclusive as 

pessoas que se envolveraM no discut1vel "planeJaMento participativo" 

para elabora~ão do projeto de drenage111 coordenado pela SUMOV. 

O Presidente do N~cleo de Defesa do Meio Ambiente Sabi~ Branco, 

uM destes participantes, prop~s que o servito de drenagem a ser 

instalado seguisse a drenageM natural. Propunha a solutão através da 

canais abertos dando para o sangradouro da Lagoa Grande, os quais 

passariam pelos olhos d'aguas, entrariam na tubulatão para a Lagoa 

Papicu, que dar os encaMinhariaM para o Riacho Maceid, desaguando 

assi111 no 111ar."( O Povo, 25.09.85>. Essa drenagem natural não era mais 

possrvel, ji que a irea drenada não se encontrava em seu estado 

natural e seu entorno estava quase total111ente edificado. Para os 
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técnicos da SUMOV, o custo do projeto dirigindo Cas ttguas para o riacho 

Maceib seria beM Mais elev~do. 

O Presidente do Ntrcleo não concordava coai ··a proposta da SUMOV, 

j u s t i f i c a n d o q u e , 11 d a M a n e i r a c o M o p r e t e n d e 111 f a i e r , ·vã o ~ 1 e v a r to d a a 
~ -

~ 

c(gua para dentro da Cidade 2.000 e não terct bueiro que resolva o 

probleMa. O qu~ nds quereMos ~ exataMente passar coM esta igua por 

fora" < O Povo, 12.04.85>. Acreditava que, por certo perYodo, o 
~ . 

sisteMa iria funcionar a contento, mas, coM o passar do te111po, pelo 

processo natural de assoreamento a tubula,ão de 195fJ Metros ficaria 

entupida e seria iMpossYvel ou inviivel liMpi-la, tendo entío o MesMo 

destino de outros canais feitos pela SUMOV. E esclarecia: "A colocai;.ão 

de tubos porosos na tentativa de baixar o leni;.ol freitico~ nío 

resolverc(, pois serão vedados por UM barro branco goMoso que se 

encontra a certa profundidade"(O Povo, 25.09.85). 

Para este defensor do 111elo aMblente, "a obra de drenage111 foi 

feita COMO se a Cidade 2.000 estivesse isolada do conjunto 

geográfico, onde predo111ina111 lagoas e olhos d'aguas. A drenage111 não 

resolverá os alaga111entos ali, sb atenderá as águas das chuvas, quando 

o proble111a da Cidade 2.000 são as lagoas circunvizinhas aterradas pela 

especula,ão iMobil i•ria. A Cidade 2.000 se transforMará no sangradouro 

dessas Lagoas" CDN, 07.fJ4.86) •. 

O projeto da SUMOV não passou pela AUMEF, brgão resposável pela 

aprova,ão de obras nas áreas de entorno dos recursos h'ldricos da RMF. 

Nlo foraM consideradas as tris lagoas existentes na área, neM o 

MoviMento subterrâneo das águas" <DN, 21.01.86). O projeto sacrifica 

as lagoas, pois previ a retirada das águas . das lagoas para jogar no 

Rio Cocd.CDN, 04.10.85). 

De acordo com Fabiane, do Núcleo Sabiá Branco, advirão 

consequincias Mal~ficas COM execui;.ão da obra. Fatal111ente a especulai;.io 
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iMobil iária chegará a MargeM do Rio Cocd, Já que a vala de drenageM 

faz este MesMo percuso. Haverá probleMas coM os ·posseiros da . área que 

habitaM o local há Mais de 50 anos, UMa vez que .há o perigo da 

destruiGão da Lagoa Grande, pois caso esla seJa sot~rrada, no local 
i 

ser• construido o prolongaMento da Avenida Padre Antonio ToM•s <DN, 

02.09.85). 

UM engenheiro da SUMOV, no entC1.nto, Justifica a proposta do 

drgão, Mostrando a iMpossibil idade de ocorrereM ci.S previ•6es do 

Presidente do do Sabiá Branco. "As galerias, no infcio do trecho, 

serão colocadas a 2,20 Metros de profundidade, e no final descerão a 7 

Metros. Será a escavaGÍo Mais profunda do serviGo de drenageM, dar a 

construtora ter se apressado eM iniciar logo as obras. As galerias 

terão S Metros por 10 de largura. Serão verdadeiros corredores, nlo 

poder'áo ficar entupidos" (0 Povo. 26.09.85). 

As previs~es do Presidente do N~cleo quanto a possibilidade de 

transforMa,ão da Cidade 2.000 nuM grande sangradouro das lagoas, serão 

concretizadas COMO seja executado o projeto d~ AUMEF para o coMplexo 

hYdrico da Lagoa Grande, que preve" "coMpat i b i 1 i zar o processo de 

ocupaGão urbana coM a preservação dos recursos e do Meio aMbiente, 

buscando solucionar os probleMas atuais e direcionar este processo, de 

Modo a previnir a ocupa,ão urbana futura da sub-bacia B-2.1 e sua 

perferia, definir a drenageM da sub-bacia B-2.1.1. para assegurar o 

escoaMento das águas pluviais e evitar a fornMaGão de áreas alagáveis 

e inundaG6es; otiMizar a drenageM da sub-bacia B-2.1.2; recuparar e 

preservar o complexo da Lagoa Grande, capacitando-o como bacia 

hidráulica de amortecimento de cheias e· elemento Macrodrenante, 

evitando inunda,~es e reduzindo sua vazão; preservar a Lagoa 

Artificial, eM razão de suas diMens~es significativas e potencial 

paisag'Jstico, e ·sua capacidade de atuar coMo lagoa de aMortiza,ão". 
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Para tanto também foram elaboradas propostas de interven,ão no 

complexo h1drico da Lagoa Grande prevendo abertura de dois canais de 
~ 

interl iga,ão entre as três bacias hidrt.ul icas, a ct!u aberto, para 

tornar o complexo um sistema h1drico integrido. Essas propostas 

prevêem tambt!M a determina,ão das cotas de solteiras de sangria em 

18,60M, e de sangria m~xima na cota 19,10m, para aumentar a capacidade 

do complexo hrdrico. 

Além destes dois canais 1 igando as 3 bacias lagoas, ser'áo 

abertos mais dois canais - vertedouro 1 e vertedouro 2 que sangrarão 

para o sistema de drenagem da Cidade 2.000CFigur~ no.54~). 

A proposta da AUMEF visa integrar as três lagoas responst.veis 

pelos grandes alagamentos da Cidade 2.000 e prop~e faixa de 

preservaGio de la. e 2a. categoria. Repete-se a mesma forma utilizada 

na Plano Diretor de Drenagem para delimitar estas faixas equidistantes 

de 50 m para la. categoria e de 300 M para 2a.categoria. O limite ~ 

determinado sem levar em consideraGio o relevo e a irea de inundaGio 

das lagoas que nio respeitam o crit~rio da equidistíncia. 

A preservaGio do Complexo Lagoa Grande era uma reinvindicaGio 

do N~cleo Sabit Branco. Pode-se considerar uma vitdria, pois a Lagoa 

Grande nio ser~ mais soterrada para dar passagem a Avenida Padre 

Antonio Tom•s. Mas a Cidade 2.000 se transformar• em sangradouro de 

todo o complexo Lagoa Grande, como temia o presidente deste Núcleo. 

Quanto ao perigo das galerias ficarem assoreadas e provocarem 

alagamentos ainda não foi poss1vel constatar, devido ao pouco tempo 

de inauguraGio da obra. 

Outro sério problema apontado pelo Núcleo Sabi• Branco era o 

perigo de liga,~es cladestinas das fossas como novo sistema de 

drenagem, pois a Cidade 2.000 não tem rede de esgoto. Repetir-se-ia no 
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Conjunto o que acontece eM outras áreas de For\aleza, pois seria 

difrcil fiscalizar os reponsáveis (0 Povo, 25.09.85). 

O Assessor de Secretaria de Sa~de do Munic,pio, Engenheiro 

Francisco DeMdstenes da Silva apontava p~ra a perigo da poluiçio 
" 
~ 

taMbéM do Rio Cocd. Seu teMor é que "os canais construrdos Ccerca de 

500 Metros) ao drenar as águas eM direção ao Cócd IeveM para o rio uMa 

carga de poJuição Muito grande. AléM do 1enC<.ol freático polurdo, seria 

difrcil controlar as 1 iga~ões clandestinas de esgotos aos canais". 

Duvidava taMbéM da va 1 ida de do si steMa de drenageM, que, na sua 

opini'áo, poderá funcionar para drenar as águas superficiais, Mas n'á o 

influenciará o le1'li:;ol freático, ao contrário do que pretendia o 

projeto. Discordava ainda que as águas subterrlneas baixariaM. "A 

precariedade do sisteMa de fossas vai continuar, e elas voltarão a 

estourar no inverno contaMinando o len«-ol freático." E finalizava 

afirMando que 11 0 probleMa da Cidade 2.000 não será solucionado seM a 

instala«-Ío de UM siste111a coletivo de destinaGio dos efluentes das 

casas "(0 Povo, 22.11.85). 

E deixava uMa previsão catastrbfica, afir111ando que as obras já 

feitas serio totalMente destru,das, levando por água abaix~ ta111b~M o 

dinheiro p~bl ico eMpregado (Cz$ 2 bilh~es e 600 111ilh~es Já . gastos>, 

caso o inverno chegue arites de sua c o n c 1 u s'á o" ~ At~ o final de 

noveMbro, efetivaMente, sd haviaM sido executado 30X do Projeto (o 

Povo, 21.11.85). 

Co1110 previa o engenheiro, coM a chegada antecipada das chuvas, 

a obra de drenage111 entrou nuM ritMo lento de trabalho. As obras 

necessitava111 de várias boMbas de suci::ão para que fosse efetuada a 

retirada de toda água laMacenta que obstruía o canal. As seis 

construtoras esperaraM que a Prefeitura providenciasse as bo111bas <DN, 

17.12.85) • . 
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CIDADS 2000 

Ô POVO; 2.1 .n~v.1985 . 
O dia-a-dia dos bairros 

Cidade 2000\está com 
sua drenagem. an1eaçad.a 

E os drenos podem poluir ainda mais .o.Rio _.Coctf ·. '.,:::·-:_::· 
fodo o serviço já feito para o 

sistema de drenagem da Cidade 
, 2.000, onde foram gastos cerca de 
Cr $ 2 bilhões 600 milhões. pode 
ficar inutilizado caso o inverno 
r.hegue antes de sua conclusão. No 
passo que os trnbalhos andam, o 
su~ctintendente da Sumov, Joacir 
Demétrio de Sousa, ·admite que só 
tennmarão no fim de janeiro, sendo 
interrompidos se começar a chov~r. 

O engenheiro sanitarista 
Francisco Demóstenes discorda do 
pro.ieto da Sumov ·e prev~ que as 
obras já feitas serão , totalmente 
destruídas, Jev:inclc por águ~ abaixo 
também o dinheiro público 
empregado. Ele teme ainda que os 
drenos, funcionando, levem uma 
carga muito grande de poluição 
para o Rio Cocó. · 

,.IBSMA SITUAÇ,\O 
Segundo o titular da Sumov -

Superintendência Municip:tl de 
Obras e Viação. foram concluídos 
cerca de 30 por cento da obra. 
Daaui para o ftm <le deiembro, 
espera que outro l.anto seja feito, se 
não começar a chover nesse mês. 
Sem querer reconhecer que o 
serviço foi - intítil, ele acha que o 

· má.'{iJno qu<! v3..i acontecer será a 
sltuaçã'o do conjunto pennlrlecer 
do mesmo jeito. - · · ' 

Ou seja: apesar de todos os_ 
recursos dispendidos e de toda ·a 
expectativa dos moradores, que 
sofrem há anos o · problema das 
inundações, suas! tuaç.10 vai ficar na 
mesma, quando muito será 
mlnorad·o wn pouco a dimensão 
dos :úagrunetitos, na opiniito do 
Joacir Demétrio de Sousa. 

Outro problema levantado é que 
os canais já construídos - cerca de 
500 metros -, ao _drenar _ as_ág~1:is 
em direção ao Cocó, levem p:m o 
rio uma carga de poluição -muito· 
grande. Além do lençol fre:ítico 
po tu f_do, o engenheiro sanitarista 
alerta e o próprio superintenccnte 
da Sumov adm.itc. que será difícil 

· 1 controlar as li~ações cJnndestin:is de · 
\ €:;got~:; aos canais. · . . / 

ERROS 
Es~ questão foi leVJnt:ida desde 

o anúncio <lo projeto àa drenag~m . 
por Fabiani Cunha. para ,qt1em · 

, o esc.oamento das águas deveria : 
, ser feito no :;criti<lo do norle, e n:ro 

o contrário, como está--scndo. A 
própria to:,.Jgraft:i Jr,s terrenos, diz , 
f'~ YO rccc ~ti:! posição, [lela 
C< •r.~ :01 ç~o ·'.'e c,;in ~; ~ nl-t'rl.~~ d~r. • h) 
~ ·1 •'.' •) ~1:"1~ :-<•0.uro <~• l.a~c.·a G ;;1J~ d,1!. 
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O serviço pode ficar inutilizado se o inverno .chegai ântes do final do !mbalhos . 
O engenheiro sanitarista elevàções e pequenas coleções 

Francisco Demóstenes, responsável d água. O documento que ele 
por um estudo hidrogeol~ico da elaborou à época apontava, . 
área para a construtora -que inclusive, os locais .que seriam · ·· 
implantou a Cidade '2 .000, trunbém inundados nas épocas inv~rno_sas . . 
d.i~oordou desde o início com o · ' 
projeto de dren:igem feito pela Agor~. o' engenheiro samtansta 
Sumov e executado por seis duvida da validade do sistema de 
empreiteiras. . drenagem, que ·na sua opinião 

Segundo ele, o · conjunto poderá funcionar pJrn drenar as 
habitacional é um dos exemplos ág_!Jas superficiais (de chuvas), m·as 

'. ma is flagranles da maneira não influirá no lençol freático, :to 
' irresponsável COTnO é . trntada a COll trário do que pretende O 

questão do saneamento bfu.ico em projeto. Francisco D.!móstcncs 
Fortaleza e, conteqüentcmente, · a discorda · d a ;.firmàçio do 
saúde pública, gerando a superintendente do órgio de que as 
contaminaçilo' de nossos recursos · teu~s subterrâneas baixariam cerca 
hídricos. . de um mdro e meio com o sistema 

O erro começou .. iogo na . de drenagem. Na sua opini:Io', a 
ap1ovação do prcjeto de cons1rução precariedade do sisl c:ma <lc fossas 
das casas , pois , no estudo vai continuar, e elas voltarão a 
encomen,bdo pela çonstrutora, estourar no inverno. contaminando 
Demóstenes já alertava para a ~mo sempre o lençol freátic;o . O 
proble111ática ckstmaçfo que irlaJcr--Problr.ma d:i Cidade 2.000 n:ro será 
os efluentes de csgot.o.o; -dtJi'jlcsticos, soluc1oaado, fini1liza, sem a 
e a drer.nr,em d~~uas sup~·r ticiais,' construçfo de um sistema coletivo 
devido à 9Prt:éh<:'~ topogr~!ia dd de destinação dos efluentes d:is 
tc1reng.;-tonstitu1do de tnumera~ casa~ .. 



As chuvas continuaraM caindo durante todo o priMeiro seMestre 

de 1986. EM alguns trechos a •gua chegou a 2 Metros de altura, o que 

iMpediu a continuatlo d~s escavat~es para a construtlo das galerias, 

provocando a suspens~o dos trabalhos <D N , 0 2 • 0 1 • 8 6 >; .• 

At~ o dia 09.01.86, prazo previsto inlcialMente para entrega da 

obra, haviaM sido realizados entre 50 e 60% dos trabalhos <DN, 

10.01.86). O prazo foi prorrogado até Mar~o, pois vários iMprevistus 

atrasaraM os trabalhos, coMo as chuvas antecipadas do Mis de dezeMbro 

e a necessidade de importar equipamentos de outros estados.<DN, 

10.01.86). 

O Prefeito Barros Pinho entregou a Prefeitura de Fortaleza ao 

sucessor eleito pelo PT, seM ter conseguido cumprir a promessa de 

entregar a obra nos 90 dias, neM MesMo depois <DN, 02.01.86). 

O Presidente do Núcleo Sabiá Branco se Manifestou para levantar 

nova denúncia: "Minha impressão pessoal é de que não sei até q1,1e ponto 

esse projeto serve mais ao interesse da especula~ão imobiliária do 

que ~ comunidade. Quanto Mais prédios forem construrdos na parte 

leste, Mais água acumulará na Cidade 2.00, e se assiM for, nito há 

tubula~ão que dê' jeito".(0 Povo, 25.09.85). 

EMbora tenha participado e dado apoio~ obra da Prefeitura, o 

Presidente do N1Jcleo diz que pelo risco da obra, "esse foi o presente 

de grego de Barros Pinho" <DN, 09.85). 

A Prefeita Maria Luiza, ao assumir a AdMinistraç~o de 

Fortaleza, reuniu-se com o representantes das seis construtoras, e coM 

membros da Associaçio de Moradores da Cidade 2.000, com o objetivo de 

levar ao conhecimento desta comunidade informat~és sobre o est~gio 

dos trabalhos de drenagem. Na oportunidade coMprometeu-se coM os 

mor a d ores d e que 11 os t r aba 1 h os n'á o se r'á o par <1 1 i z a d os apesar d o boato 
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da falta de verbas, e posslvelMente estarão co~cluidos no final do Mis 

de Marc;o. Os trabalhos continuarão até que a 1 a. etapa esteja 

concluida. A 2a. etapa ainda não teM recursos garantidos " <DN' 

212.02.86). ,.. ·, 
' ,' 

.,. 
Esses prazos taMbt!M nlo se cuMpriraM durante o ano de 1986. As 

chuvas e os alagaMentos continuaraM castigando a popula~ão do 

Conjunto, e atrapalhando o andaMento das obras. A falta de verbas foi 

outro respons~vel pela Morosidade na execu~ão do projeto. 

Segundo alguns Moradores, as obras de drenageM não tinhaM, at~ 

julho de 1986, resolvido os probleMas de várias ruas do Conjunto. 

ConsideravaM que eles tinhaM se acentuado, pois as obras 

concorriaM para que o n~vel do len~ol freático subisse e COM isso 

facilitasse o saturaMento de fossas e consuMidores. <DN, 19.07.86). 

Conv€nio assinado entre a Prefeitura Municipal de Fortaleza e o 

Minist~rio Extraordinário de Irriga~ão, perMitiu o tt!rMino das 

drenagens do Conjunto. Estas obras foraM inauguradas pela Prefeita 

Maria Luiza Fontenele, eM fevereiro de 1987, coM a presenc;a de 

representantes da coMunidade e de diversos drgíos p~blicos. 

Antes MesMo da obra ser concluida, técnicos e preservacionistas 

se dividiaM no posiocionaMento sobre o projeto. Ecologistas chaMavaM a 

aten~ão para o perigo da polui~ão do Rio Cocb pelo len~ol freático, 

oriundo do Conjunto, tendo eM vista que este ~' polu~do 

pelas fossas das r e s i d ~?"n e i as a 1 i _localizadas. A poluic;.â'o, 

indubitavelMente, alcancará n(veis Mais elevados, na Medida eM que 

foreM sendo realizadas as 1 igac;.5es clandestinas de esgotos ~s galerias 

pluviais. Isso certaMente ocorrerá, já que o probleMa de saneaMento 

básico eM Fortaleza está longe de ser resolvido. ProMessas nesse 

sentido, no entanto, já despontaM, coMo fruto da proxiMidades de novas 

elei~~es para a Prefeitura da Capital. 
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7. CONCLUSl$0 

O desenvolviMento capitalista brasileiro, notadaMente a partir 

da ddcada de cinquenta, teM desencadeado UM processd 
i 

de urbanizac;.ão 

acelerada que, eM vista da incapacidade do Poder Público de suprir a 

cidade de Meios de consuMo coletivo, veM coMproMetendo a qualidade de 

vida nas cidades. 

Mais da Metade da popula,lo brasileira vive hoje eM grandes 

agloMeraç'óes; e a presslo Migratbria nlo se reduz eM fun,lo dos 

probleMas fundi~rios . no caMpo. A deManda por terra urbanizada cresce 

significativaMente, elevando o custo do solo nas ~reas beneficiadas 

coM servic;.os públicos. O Poder Público, coMo nío pode atender toda 

procura por infraestrutura e servic;.os sociais básicos, passa a atuar 

seletivaMente, na Maioria das vezes concentrando benefrcios eM uMa 

MesMa área. 

A das eMpresas incorporadoras segundo a lógica da 

reproduçlo Mercantil do capital iMobili~rio - a partir de favores e 

privilégios concedidos pelo Estado, engendra UM MecanisMo de 

especulaçlo que proMove a valoriza~lo artificial de deterMinadas ~reas 

enquanto adia Esse processo inviabiliza o 

planeJaMento urbano e estabelece o cresciMento "desordenado" das 

cidades. 

O produto da conJuga~io desses fatores~ a segregaçlo espacial 

da populaçlo. Essa populaçlo ~obrigada a se deslocar para a periferia 

do centro urbano, onde encontra Moradia de Menor custo pre~o do 

terreno ou aluguel - Mas arca COM o 6nus do transporte Mais caro e se 

vé· privada de servic;.os públicos de qual idade. Se alguMa conquista 
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obtem t! novamente levada a se mudar , penal 1 zada por i111postos e 

pressionada pelos especuladores. 

A ocupa~'áo "desordenada" do solo urbano, em ' run~ão da reserva 

de extensas •reas para especula,ão, onera multo a ; implantaE'áo dos 
• 

serviEOS p~bl icos, que não pode ser racional111ente orientada. Esse tipo 

de ocuPaEão também dificulta a discri111ina~ão do uso, o que pode trazer 

consequincias danosas para a preservaElo ambiental e paisag,stica. A 

perda de efici1ncia dos servi~os urbanos e a depreda~ão do meio 

aeibiente vão deteriorando a qual idade de vida de todos os habitantes 

da cidade. 

Portanto, os aspectos relativos ao uso do solo, se exa111inados 

de forMa integrada, conduzeM-nos aos proble111as perenes da Geografia 

Urbana. Estão diretaMente relacionados coM a situa,ão da habita'~º 

popular, do siste111a de transportes e das prbprias finan,as p~bl icas 

Municipais. Suscitam quest6es referentes a emprego, sa~de, educa~ío e 

seguran<;.a. Consistem ta111bdm em considera~6es quanto ~ reparti~ío dos 

custos sociais da vida urbana, ou mesmo, quanto á renda real dos 

i nd i v i'duos. O controle do uso do solo consiste, por isso 111esmo, em um 

requisito fundamental para garantir o direito de moradia digna a cada 

fami'l ia e manter a cidade como forma de vida associada. 

Fortaleza reproduz e atualiza a dinâmica do processo de 

desenvolvimento urbano dominante nas capitais do Brasil. Por su<:1s 

p e eu 1 i ar i d a d e s s fJ c i o - eco n'õ m i c as , demarca e ressalta no espa'o urbano 

as principais contradi,~es da sociedade e do Estado brasileiros. 

E a histfJria da pois é a 

histbria da expansão "desordenada", da degrada,ão aMbiental e d êl 

segrega,ão residencial. Nela se fundem os interesses do capit~l 

iMobil i•rio, a aEão do Estado e a luta dos moradores para estêlbelecer 
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dialf=:>tica da transforMa~~o social. Pois f=:> taMb~M uma histbria 

vitbrias derroti'ls. Pequenas conquistas da classe trab a 1 h ctdora ·' 

repetidos ganhos do setor iMobil iário e seguidas derrotas da natureza. 

EMbor<1 o setor iMobiliário tenha se beneficiado das obras de 

infra-estrutura, dos equipaMentos urbanos e dos servi~os soei ai':; 

conquistados pela populaGÍO da Cidade 2.000, essa pequena 

vitória 

urbanos 

fÍ UM Marco na luta de resist€ncia dos Movi Mentas sociais. 

contra a segrega~io espaço-residencial e pelo direito a 

cidade. o Conjunto popular Meio aldeotizado, rí verdade vai 

perManecendo no centro de uMa irea nobre. 

Mas UM que aponti:1 para duas dú 

plausib i 1 idade do direito de ficar e a da inconsist~ncia dos direitos 

sereM ;di e :·: e r c i d o s • Pois é\ cidadania nio se reé<. l 1za 

plenitude no enclave criado no seio do espa~o burgu€s. Os Moradores do 

conj1,1nto popul<1r per111anece111 cidadãos de segunda classe, 

pertenci111ento na sociedade civil sd se di enquanto consuMidor e 

fornecedor de MÍo-de-obra. Outras for111as de iserçio na vida social nío 

s ê1. o consideradas. o verdadeiro cidadío-co111plexidade e:-:istencia1, 

aniMéll político, consuMidor de bens siMbdlicos e é\genciéldor do 

anunciéldo geral de direitos do homem - nío se abriga nesse enclave. 

No prdprio gueto do III Milinio, o sentido do coletivo 

preservado. Os pi,fbl icos, as c;;dc;ad<:•.s, a s áre<1s verdes e 

institucionais do conj1..1nto são iMpuniMente privatiz2das. "Os prdprios 

organisMos públicos destinados a proteger a popul .01c;ii'o, c..ceo.bctM por 

desnortei-la COM suas classificac;6es inco111pletas e incoMpreens(veis, e 

a falta deliberada de a~ão protetora da sa~de dos cidadíos. Enquanto a 

1 it1:1 ratura 

enriquece, 

cienti'fica 

os Manuais 

sobre o Meio aMbiente se avoluMa e, 

de confundeM os 

esclarecer e, afinéll, não protegeM" <Santos, 1987: 48) 
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"O resultado de todo esses agravos f? um espa:Co eMpobrecido 

e que taMbém se eMpobrece: material, social, pol i'tica, cultural e 

Diante de tantos abusos o cidadío se torna iMpotente, 

c on1ec.ar pelas distor<;.6es da representa<;.Ío pol i'tica. A queM pode UM 

candidato a cidadío recorrer para pedir que fa<;.a valer o seu direito 

ao entorno, propondo um novo corpo de leis, decretos e regul amentu ·s, 

ou ve.1 lando pelo cumprimento da legisla:C'áo já e ;.: i stente 

desobedeci dC1? 11 

"A prbpria exist~ncia v i vida mostra a cada qual que o e s pa:Co 

que v i vem os é , 1'1 <:1 r e a 1 i d a d e , um e s p a :C o. s em 

Por outro lado, o capital i111obili~rio e os cida•faos de ss' gunda 

classe, com seus lucros e conquistas, i111p6e111 muitas vezes uma derrota 

definitiva ao Meio ambiente. A cada revolta da natureza re s pondeM coM 

111 ais aterros, drenagens e desmontes de dunas, ampliando a degrada,c'áo 

ambiental. 

AssiM, as lutas populares por melhores condi:Cbes de vida i'1 d o 

podeM estar dissociadas da luta ecoldgica. o meio embora 

dom i nc-. do e transformado, ~ a ~nica base fi'sica disponi'vel para ;.. 

rea 1 i za~ii'o de qualquer utopia urbC1na. A constru<;.Ío de uma sociedade 

mais justa e equilibrada teri que ter lugar num espa<;.o preservado p~ra 

frui<;.Ío da s gera<;.6es futuras. 

o nome d::i Fortaleza ~. ao Mes1110 te111po, o significante d o 

bL~nker dos poderosos e da "terra da luz", s'i111bolo da 1 iberdade. Que i'I 

natureza di lugar ao significado que lhe deu o Dragio do Mar. 
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