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RESUMO 
 

Esta pesquisa pretende discutir os impactos socioambientais provocados 
pela implantação dos condomínios horizontais e loteamentos fechados no 
município de Eusébio, Ceará. A metodologia empregada foi desenvolvida em 
três etapas descritas a seguir. A primeira consistiu na revisão bibliográfica 
sobre as origens, formas e implicações das tipologias habitacionais fechadas à 
produção do espaço urbano, destacando os possíveis impactos da instalação 
de tais empreendimentos ao município de Eusébio, tendo como enfoque o 
contexto metropolitano de Fortaleza, Capital do Estado do Ceará. Em seguida, 
partiremos para a discussão do estudo de caso, através de uma descrição 
sobre a evolução urbana de Eusébio e dos sistemas ambientais da região. 
Parte dessa etapa foi desenvolvida considerando as observações do primeiro 
plano diretor, aprovado em 2001, elemento estruturador da produção dos 
condomínios horizontais e loteamentos fechados. A revisão desse plano em 
2008 trouxe algumas inovações ao processo de parcelamento do solo que 
foram discutidas através de comparações entre ambas as legislações, 
destacando os efeitos sobre a produção do espaço provocado pelos dois 
planos. Na última fase foi produzido um banco de dados relativos à produção 
de empreendimentos fechados do município, usando como base o recorte 
temporal já referido. Por meio de material cartográfico e fotográfico, tais 
empreendimentos foram georreferenciados no intuito de fornecer subsídios 
para a discussão sobre a produção do espaço excludente e elitista 
proporcionada pelas tipologias habitacionais fechadas. A descrição dos 
impactos socioambientais trazidos pelos empreendimentos fechados utilizou 
como base a Matriz de Leopold et al. (1971 apud Sánchez 2010). Este método 
foi adaptado no intuito de retratar as interações entre as ações impactantes e 
as componentes ambientais impactadas mostrando os efeitos relativos da 
recente expansão do município ao meio ambiente, ao meio econômico e ao 
meio social. Junto a isso, houve a comparação, por meio de imagens de 
satélites, do processo de ocupação do território, compreendido num espaço 
temporal de aproximadamente dez anos (1997 a 2008). A produção desse 
material arrefeceu a discussão dos resultados sobre a descaracterização ao 
meio natural, mais precisamente em decorrência da supressão da cobertura 
vegetal e degradação dos recursos hídricos (rios, córregos, lagunas, lagoas e 
açudes); e também quanto à privatização dos espaços públicos, por meio da 
implantação de tipologias fechadas que desarticulam a evolução da malha 
urbana municipal, gerando grandes “enclaves” prejudiciais ao desenvolvimento 
intra-urbano do local. Esse modelo de urbanização foi posto em debate, 
destacando as conseqüências socioambientais da moradia em 
empreendimentos fechados localizados em locais de infra-estrutura precária e 
distantes dos centros urbanos consolidados.      

 Palavras chaves: Condomínios horizontais e loteamentos, impactos 
socioambientais, recursos hídricos, espaço público. 
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ABSTRACT 

This research aims to discuss the social and environmental impacts 
caused by the deployment of condominiums and closed subdivisions in the 
municipality of Eusebius, Ceará. The methodology was developed in three 
steps described below. The first was the literature review on the origins, forms 
and implications of housing typologies closed the production of urban space, 
highlighting the possible impacts of the installation of such enterprises to the 
city of Eusebius, focusing on the metropolitan context of Fortaleza, capital of the 
State of Ceará. Then departure for the discussion of the case study through a 
description of the urban evolution of Eusebius and environmental systems in the 
region. Part of this step was developed based on the observations of the first 
master plan, approved in 2001, the structural element of the production of 
closed condominiums and subdivisions. The review of this plan in 2008 brought 
some innovations to the process of division of land that were discussed by 
comparing both laws, especially the effects on the production of space caused 
by the two plans. In the last phase was produced a database on the production 
of enterprises closed in the city, using as base the time frame mentioned above. 
Through photographic and cartographic material, such ventures were geocoded 
in order to provide subsidies for the discussion of the production of space 
afforded by the exclusionary and elitist housing typologies closed. The 
description of the social and environmental impacts brought by the enterprises 
closed used Matrix based on the Leopold et al. (1971 cited by Sánchez 2010). 
This method was adapted in order to depict the interactions between actions 
and the impact of the environmental components affected showing the relative 
impacts of the recent expansion of the city to the environment, the economical 
and social environment. Along with this, the comparison was by means of 
satellite images, the process of land occupation, understood in a temporal 
space of about ten years (1997-2008). The production of this material cooled 
the discussion of results from the distortion to the natural environment, more 
precisely due to the removal of vegetation and degradation of water resources 
(rivers, streams, ponds, lakes and dams), and also on the privatization of public 
spaces through the deployment of typologies closed to dismantle the evolution 
of the urban city, creating large "enclaves" harmful to the development of intra-
urban location. This pattern of urbanization was put into the debate, highlighting 
the social and environmental consequences of living in closed enterprises 
located in areas of poor infrastructure and away from urban centers 
consolidated. 
 
Keywords: Condominiums and horizontal subdivisions, social and 
environmental impacts, water resources, public space 
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INTRODUÇÃO 
 

Esta pesquisa analisa a recente ocupação do Município de Eusébio, 

antigo distrito de Aquiraz, Ceará, caracterizado como uma área de estruturação 

urbana pouco consolidada e ocupada, predominantemente, por sítios e 

residências de veraneio até meados dos anos 1990. Segundo Accioly (2009), 

estas tipologias são substituídas por outras ocupando os interstícios urbanos 

em virtude do “transbordo” de Fortaleza em direção aos municípios vizinhos. 

Desta forma, após a emancipação de Eusébio nos anos 1980, e mais 

recentemente devido aos investimentos públicos na região, o município, de 

acordo com Pequeno (2007), se torna zona preferencial para implantação de 

condomínios horizontais e loteamentos fechados promovendo modificações 

estruturais na ordenação de seu território. 

A produção do espaço delineado por condomínios horizontais e 

loteamentos fechados em áreas carentes de estrutura urbana, o caso de 

Eusébio e adjacências, pode provocar danos ao meio ambiente, como a 

degradação dos recursos hídricos (córregos, rios, lagoas e açudes), 

concorrendo, de acordo com Odum e Barret (2007), para a descaracterização 

do sítio natural por meio da ocupação de áreas ambientalmente frágeis, 

gerando, segundo Wilheim (2009), simulacros urbanos que tendem a recriar 

espaços de convivência fechados e constantemente monitorados que negam a 

cidade existente e o entorno imediato, promovendo a segregação social e 

colaborando para elevação, de acordo com Souza (2003), dos níveis de 

intolerância entre as classes sociais.  

Trata-se de uma problemática discutida por autores de formações 

acadêmicas distintas, pois aborda a interdisciplinaridade, retratando a utilização 

indevida de áreas de interesse ambiental (as margens de recursos hídricos, 

morros e encostas); e a segregação social, definida por Villaça (2001), na qual 

diferentes classes ou camadas sociais se concentram com maior 

predominância em diferentes bairros ou regiões da metrópole. A perda da 

qualidade de vida urbana no centro adensado vem desestimulando a 

permanência das classes de média e alta renda a permanecerem nestes locais, 

mudando o perfil desta centralidade. “Um processo de ajuste sócio-espacial 

conduzem à constatação da eleição do centro da cidade como bairro 
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preferencial de negócios e serviços para a periferia” (SILVA 2007, pg.116, 117). 

Desta forma, “as pessoas de melhor renda acabam indo para os “cinturões 

verdes”, ou seja, para os condomínios fechados construídos longe do centro, 

os quais invadem áreas verdes reservadas, geralmente localizadas nos limites 

das regiões metropolitanas”. (ZANELLA, 2006, p.22). 

Um fator preponderante para a disseminação dos condomínios 

horizontais e loteamentos fechados no Eusébio e em outros municípios 

brasileiros é a legislação urbanística, mais precisamente a Lei 6766/79, que é 

omissa quanto ao tratamento da problemática advinda destas tipologias 

habitacionais. Na época da aprovação desta lei não existia esta modalidade de 

parcelamento do solo. Alguns autores, como Silva e Souza (2004) acreditam 

que este fato, juntamente com a ausência de uma política habitacional 

condizente com a realidade brasileira, aliado a questões socioeconômicas, 

colaborou para o surgimento de inúmeros loteamentos irregulares pelas 

capitais brasileiras e dos condomínios horizontais e loteamentos fechados, pois 

estes últimos oferecem vantagens significativas aos seus produtores ao liberá-

los da obrigatoriedade das sanções impostas pela Legislação. 

Em virtude disso, a revisão bibliográfica foi estruturada buscando tecer a 

rede de relações subjacente à lógica da produção do espaço urbano 

segregado, onde impera a idéia da privatização do espaço público e o consumo 

de áreas ambientalmente frágeis, concorrendo para a progressiva negação da 

cidade e difusão de valores urbanos em áreas carentes de infraestrutura e 

serviços. Para alcançar tal objetivo, amparado por Keith e Del Rio (2003), 

Souza (2003), Lara (2001) e Gunn (2005), foi realizado um breve estudo sobre 

as origens e influências dos loteamentos fechados e condomínios horizontais 

na produção do espaço segregado, através da análise do modelo urbanístico 

norte americano incorporado por estes empreendimentos, no caso o New 

Urbanism, desconstruído a partir da observação dos efeitos sociais negativos, 

em particular a segregação social, originados pelos empreendimentos regidos 

por tal modelo.  

Utilizando como referência o subúrbio norte americano, caracterizado por 

baixas densidades populacionais e inspirador da maioria dos empreendimentos 

fechados brasileiros, as semelhanças e diferenças entre aquele e os 

empreendimentos fechados brasileiros foram evidenciados de acordo com 



17 

 

Domingues (1996), Sabatini (1998), Gottdiener (1993) e Castells (2006). A 

segregação social alimentada por tais empreendimentos foi conceituada, com 

base em Gottdiener (1993), Villaça (2001) e Caldeira (2000), no contexto da 

metropolização. Esse fato revelou novas nuances para interpretação do 

fenômeno, à medida que as metrópoles se esparramaram, acentuando as 

disparidades sócio-espaciais decorrentes de um crescimento urbano 

descontínuo e fragmentado, voltado a satisfazer interesses privados.  

O conceito de condomínios horizontal e loteamento fechado foi posto em 

debate por Souza e Silva (2004), Silva (2008) e Souza, Luiz Alberto (2003) 

utilizando como base o arcabouço jurídico da Lei nº 6766/79 que trata do 

parcelamento do solo, no caso os loteamentos. O estudo desta lei revelou as 

ambigüidades referentes à conceituação destas tipologias, postas no mercado 

de forma muitas vezes irresponsável, confundindo o consumidor quanto ao 

conteúdo do bem adquirido.  

A emergência destas tipologias foi contextualizada com as transformações 

atravessadas pelo sistema de produção capitalista, utilizando como referências 

os seguintes autores: Sposito (2007), Gottdiener (1993), Harvey (2006), 

Maricato (2008), Castells (2006), Fiori (2001) e Arantes, Vainer e Maricato 

(2000). Tais autores argumentaram como a transição do sistema de produção 

fordista para o sistema de acumulação flexível, ou pós-fordista, repercutiu na 

produção do espaço urbano. Nesta discussão foi pautada a importância do 

planejamento estratégico na estruturação das cidades, mostrando o poder 

desta ferramenta na gestão e controle do espaço urbano no intuito de preservar 

as condições para a consolidação do mercado imobiliário especulativo restrito a 

uma parcela privilegiada da população. Além disso, de acordo com Ojima 

(2007), a globalização gera novas formas urbanas e dissemina generalizações 

nos padrões de consumo, colaborando para a manutenção da problemática 

descrita acima.    

O conceito de centro e centralidade foi posto em discussão por Reis 

(2006), Silva (2007), Jacobs (2007), Alves G. A. (2011), Ojima (2007), Villaça 

(2001), Castells (2006), D’Otaviano (2006) e Arantes, O. B. F., Vainer e 

Maricato (2000). Esses conceitos foram abordados procurando estabelecer 

uma seqüência lógica e consistente para compreensão da evolução urbana das 

metrópoles. Para isto foram traçados comparativos entre as metrópoles 
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brasileiras e as de outros países, mostrando principalmente como as classes 

de média e alta renda se desvincularam do centro principal em direção a outros 

espaços, gerando conseqüentemente novas centralidade e subcentralidades.  

As variáveis, entre elas a violência urbana e as pressões do capital 

imobiliário especulativo, arrefeceram a discussão, proporcionada por autores 

como Caldeira (2000), Lefebvre (2008), Ojima (2007), Sposito (2011), Villaça 

(2001) e Alves G. A. (2011), em torno da evolução urbana das cidades, cujas 

dinâmicas passaram a ser interpretadas na totalidade do espaço regional, com 

destaque para o ambiente metropolitano, escala primordial para compreensão 

do processo de emergência de novas centralidades e da determinação de uma 

rede de cidades. Esta observação foi analisada a partir da conceituação do 

fenômeno denominado de “urban sprawl”, no qual as cidades se desenvolvem 

sem a necessidade de conurbação. A disseminação dos condomínios 

horizontais e loteamentos fechados no Brasil foram contextualizados com este 

fenômeno, evidenciando que estas tipologias podem ser inseridas em locais de 

infraestrutura precária. Nesta observação foi evidenciado que avanço das 

tecnologias da informação e dos transportes acarretou na mudança no uso do 

tempo por parte das classes de média e alta renda, determinado modificações 

na maneira de circular e transitar no espaço, culminando em aglomerações 

cada vez mais distantes do centro adensado.  

A gestão do espaço urbano foi discutida a partir da problematização do 

sistema condominial, que assume várias configurações, permeando as funções 

comerciais, recreacionais e habitacionais do espaço urbano. A partir desta 

observação, baseada em Caldeira (2000), Reis (2006) e Jacobs (2007), foi 

traçado um paralelo entre a ideologia do urbanismo modernista, no qual se 

desejava a superação da hierarquia entre espaços públicos e privados, típicos 

da rua corredor; e a lógica da ampliação dos espaços privados ditados pelos 

empreendimentos habitacionais fechados regidos sob a gestão condominial.  

O mercado de terras foi analisado de acordo com Ribeiro L. C. Q. (1997), 

Gottdiener (1993), Campos Filho (2001) e Rodrigues A. M. (2008) buscando 

estabelecer os vínculos entre expansão urbana, especulação imobiliária e 

consumo de espaços longínquos, carentes de infraestrutura e serviços 

urbanos. Este esforço permitiu entender como os lucros da especulação 

imobiliária são repartidos, mostrando como as áreas urbanas se expandem 
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para além do continuum urbano, resultando na transformação de áreas rurais 

em urbanas objetivando atender aos interesses capitalistas. Além disto, o 

entendimento do funcionamento do mercado imobiliário forneceu subsídios 

para o esclarecimento das distorções no uso do solo urbano, indicadores das 

disparidades sócio-espaciais das metrópoles brasileiras. Esta observação 

ofereceu argumentação para o sistema de formação de preços de mercado a 

partir da teoria da localização, na qual o fator trabalho, ou seja, a proximidade 

de infraestruturas urbanas, dita o preço dos imóveis, elemento de suma 

importância no processo de expansão urbana.  

A segregação social, considerada por Souza (2003) um fenômeno 

essencialmente urbano, consistiu na variável principal da discussão da 

problemática socioambiental proveniente da implantação das tipologias 

fechadas nas metrópoles brasileiras. Esta discussão amparada por Caldeira 

(2000), Jacobs (2007), Souza (2003) e Sposito (2011) tomou corpo a partir da 

contextualização do problema com a questão da violência urbana, mal que 

atormenta a vida nas grandes cidades e que motiva parte da população de 

media e alta renda a procurarem locais mais distantes das aglomerações 

urbanas. Nesta discussão a atuação do Estado como agente promotor da 

segregação social foi questionada, uma vez que ao investir diferentemente em 

certas áreas da cidade, este contribui para a perpetuação da problemática, 

acirrando desta forma as tensões sociais. O mercado imobiliário atua como 

parceiro do Estado na manutenção desta tensão, materializada pelo 

surgimento de favelas para a população de baixa renda e dos enclaves 

fortificados de luxo para o público mais abastado. A fragmentação do tecido 

sociopolítico-espacial trouxe esclarecimentos sobre esta forma de produção do 

espaço urbano, marcado por extrema desigualdade social e excessiva 

concentração de renda presentes em nossas metrópoles.  

A partir da discussão sobre o processo de fragmentação do tecido 

sociopolítico-espacial, com base em Souza (2003) e Sposito (2007), foi descrito 

o fenômeno da dispersão urbana. Os impactos negativos ao meio ambiente 

frutos desta dispersão foram elencados, de acordo com Ojima (2007), 

oferecendo argumentos para questionamento deste modelo de ocupação 

urbana baseado em baixas densidades populacionais. A questão recai nas 

preferências exercidas pelas classes de média e alta renda em morarem perto 
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de áreas verdes, no caso as periferias metropolitanas, sem abdicar do conforto 

e comodidade oferecidos pelos grandes centros urbanos. Este fato permitiu 

tecer um posicionamento, baseado em Leff (2008), sobre a sustentabilidade 

desta ocupação urbana, mostrando os custos sociais e ambientais da moradia 

em empreendimentos fechados e distantes das regiões adensadas. 

  O objetivo desta pesquisa consiste em analisar a problemática 

socioambiental advinda da implantação de condomínios horizontais e 

loteamentos fechados no município metropolitano de Eusébio, tendo como 

recorte temporal um intervalo de dez anos, iniciado a partir da aprovação do 

PDDU (Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano) em 2001. Os objetivos 

específicos são os seguintes:  

 

1. Analisar a produção do espaço urbano segregado relacionando 

este fenômeno com a implantação dos condomínios horizontais e 

loteamentos fechados no município de Eusébio juntamente com 

expansão do eixo sudeste de Fortaleza (Av. Washington 

Soares/Rodovia Ce-040); 

2. Investigar o processo de ocupação e privatização das margens 

dos recursos hídricos (APPs) e dos espaços públicos por estas 

tipologias habitacionais no referido município, observando o 

recorte temporal em análise;  

3. Averiguar como o arcabouço legislativo (municipal, estadual, 

federal e ambiental) dialoga em relação à problemática 

socioambiental ocasionada pela implantação dos condomínios 

horizontais e loteamentos fechados no município. 

 

A pesquisa foi realizada através da revisão bibliográfica e da 

confrontação das leituras com a realidade observada na área de estudo. O 

entendimento da dinâmica metropolitana forneceu subsídios para a 

contextualização da problemática, fundamentando o processo de ocupação do 

Município de Eusébio, determinado pela proximidade de Fortaleza, cuja 

expansão do setor sudeste promove progressivamente a conurbação entre tais 

municípios e pela questão turística, devido à relação com municípios costeiros, 

principalmente com Aquiraz. Desta forma, o Eusébio se torna um território de 
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especulação, moldado à custa de interesses privados, que descaracteriza seus 

ativos ambientais (córregos, rios, lagoas e açudes) para implantação de 

grandes equipamentos urbanísticos voltados à moradia das classes de alta 

renda vindas principalmente de Fortaleza, capital do Estado do Ceará. 

 

1. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
1.1. DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

A área de estudo em análise (Figura 01) abrange o Município de Eusébio, 

Ceará, pertencente à Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e distante 

cerca de 20km do Centro da Capital. O referido município é detentor de uma 

população estimada em 40.000 habitantes distribuídos em aproximadamente 

80km2 do território municipal (IBGE/IPECE 2009). Trata-se, segundo Plano 

Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU 2001), de um município urbano, 

emancipado no final da década de 1980 e criado pela Lei N.° 11.333.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O município se encontra localizado na porção nordeste do Estado do 

Ceará e apresenta crescimento urbano atrelado às demandas habitacionais por 

parte das classes mais abastadas de Fortaleza e de fluxos migratórios de 

municípios vizinhos, como Itaitinga e Aquiraz. Sua localização estratégica, 

quase contígua à zona de expansão sudeste de Fortaleza, cortado pelas 

margens da Rodovia CE-040, garante excelente articulação entre a Capital do 

 

Figura 01: Articulação de Eusébio na RMF. Figura sem escala. 
Fonte: IPECE (2009) e PDDI (2008) adaptado pelo autor. 
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Estado e as praias do litoral leste. O acesso ao município pode ser realizado 

por três vias principais: no sentido oeste leste pela rodovia mencionada, 

através da expansão lindeira da Avenida Washington Soares na região sudeste 

de Fortaleza, no sentido norte sul pela Rodovia BR-116/Anel Viário nas 

intermediações das comunidades de Santo Antônio e Jabuti e no sentido oeste 

leste pela Rodovia CE-025 em direção ao Porto das Dunas e à Aquiraz. 

Segundo dados do IPECE (2009) o Eusébio faz limite com o Município de 

Fortaleza (ao oeste), com o de Itaitinga (ao Sul) e com o de Aquiraz (ao leste). 

Ainda de acordo com a mesma fonte é o menor município em área territorial de 

uma região metropolitana composta por dezesseis municípios.  

O município não apresenta distritos e seu território é fracionado em vinte e 

três bairros (Centro, Jabuti, Santo Antônio, Santa Clara, Cidade Nova, 

Tamatanduba, Coité, Autódromo, Urucunema, Vereda Tropical, Parque Havaí, 

Lagoinha, Coaçu, Amador, Guaribas, Pires Façanha, Novo Portugal, 

Encantada, Timbú, Olho D’Água, Mangabeira, Cararu e Precabura) segundo 

Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI 2008). Estes bairros são 

marcados por fraca articulação intra-urbana, fato observado principalmente 

pela centralidade pouco consolidada do Bairro Centro.  

A ocupação do território é marcada por descontinuidades na malha viária, 

apresentando a seguinte configuração populacional: as maiores aglomerações 

são representadas pelo Centro e bairros populares como Santo Antônio e 

Jabuti, localizados nas imediações da Rodovia BR-116. Logo em seguida 

aparecem as áreas próximas à Rodovia CE-040 e Estradas do Fio e da 

Mangabeira, ocupadas preferencialmente por loteamentos (fechados e 

abertos), condomínios horizontais, sítios e chácaras de veraneio. Por último 

temos a porção norte do município, localizada acima da Estrada do Fio, 

composta primordialmente por loteamentos mais antigos, aprovados antes da 

emancipação da área. Percorrendo o interior do município se percebe a 

constante degradação das margens dos recursos hídricos, chamando atenção 

à ocupação da margem leste da Lagoa da Precabura por residências 

unifamiliares de médio e alto padrão.  

O relevo do município relativamente plano permite a observação, segundo 

PDDU 2001, das elevações presentes no Município de Itaitinga e do cordão de 

dunas existente no Município de Aquiraz, representado pelo Porto das Dunas. 
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Entremeados nesta área encontramos uma vegetação exuberante e uma rede 

de recursos hídricos (rios, riachos, córregos, lagunas, lagoas e açudes) 

subutilizados do ponto de vista paisagístico, ambos sofrendo os constantes 

ataques frutos da relação conflituosa entre ambiente construído e natureza. No 

caso dos recursos hídricos há o agravante advindo do período de estiagem, no 

qual se acentua o efeito devastador decorrente da ocupação das áreas de 

alagamento, gerando possíveis áreas de risco no território municipal. A 

implantação de empreendimentos fechados (condomínios e loteamentos) 

também causa efeitos negativos aos recursos hídricos, ocasionado na 

privatização das margens destes repercutindo na drenagem da bacia 

hidrográfica da região. 

O município de Eusébio tem sido alvo de intensas modificações no perfil 

ocupacional de seu território, passando a adotar características de local de 

moradia definitiva. A construção civil, favorecida pelas particularidades do local 

(proximidade com Fortaleza e o litoral leste do Estado), tem impulsionado o 

crescimento da região, fato observado pelo número de condomínios horizontais 

e loteamentos fechados oferecidos pelo mercado, destinados 

preferencialmente às classes de média e alta renda de Fortaleza.  

 

1.2. ROTEIRO METODOLÓGICO 
 

De acordo com Souza (2003) as disciplinas sustentadas pela divisão do 

trabalho acadêmico vigente, de orientação positivista, não são capazes de 

isoladamente oferecer respostas aos processos e fatores que determinam a 

transformação das relações sociais e a produção do espaço urbano. No caso 

do complexo urbano, todas as ciências sociais, além da arquitetura e 

urbanismo, devem contemplar o repertório da pesquisa científica.  

Em decorrência desta observação, a metodologia deste trabalho, definida 

a partir dos objetivos específicos, enfatizará, de acordo com Bertalanffy (1975), 

a interdisciplinaridade, buscando compreender a urbanização de Eusébio 

através de percepções distintas, evitando, segundo Morin (1991), 

interpretações fragmentadas da realidade. Portanto, as leituras foram 

contextualizadas com a realidade local, utilizando visitas de campo, registros 

fotográficos e entrevistas, objetivando a aproximação com a população local, 
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permitindo esclarecer como os agentes transformadores do espaço se 

relacionam e desvendando a relação geralmente conflituosa entre o espaço 

urbano e o ambiente natural. 

A metodologia (Figura 02) foi repartida em três etapas denominadas a 

seguir: fase teórica, fase empírica e consolidação das hipóteses ou resultados. 

A primeira fase consistiu na revisão bibliográfica sobre a temática da produção 

do espaço segregado, tendo como objeto de análise a implantação dos 

empreendimentos habitacionais fechados no contexto brasileiro metropolitano.  

A fase seguinte foi elaborada buscando compreender, a partir das leituras 

realizadas, a problemática da implantação dos condomínios horizontais e dos 

loteamentos fechados no Município de Eusébio, integrante da Região 

Metropolitana de Fortaleza (RMF). Este feito foi realizado por meio da consulta 

da legislação urbanística vigente, no caso o Plano Diretor de Desenvolvimento 

Integrado (PDDI 2008) e de visitas às secretarias municipais e às imobiliárias 

no intuito de traçar o panorama da produção do espaço segregado, 

materializado pela edificação de empreendimentos habitacionais fechados na 

região no espaço temporal de dez anos.  

A última fase consistiu na interpretação destes dados, visualizados 

através do banco de dados sobre a produção do espaço no município de 

Eusébio. A posse deste material forneceu subsídios para a discussão da 

implantação das tipologias habitacionais fechadas no município, revelando sob 

a perspectiva socioambiental, os efeitos negativos deste crescimento urbano 

exógeno e de caráter elitista. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Figura 02: Diagrama do processo metodológico. 
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Este banco de dados sobre a produção de empreendimentos fechados foi 

georreferenciado em base cartográfica retirada do PDDI 2008 do município, no 

qual estavam traçadas as Áreas de Preservação Permanente (APP), 

oferecendo subsídios para discussão dos impactos desta urbanização aos 

recursos hídricos do município. Aliado a isso, houve a comparação, por meio 

de imagens de satélites, do processo de ocupação do território, compreendido 

num espaço temporal de aproximadamente dez anos (1997 a 2008). Essas 

imagens foram cedidas pelo PDDU (2001), que continha uma imagem referente 

à mancha urbana no ano de 1997; e pelo Laboratório de Cartografia Digital do 

Curso de Geografia da Universidade Federal do Ceará, cuja mancha é datada 

do ano de 2008. As análises dessas imagens forneceram parâmetros para a 

avaliação dos impactos socioambientais proporcionados pelo avanço da 

mancha urbana municipal.  

Ainda nessa mesma fase foi elaborada, baseada em Leopold et al. (1971 

apud Sánchez 2010), uma matriz contendo as interações entre as ações 

impactantes e as componentes ambientais impactadas, mostrando, através de 

discussões sobre a produção do espaço urbano de Eusébio, os impactos 

relativos da recente expansão do município, categorizados da seguinte forma: 

os relativos ao meio ambiente, ao meio econômico e ao meio social. 

A matriz de Leopold, adaptada pelo autor, foi elaborada a partir do 

reconhecimento das interações entre as ações impactantes ao meio natural 

(uso do solo/recursos hídricos), econômico e social relacionadas às 

componentes ambientais, agrupadas em meio físico, econômico e social. Tais 

interações foram estabelecidas seguindo uma relação entre causa e efeito, 

determinando que quanto maior a perturbação ao sistema maior será a 

interação entre a ação impactante e a resposta da componente ambiental. 

Conseqüentemente, quanto menor a perturbação ao sistema, menor será a 

interação.  

A partir das constatações dos resultados, foram propostas algumas 

recomendações, na forma de medidas mitigadoras ou como sugestões para 

desenvolvimento de novos trabalhos, uma vez que a discussão sobre a 

problemática do espaço segregado permite a elaboração de outras estratégias, 

principalmente em virtude do dinamismo do mercado imobiliário da RMF. 
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2. A PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO A PARTIR DOS CONDOMÍNIOS 
HORIZONTAIS E LOTEAMENTOS FECHADOS. 

 
2.1. O RECEITUÁRIO NEOLIBERAL APLICADO A GESTÃO DO 
ESPAÇO URBANO.  
 

A partir da década de 1970 entra em crise o modelo de Estado provedor 

do fordismo, cujas implicações seriam ainda mais graves aos países 

capitalistas periféricos, nos quais o welfare state (estado do bem estar social) 

nunca funcionou a contento em virtude de práticas políticas paternalistas e 

populistas. Harvey (2006) argumenta que a gestão do espaço urbano foi 

modificada em decorrência da transição do capitalismo de um regime 

keynesiano para um de acumulação flexível, no qual as relações de trabalho 

foram profundamente alteradas concorrendo para o desmantelo do wefare 

state.  

As demandas sociais urbanas serão atendidas por outra forma de 

gestão denominada pelo autor por empreendedorismo urbano, no qual a 

principal característica são as parcerias entre o poder público e a iniciativa 

privada, combinados com outras formas organizacionais da sociedade civil 

(sindicatos, câmara de comércio, universidades, organizações não 

governamentais, igrejas, etc.) no intuito de formar coalizações para atração de 

investimentos no âmbito local ou regional.  

Em primeiro lugar, o novo empreendedorismo tem, como elemento 
principal, a noção de “parceria público-privada”, em que a iniciativa 
tradicional local se integra com o uso dos poderes governamentais 
locais, buscando e atraindo fontes externas de financiamento, e 
novos investimentos diretos ou novas fontes de emprego (HARVEY, 
2006, pág. 172).   
 

Conseqüentemente, a política do pleno emprego deixou de ser 

prioridade para os governos, que começaram a imprimir um caráter empresarial 

no enfrentamento das questões urbanas, estimulando valores como 

competitividade, eficiência, melhoria contínua dos serviços, entre outros, típicos 

do ambiente corporativo. A mudança do caráter administrativo da máquina 

urbana também acarretou na fragmentação do espaço urbano em várias zonas 

concorrendo para mudar o conceito de cidade.  

Na visão de Harvey (2006) a cidade esparramada ou megalópole, 

principalmente a norte americana, tem aí suas origens, podendo ser 
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compreendida na maneira como as relações sociais, econômicas, políticas e 

financeiras se organizam no seu espaço. Desta forma, ainda segundo o mesmo 

autor, a ascensão do empreendedorismo urbano está relacionada à superação 

da base urbana modernista de planejamento, de conteúdo abrangente, pela do 

urbanismo pós-moderno, de natureza fragmentada e efêmera em relação às 

formas culturais, estilos de vida, desing, entre outros.   

No caso dos países periféricos, entre eles o Brasil, este tipo de gestão 

urbana, para Maricato (2008), repercutiu negativamente em algumas regiões 

das cidades, pois foram esquecidas, exibindo as marcas da exclusão social: 

fome, desemprego, violência, entre outras questões. Enquanto isso, embora 

margeadas por favelas, cortiços e loteamentos clandestinos, verdadeiras “ilhas 

de primeiro mundo” foram construídas seguindo os padrões do urbanismo 

modernista. 

A urbanização da America Latina traduz a manifestação de contradições 

sócio-espaciais derivadas de um desenvolvimento econômico periférico, 

determinado pela relação de subordinação imposta pelos países 

desenvolvidos. Desta forma, para Castells (2006), o processo de 

“modernização” das economias periféricas resultou numa urbanização 

caracterizada pelos seguintes traços: população urbana em descompasso com 

o nível produtivo do sistema, ausência de relação entre crescimento urbano e 

emprego industrial, crescimento urbano acelerado, falta de empregos e 

precariedade dos serviços, aumento da segregação social e estratificação 

baseada no padrão de consumo das classes sociais.    

A globalização possui importante relevância para agravar a problemática 

social nos países capitalistas periféricos. Para Maricato (2008) o processo de 

reestruturação produtiva destes países foi baseado na manutenção dos 

privilégios e regalias de poucos, estabelecendo uma nova relação de 

dominação entre as classes sociais. Direitos sociais e trabalhistas são 

flexibilizados em função de alavancar o crescimento econômico, segundo o 

proposto pelo Consenso de Washington. Tal Consenso, datado do início da 

década de 1990, foi denominado por Fiori (2001) como um “tratado terapêutico” 

que condensa as idéias neoliberais com o objetivo de alavancar a economia da 

periferia capitalista.  
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A propagação das idéias neoliberais também repercutiu na gestão do 

espaço, como mostra Maricato (2008), onde o planejamento estratégico ganha 

destaque oferecendo plenos poderes ao mercado no ordenamento e gestão 

urbanos. Neste momento as cidades se instrumentalizam para atração de 

investimentos, numa disputa por grandes equipamentos que irão gerar renda à 

municipalidade, tornando-se cidades globais. 

Os planos estratégicos para Maricato (2008) apresentam uma roupagem 

participativa e combinaram com o ideário neoliberal das políticas do Consenso 

de Washington. Consistem em receitas para os países e as cidades se 

adequarem aos novos processos de redistribuição produtiva, ajustados às 

exigências do imperialismo norte americano. Desta forma, afirma Fiori (2001), 

as elites dos países latino-americanos seguem preocupadas apenas com a 

acumulação de sua riqueza privada. É cada vez maior o sentimento de 

alienação das camadas de alta e média renda em relação aos problemas 

sociais urbanos. Para este segmento, de acordo com Caldeira (2000), viver 

com qualidade é residir em empreendimentos fechados, de fronteiras fixas, 

negando qualquer abertura à convivência entre diferentes, contradizendo os 

princípios dos espaços públicos de livre circulação. 

Arantes, Vainer e Maricato (2000) definem planejamento estratégico 

como gentrificação estratégica. Harvey (2006) define gentrificação como um 

processo de migração de pessoas de melhor renda para áreas anteriormente 

degradadas, paralelo à dispersão progressiva da população de baixa renda que 

ocupava originalmente o local. Em parte este processo é explicado devido à 

elevação no custo da terra em decorrência dos investimentos em melhoria das 

infraestruturas que onera a sobrevivência das classes menos favorecidas 

nestes locais. Em geral áreas gentrificadas são extremamente vigiadas e 

monitoradas, resultando espaços bloqueados, cuja escala vai da simples 

moradia a um parque urbano requalificado. Trata-se de um mecanismo de 

subordinação do espaço público ao controle do privado resultando na 

“estetização do medo”.  

O planejamento urbano, conforme Maricato (2008), de forma geral 

contribui para ocultar a cidade real e preservar as condições para a 

consolidação de um mercado imobiliário especulativo restrito a uma parcela 

seleta da população. As leis urbanísticas (Códigos de Obra, Planos Diretores, 



29 

 

Leis de Parcelamento do Solo, etc.) convivem com a informalidade da cidade 

ilegal, estabelecendo uma permanente tensão para as instituições 

encarregadas do controle, uso e ocupação do solo. Desta forma, os planos 

urbanísticos são aprovados seguindo interesses de grupos específicos e o 

Estado cumpre o papel ideológico de manter os privilégios dos que comandam 

os investimentos urbanos.  

Arantes, Vainer e Maricato (2000) reforçam que uma das idéias mais 

corriqueiras entre os planejadores urbanos liberais é que a cidade seja uma 

mercadoria situada num mercado extremamente competitivo junto com outras 

cidades. Desta forma, a tomada de decisões deve contemplar as expectativas 

geradas pelo mercado. Nesta lógica o conceito de cidade, juntamente com os 

de governo, é reavaliado objetivando legitimar a apropriação dos instrumentos 

de poder por parte da iniciativa privada. Esta cidade deve se conformar com as 

tendências do mercado, atuando de forma competitiva, ágil e flexível. Os 

conflitos políticos, os sociais e os ambientais devem se sobrepor aos interesses 

econômicos, importando apenas os resultados.  

A nova matriz, de ideologia neoliberal, poderá acentuar esta 

problemática, resultando no ocultamento dos problemas sociais locais que irão 

gerar tensões a serem controlados por algum mecanismo repressor, 

provavelmente do Estado. Tal tendência neoliberal, quando aplicada aos 

países periféricos, necessita de questionamentos quanto a suas origens, 

notadamente externa, resultado de um processo de dominação econômico, 

político e ideológico exógeno. A reprodução de modelos alienados à nossa 

realidade resultará na má qualidade de planos ou ações urbanas que 

beneficiará o mercado imobiliário e as empreiteiras na alocação e gestão dos 

recursos públicos.  

Ojima (2007) afirma que as transformações impostas pela globalização 

repercutiram além da articulação econômica entre os países do mundo. Há 

atualmente a generalização de padrões de consumo, cada vez mais 

distanciados dos contextos locais, que transformou as cidades e gera novas 

formas urbanas. Parte destas transformações no espaço deve ser entendida a 

partir da escala regional, por meio da disseminação do padrão de vida e 

consumo metropolitanos.  
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Esta é para Alves G. A. (2011) a escala fundamental para entendimento 

deste processo, no qual emergem as articulações e os conflitos da dinâmica 

espacial. Sposito (2011) reforça que a elaboração de um pensamento 

metropolitano deve contemplar a articulação entre as escalas geográficas e a 

metrópole aparece para Alves G. A. (2011) como o espaço onde melhor se 

percebe as modificações do setor produtivo que implicaram em diferenciação 

socioespacial, mais precisamente a homogeneização dos espaços habitados 

pelas classes de média e alta renda inseridas ou contíguas aos espaços 

ocupados pela população de baixa renda (favelas, cortiços e loteamentos 

clandestinos), separados entre se por muros e sistemas de segurança.  

Ojima (2007) afirma que no processo atual de urbanização as regiões 

ganharam maior autonomia política e econômica de ação em níveis nacionais e 

globais. A urbanização assume novos contornos que ultrapassa o estado de 

conurbação de municípios vizinhos, alterando a imagem da grande cidade que 

cresce vertiginosamente incorporando os municípios vizinhos através da 

expansão contínua da mancha urbana. Em decorrência disto surge a cidade 

polinucleada caracterizada pela forma esparsa e fragmentada, demandando 

territórios amplos em extensão, porém, cada vez mais socioeconomicamente 

integrados.  

Na atualidade, de acordo com Sposito (2007), a cidade é pensada para 

ser vivida aos pedaços, em tempos curtos e efêmeros, pois não há mais 

políticas públicas ou econômicas que enxerguem a cidade como um conjunto. 

Os novos e crescentes lançamentos imobiliários estão aí para comprovar esta 

tendência que atende não apenas às necessidades das classes mais 

abastadas possuidoras de moradia, mas principalmente às mudanças no uso 

do tempo destas classes na sociedade contemporânea. A aceleração da 

produção e do consumo concorre para o aparecimento de outras formas de 

viver, determinadas pelas novas temporalidades urbanas decorrentes da 

intensificação da circulação, ampliada pela disseminação das tecnologias da 

informação. Tal fenômeno atua diretamente na maneira de se deslocar e de se 

comunicar no espaço concorrendo para ampliação dos tecidos urbanos, que se 

esgarçam e se desprendem da cidade, compondo uma malha fragmentada e 

difusa, resultando em aglomerações cada vez mais distantes do núcleo ou 

centro adensado.  
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A lógica rodoviarista torna a urbanização mais rarefeita e polinucleada 

de acordo com Villaça (2001). A expansão urbana ou a evolução da mancha 

urbana ocorre de forma fragmentada na direção de eixos viários consolidados, 

locais preferidos para a instalação de empreendimentos fechados. Essa 

expansão urbana pode ser observada pela conurbação, ou seja, a união de 

municípios vizinhos, originada por fatores como a malha rodoviária que 

percorre essas regiões. Esse fenômeno influenciou o povoamento de inúmeras 

regiões do país, principalmente no eixo Rio - São Paulo. Podemos observar 

algumas particularidades nesse novo tipo de povoamento ou cidade. Uma 

delas é sua conformação espacial, onde não encontramos uma centralidade 

tradicional, atraindo parte da população seja em busca de trabalho ou lazer.  

Nessas cidades, grandes equipamentos privados, como os shoppings, 

ou as margens de grandes rodovias, compostas por equipamentos de serviços 

e comércio, constituem a nova centralidade, cuja principal característica é a 

difusão de valores urbanos em regiões onde a urbanização ainda não se 

consolidou. Estas áreas são para Alves G. A. (2011) caracterizadas pela 

descontinuidade da ocupação urbana apresentando geralmente vias 

pavimentadas de alta velocidade que atrapalha as relações de proximidade 

entre os vizinhos. Desta forma, estas vias permitem a articulação e a 

mobilidade de uma parcela da população inserida no processo de reprodução 

capitalista do espaço enquanto isola e fragmenta os segmentos sociais 

economicamente desfavorecidos. 

Os chamados “enclaves fortificados”, segundo Caldeira (2000), 

constituem espaços ou equipamentos que podem assumir variadas funções. 

Geralmente são de caráter privado, destinados às classes de média e alta 

renda, para fins de moradia, trabalho, consumo e monitorados por sistemas de 

segurança. Podemos observar nesses equipamentos princípios arquitetônicos 

de origem modernistas, como a negação da hierarquia de espaços da cidade 

tradicional, onde predominavam a rua corredor, em favor da ideologia moderna 

de espaços contínuos e permeáveis, com os edifícios dispostos livremente nas 

quadras.  

Entretanto, as motivações para a implantação desses equipamentos 

diferiam da ideologia modernista, cujo princípio era transformar a cidade em um 

tecido universal, subvertendo a lógica dos espaços públicos e privados da 
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cidade tradicional. No caso dos enclaves fortificados, sua função é ampliar a 

participação da esfera privada na gestão de espaços públicos de maneira 

restritiva e segregativa. O arquiteto, para Lefebvre (2008), constrói de acordo 

com imposições financeiras (salários, orçamentos, remunerações, entre outros) 

e legislações urbanísticas que conduzem à segregação. O mesmo autor afirma 

que: 

Geralmente, o arquiteto se vê aprisionado no “mundo da mercadoria”, 
sem sequer saber que se trata de um mundo. Inconscientemente, ou 
seja, com toda boa fé, ele subordina o uso à troca, e o valor de uso 
ao valor de troca (2008: 86).  
 

Os tecidos urbanos para Sposito (2011) se estabelecem em progressiva 

descontinuidade e os meios de transporte e comunicação proporcionam 

continuidades espaciais ao mesmo tempo em que a produção e o consumo do 

espaço urbano determinam formas territoriais descontínuas. A raiz desta 

transformação para a autora reside na própria produção capitalista da cidade. 

De acordo com esta perspectiva a cidade se conforma como uma rede ou 

sistema urbano, formando segundo Reis (2006) constelações ou nebulosas de 

núcleos urbanos e bairros isolados em meio ao campo, de diferentes 

dimensões, integrados em uma área metropolitana ou em um conjunto ou 

sistemas de áreas metropolitanas.  

A ocupação das áreas rurais por grandes complexos condominiais é um 

processo que ocorre na maioria das vezes em decorrência do valor mais 

acessível da terra e da sua existência, em comparação às áreas mais centrais. 

Isso garante a viabilidade econômica desses empreendimentos, juntamente 

com o consentimento do poder público, que concorre para a flexibilização dos 

instrumentos urbanísticos de controle e uso do solo. O campo reconhece que 

está a serviço da cidade, e a cidade envenena a natureza; ela a devora 

recriando-a no imaginário para que essa ilusão de atividade perdure 

(LEFEBVRE, 2008, pág. 87).  

É desta forma que de acordo com Rodrigues A. M. (2008) as áreas 

urbanas se expandem para além do continuum urbano, através da 

transformação de áreas rurais em urbanas atendendo aos interesses privados. 

A mesma autora afirma que: 

 



33 

 

A expansão das áreas urbanas ocorre, entre outros elementos, para 
um possível aumento de arrecadação municipal, interesses 
especulativos privados que visam aumento do preço da terra, 
parcelamentos urbanos irregulares e nos últimos anos com os 
condomínios fechados (2007: 97).  
 

Campos Filho (2001) argumenta que a especulação imobiliária provoca 

distorções no uso do solo urbano, resultando numa área central congestionada 

e numa periferia rarefeita. Este fenômeno traz conseqüências negativas à 

produção e geração de serviços em decorrência do crescimento vertiginoso da 

malha urbana. Desta forma, os custos de transporte aumentam 

consideravelmente, resultando no encarecimento da mão de obra e serviços, 

impactando negativamente na qualidade de vida da população 

economicamente menos favorecida. Tal conduta beneficiará principalmente o 

especulador urbano devido à valorização das terras, tornando a gerência da 

cidade mais onerosa e complexa para a maioria dos habitantes. 

 

A demanda por instalação de infraestrutura cresce de maneira 
assustadora, à medida que a malha viária se multiplica rapidamente, 
e as distancias, a serem vencidas, em grande ou na maior parte na 
base do transporte sobre rodas, vão aumentando e aumentando 
(SOUZA, 2003, pág. 85).  
 

Nas discussões mais recentes sobre a questão urbana, o preço da terra 

para Ribeiro L. C. Q (1997) constitui no mecanismo econômico responsável 

pela formação do espaço urbano e pela segregação social na cidade. Em parte 

este fenômeno é determinado pela inserção da moradia no espaço urbano, ou 

sua localização, que permite a articulação quantitativa e qualitativa do espaço 

construído com os meios de produção e consumo. Esta característica é 

resultante da expansão urbana e pode ser diferenciada de acordo com os 

seguintes fatores: elementos naturais do sítio (proximidades com o mar, 

microclima, etc.), existência de infraestrutura urbana e serviços coletivos 

adequados, distância ao centro urbano adensado e perfil sócio-ocupacional dos 

moradores da região. A localização da moradia possui relação direta na 

formação de seu preço. Assim, moradias que utilizam a mesma quantidade de 

trabalho na sua produção terão preços diferentes em virtude da sua localização 

no contexto urbano.  

 
 



34 

 

2.2. SEGREGAÇÃO SOCIAL, VIOLÊNCIA E DECADÊNCIA DOS 
ESPAÇOS PÚBLICOS.   

 

A segregação social ou residencial é essencialmente uma problemática 

urbana. Souza (2003) afirma que povoados rurais não possuem complexidade 

social que origine um espaço segregado, predominando nestes casos 

homogeneidade social. Na visão do autor a segregação é um problema porque 

tende ocasionar preconceitos entre diferentes em virtude da pequena interação 

entre os grupos. O desconhecido é temido quando não é reconhecido como 

semelhante, gerando intolerância e conflitos sociais. Melhores condições de 

infraestrutura urbana contribuem para diminuição dos preconceitos, 

constituindo na recuperação da autoestima coletiva, elemento importante no 

desenvolvimento urbano.  

Esta segregação para Souza (2003) deve ser associada a outras 

questões, como a degradação ambiental. A origem de tragédias sociais 

(desmoronamentos, alagamentos, poluição atmosférica, etc.) reside na 

interação de fatores socioambientais decorrentes do uso inadequado do solo 

urbano em virtude da exclusão social, no caso os moradores de áreas de risco, 

ou da ocupação de áreas de interesse ambiental pelas classes de média e alta 

renda, na qual a aproximação com a natureza se torna uma questão de status 

e diferenciação social. Além destes problemas há a questão da segurança, 

variável de extrema importância para determinação de tendências de 

crescimento urbano nos últimos anos, percebida através da disseminação de 

empreendimentos habitacionais fechados nas principais metrópoles brasileiras.  

As regiões pouco adensadas, como os subúrbios de classes de média e 

alta renda, não são mais seguros que áreas densamente ocupadas como os 

centros urbanos das metrópoles. Jacobs (2007) afirma que a dispersão urbana 

não soluciona o problema da falta de segurança nas ruas. Nos assentamentos 

urbanos de pequeno porte há maior controle do comportamento aceitável por 

parte dos habitantes através de códigos de condutas internos.  

Tais condutas exercidas pelos cidadãos geram acordos, desacordos, 

reprovações, sanções, todos resolvidos satisfatoriamente pela coletividade. 

Para a ocorrência deste feito não deve haver separação entre os espaços 

públicos e os privados como geralmente ocorrem nos subúrbios ou conjuntos 
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habitacionais, no caso os empreendimentos fechados. Os edifícios devem estar 

voltados para as ruas e calçadas, vigiando o espaço público e garantindo a 

segurança dos moradores. Devem existir olhos para a rua, os olhos daqueles 

que podemos chamar de proprietários naturais das ruas (JACOBS 2007, pág. 

35).  

Os bairros planejados, segundo Jacobs (2007), geralmente inspirados 

nas cidades jardins britânicas reduzem o uso das ruas. Para estes, as ruas 

cabem apenas à circulação de pedestres e mercadorias. Os encontros casuais, 

tão freqüentes nos centros urbanos, são tidos como supérfluos e o contato com 

a rua se torna cada vez mais efêmero, realizado preferencialmente dentro de 

um automóvel particular fechado para proteção do alheio ou estranho. O 

shopping center de subúrbio assume o papel do espaço público, transportando 

para a esfera privada a função publica da rua, elemento massacrado pelo 

planejamento urbano funcionalista.  

Esta tendência para Caldeira (2000) foi responsável pela destruição do 

espaço público resultando em: vias expressas, construções esculturais 

entremeados por vazios, muros e cercas elétricas margeando os espaços 

públicos residuais e disseminação de enclaves fortificados destruidores de 

espaços diversos e heterogêneos.  Jacobs afirma que: 

Aqui, a prática é também demarcar o Território e deixar do lado de 
fora das cercas as outras gangues. Antes, as cercas nem eram 
visíveis. Os guardas eram suficientes para garantir a fronteira. Nos 
últimos anos, as cercas tornaram-se concretas (2007: 49). 
 

 

A mesma autora afirma que o conceito de território surge da cidade 

reurbanizada, fruto de investimentos privados, e composta por barreiras 

arquitetônicas protegendo as fronteiras sociais. Onde quer que surja uma 

cidade reurbanizada, o conceito de território vem junto, porque a cidade 

reurbanizada despreza a função fundamental da rua e, com ela, 

necessariamente, a liberdade da cidade (JACOBS, 2007, pág. 52). 

A territorialidade está relacionada intimamente aos espaços segregados. 

Souza (2003) relata que nas favelas, principalmente nas do Rio de Janeiro há o 

toque de recolher e uma série de regras ditadas por traficantes de drogas para 

controle do espaço. Enquanto isso, nos condomínios residenciais de luxo há os 

dispositivos de segurança que transformam tais empreendimentos em 
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verdadeiras “bolhas de proteção” na visão do autor. Esta prática vem causando 

repercussões negativas a uma geração de crianças e adolescentes ao incutir 

nestes sentimentos preconceituosos em relação à cidade situada fora dos 

muros. A imagem repassada para este segmento é de que a cidade é violenta 

e perigosa, contribuindo desta forma para a falência do espaço público como 

local de aglomeração e encontro de diferenças.   

Jacobs (2007) comenta que os moradores de uma área urbana carente 

de espaços públicos (ruas, calçadas, praças e parques) precisam ampliar sua 

vida privada para manter contato com os vizinhos, compartilhando momentos 

ou ações anteriormente vividos nos espaços abertos das cidades.  Em muitos 

casos há a opção pela ausência de contato, resultando em conseqüências 

desagradáveis. Em virtude disso, as pessoas passaram a serem mais 

exigentes em relação aos seus vizinhos. Nos empreendimentos fechados, 

locais onde, teoricamente, se compartilha muito, seus moradores possuem 

formação, padrão de vida e interesses muito semelhantes, favorecendo o 

compartilhamento. Desta forma, os moradores de média e alta renda se 

instalam em locais distantes das pessoas “diferentes” e se isolam das que 

moram no entorno.  

A comunidade definida por suas fronteiras vigiadas de perto e não 
mais por seu conteúdo; a “defesa da comunidade” traduzida como o 
emprego de guardiões armados para controlar a entrada; assaltante e 
vagabundo promovidos à posição de inimigo número um; 
compartimentação das áreas públicas em enclaves “defensáveis” 
com acesso seletivo; separação no lugar da vida em comum – essas 
são as principais dimensões da evolução corrente da vida urbana 
(BAUMAN 2001, pág. 110 e 111). 

 

 A distância entre os desiguais na cidade para Sposito (2011) não é mais 

explicada apenas pelo processo de periferização dos pobres e destinação das 

melhores frações de terra, áreas centrais e pericentrais, aos segmentos sociais 

de média e alta renda. Atualmente os sistemas de segurança colaboram para 

separar ainda mais ricos e pobres, ainda que ambos estejam localizados 

justapostos. Esta proximidade somente é possível em virtude dos muros e 

sistema de controle e segurança que restringem o acesso a estes espaços, no 

caso os condomínios horizontais e loteamentos fechados. Consiste no 

aprofundamento das desigualdades e a negação de possibilidades de dialogo 

entre diferentes, exigindo como forma de apreensão deste fenômeno a 
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compreensão da escala da cidade contextualizada com a sociedade que nela 

habita.    

O movimento sindical, principalmente o do ABC paulista gerou novas 

lideranças e os movimentos sociais, freqüentemente apoiados pela Igreja, 

ganharam visibilidade, particularmente os relacionados às periferias urbanas. 

Entretanto, a crise econômica relacionada à alta da inflação e ao desemprego 

gerou tensões e conflitos que as velhas relações de poder não podiam 

controlar. Desta forma, paralelo a expansão dos diretos políticos (eleições 

diretas, livre organização de partidos, liberdade de expressão, etc.) ocorreu, 

segundo Caldeira (2000), o aumento da violência e do crime, indicando que a 

democracia brasileira não fomentou o respeito pelos direitos, pela justiça e pela 

vida.  

Esta contradição se encontra muito relacionada à falência das 

instituições, principalmente o judiciário, à privatização da segurança e ao 

fechamento das cidades, contribuindo para destruição do espaço público. Isto 

explica em parte o crescimento da indústria da segurança, que é atualmente 

uma mercadoria vendida no mercado por meio de variadas formas, gerando 

produtos cada vez mais sofisticados. Este indicador se tornou o elemento 

central do padrão de segregação social difundida pelos enclaves fortificados, 

garantindo o isolamento e a proteção às classes de média e alta renda 

moradora destes empreendimentos. 

Caldeira (2000) mostra que a segurança privada no Brasil surge como 

um produto do Estado militar. No principio os serviços eram obrigatórios para 

instituições financeiras, principalmente bancos. Progressivamente, o número de 

empresas de segurança particular, denominada de orgânica, aumentou em 

resposta às crescentes preocupações da população com a problemática. 

Durante o regime democrático o Estado tentou restringir este rentável serviço, 

que cresceu rapidamente, quebrando o monopólio do policiamento pelo 

Estado. Os empresários da segurança privada querem evitar o controle da sua 

atividade pelo Estado, argumentando que a natureza privada de seu serviço se 

opõe a ineficiência do serviço público.  

Muitos enclaves fortificados, inclusive shopping centers, prédios de 

escritórios, entre outros, usam este tipo de segurança. Caldeira (2000) afirma 

que parte de profissionais que atuam nestes segmentos são ex-policiais que 
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usam armas próprias e possuem boas relações com a polícia, garantindo a 

resolução de conflitos graves, como os homicídios. Esta conexão entre os 

serviços (público e privado) desqualifica o principal argumento da segurança 

privada: que ela consiste numa alternativa à ação policial. Muito pelo contrario, 

ambas são articuladas por relações de contigüidade, nas quais os abusos e 

desrespeitos permeiam entre os dois setores. Este problema vai além da 

regulamentação dos serviços de segurança privada pelo Estado, entrando em 

pauta a discussão sobre o aprofundamento da desigualdade no acesso à 

segurança.  

A segurança privada discrimina os pobres enquanto os ricos demandam 

os serviços desta para morar em enclaves fortificados, mantendo os 

indesejados de fora à custa do desrespeito e da humilhação. À medida que o 

crime violento aumenta, os abusos persistem e as pessoas procuram meios 

privados e freqüentemente ilegais de proteção, entramos num círculo vicioso 

que só vai resultar no aumento da violência (CALDEIRA 2000, pág. 204).   

O Estado para Souza (2003) atua como promotor da segregação, agindo 

conjuntamente com o mercado imobiliário. Tais agentes investem 

diferentemente em várias regiões das cidades estabelecendo normas e 

zoneamentos que consolidam a segregação. Alem disto o Estado cumpre nas 

palavras do autor a função de “colocar os pobres no seu devido lugar”, 

constituindo-se numa polícia cidadã que resguarda a segurança das classes de 

média e alta renda das principais metrópoles brasileiras. Paralelo a isto, o 

mercado se aproveita da situação para vender empreendimentos fechados, 

monitorados e isolados para convencer as classes de média e alta renda a 

migrar do centro adensado para regiões longínquas, distantes dos centros 

urbanos, mas conectadas a estes por vias de acesso rápido.  

 

2.3. A EMERGÊNCIA DE UM NOVO PERFIL DE ESTRUTURAÇÃO 
ESPACIAL NAS METRÓPOLES BRASILEIRAS 

. 
Reis (2006) discute as transformações na apropriação do espaço urbano 

a partir da ocupação dos centros antigos das principais metrópoles brasileiras. 

Até a primeira metade do séc. XX estes eram espaços de convergência, 

aglutinando várias atividades ligadas ao comércio, aos serviços e ao lazer. 

Também encontrávamos nestes uma rede de espaços públicos composta por 
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praças e parques, constituindo-se em áreas de convivência para a população. 

Os centros tinham como característica a diversidade de usos e ocupação do 

solo, garantindo em seu território a superposição de várias funções urbanas 

(habitação, trabalho, circulação e lazer), influenciando na geração de uma 

cidade fisicamente mais compacta.  

Progressivamente, desde a segunda metade do séc. XX, os centros vêm 

perdendo vitalidade. Muitos destes vêm passando por transformações, 

consolidando-se, a exemplo de Fortaleza, Ceará, segundo Silva (2007), como 

locais de comércio e serviços destinados às populações de baixa renda, 

habitantes em geral das periferias de cidades com grande contingente 

populacional. Sem um coração central forte e abrangente, a cidade tende a 

tornar-se um amontoado de interesses isolados. Ela fracassa na geração de 

algo social, cultural e economicamente maior que a soma de suas partes 

constitutivas (JACOBS 2007, pág. 181). Várias foram as causas desse 

fenômeno. A migração do comércio e serviços do centro acompanhou o fluxo 

migratório das classes de maior poder aquisitivo, originando, segundo Reis 

(2006) um processo de difusão e dispersão urbana em grande escala. 

A desvalorização do centro, conforme Alves G. A. (2011), está articulada 

a um movimento de expansão das periferias urbanas na qual se gera 

diferenciação socioespacial resultando em espaços contraditórios: de um lado 

os condomínios ou loteamentos fechados, voltados para as classes 

economicamente mais favorecidas, e de outro, as habitações precárias 

(loteamentos clandestinos e favelas) consumidas pela população de baixa 

renda. Estas habitações precárias, ainda segundo a autora, contribuem para 

associar no imaginário das pessoas a relação entre periferia e pobreza, embora 

os condomínios e loteamentos fechados se localizem também nas periferias de 

inúmeros municípios brasileiros. Para Ojima (2007) o conceito de periferia ou 

periferização não está relacionado diretamente ao espaço geográfico, mas sim 

ao espaço socialmente produzido. 

Esta mudança no perfil ocupacional das periferias das metrópoles 

brasileiras, segundo Villaça (2001), aumentou consideravelmente após a 

década de 1970. A violência urbana repercutiu na saída das classes de média 

e alta renda dos centros, abrindo espaço para sua ocupação por miseráveis e 

ambulantes, contribuindo para fragilizar a relação entre classes de média e alta 
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renda e o centro. Ainda segundo o mesmo autor, as classes de alta e média 

renda se deslocaram do local porque o Estado melhorou em algumas áreas a 

infraestrutura da periferia (pavimentação, água e saneamento básico) e a 

economia produziu automóveis, permitindo às classes de maior poder 

aquisitivo otimizar o controle do tempo nos deslocamentos diários.  

Para Villaça (2001) o centro emerge de uma comunidade organizada 

localizado num ponto onde os membros desta se reuniriam no menor tempo 

possível. Não consiste no centro geométrico de um território. Mais que isso, é o 

centro do desenvolvimento social de uma comunidade, palco de disputas entre 

classes na busca por localizações mais vantajosas, associadas às melhores 

condições de acessibilidade. O centro urbano então não é uma entidade 

espacial definida de uma vez por todas, mas a ligação de certas funções ou 

atividades que preenchem um papel de comunicação entre os elementos de 

uma estrutura urbana (CASTELLS 2006, pág. 314). 

Para a sociologia, de acordo com Castells (2006), o termo centro urbano 

remete simultaneamente a um local geográfico e a um conteúdo social. Porém 

na pratica o conteúdo social é considerado em si mesmo, estado fora da 

relação de conjunto com a estrutura. Ou seja, para a sociologia, a noção de 

centro representa mais conteúdo que forma. Esta visão também é 

compartilhada pelos urbanistas, na qual há ruptura na relação entre o espaço 

concreto e o elemento centro.  

A estruturação espacial da metrópole brasileira tende segundo Villaça 

(2001) a se organizar em setores de círculo, diferentemente das metrópoles 

européias organizadas por meio de círculos concêntricos. Esta diferenciação é 

explicada devido à menor dimensão de nossa classe de média e alta renda em 

relação a este segmento nas metrópoles européias. A relação simbiótica, 

segundo o autor, entre a classe de média e alta renda e o centro nas 

metrópoles européias existe devido a esta estruturação espacial constituída de 

círculos concêntricos. Em nossas metrópoles, a estruturação em setores de 

círculos promove o progressivo desligamento entre as classes de média e alta 

renda em relação ao centro. Dessa forma, estas classes deslocam-se sempre 

na mesma direção, originando novas centralidades e subcentralidades, que 

segundo Arantes, Vainer e Maricato (2000) transferem renda imobiliária para 
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áreas pouco ocupadas ignorando as necessidades básicas da população já 

instalada.   

Para Reis (2006) este processo pode ser percebido na forma como a 

sociedade se apropria do espaço urbano. A cidade tradicional, composta de um 

núcleo central rodeado por uma periferia, cede espaço a um novo modelo 

formado por inúmeras centralidades, dando lugar a uma estrutura multinuclear 

e difusa, segundo Castells (2006), cujas formas e padrões são bastante 

distintas do anterior. As atividades principais desenvolvidas nos centros 

tradicionais guardam as seguintes características: concentração de atividades, 

fácil acessibilidade no conjunto da estrutura urbana e divisão interior dos 

espaços.  

A desconcentração da função comercial resulta para Castells (2006) no 

surgimento de alguns equipamentos como os shoppings e centros de negócios, 

típicos da cidade contemporânea, que assumem para Reis (2006) o papel 

desempenhado pelos centros das cidades antigas, porém com outras formas 

de apropriação do espaço, gerando outras maneiras de gestão espacial, como 

o sistema condominial. Esse tipo de gerência se aplica aos espaços privados 

de usos coletivos, podendo assumir várias tipologias, como as lojas comerciais, 

edifícios de escritórios, condomínios residenciais, entre outros, rompendo a 

antiga hierarquia entre espaços públicos e privados da cidade tradicional. 

Caldeira (2000) identifica historicamente três tipos de estruturação 

espacial comuns à maioria das cidades brasileiras, associadas aos tipos de 

distinção sociais produzidos em cada um destes momentos. O primeiro é 

datado do final do séc. XIX prosseguindo até a década de 1940. Nesse período 

as cidades se implantavam em espaços reduzidos e a distinção social era 

visualizada através da diferenciação das tipologias arquitetônicas.  

Entre os anos de 1940 e 1980 prevaleceu o modelo de cidade ainda 

muito percebido nos das atuais, formada por um centro rico e uma periferia 

pobre. Desta forma, historicamente, de acordo com Caldeira (2000), as elites 

latino americanas, inclusive a brasileira, permaneceram predominantemente no 

centro, melhor estruturado, enquanto a população de baixa renda habitava a 

periferia de maneira precária, estabelecendo uma relação conflituosa entre o 

centro rico e a periferia pobre. Campos Filho afirma que: 
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No quadro do capitalismo, a distribuição da população e das 
atividades econômicas no solo urbano segue a regra básica pela qual 
quem pode mais, em termos de poder aquisitivo, melhor se localiza 
na estrutura das cidades em relação ao emprego, à oferta de serviços 
urbanos, ao comércio e serviços em geral, especialmente os de 
cultura e lazer (2001:46). 
 
 

 A partir dos anos oitenta surge o último padrão, onde grupos sociais 

distintos se aproximam na mesma medida em que se isolam através do uso de 

barreiras físicas (muros, grades, cancelas) e tecnológicas (cercas elétricas e 

alarmes). O terceiro padrão da estruturação espacial é identificado pela 

disseminação dos, segundo a autora, “enclaves fortificados”. Uma série de 

fatores contribuiu para disseminação deste novo padrão nas principais 

metrópoles brasileiras, indicando que o modelo centro rico e periferia pobre não 

é capaz de descrever o processo de segregação e desigualdades sociais 

metropolitanas. Tais fatores para a autora são:  

A reversão do crescimento demográfico, a recessão econômica, a 
desindustrialização e a expansão das atividades terciárias, a melhoria 
da periferia combinada com o empobrecimento das classes 
trabalhadoras, o deslocamento de parte das classes média e alta 
para fora do centro, e ampla difusão do medo do crime, que levou 
pessoas de todas as classes sociais a buscar formas mais seguras 
de moradia (2000: 255). 
 
 

D’Otaviano (2006) afirma que esta configuração urbana sofre alterações 

com a implantação dos condomínios horizontais e loteamentos fechados, como 

o primeiro Alphaville, lançado em Barueri, São Paulo, na década de 1970. A 

partir desta data, a periferia de vários municípios brasileiros passa a ser 

ocupada por empreendimentos fechados destinados às classes 

financeiramente mais robustas inseridas em regiões metropolitanas. Desta 

forma, paulatinamente observamos a mudança no perfil socioeconômico da 

ocupação das periferias urbanas, gerando novas áreas de expansão em 

territórios anteriormente destinados às práticas veranistas ou rurais.  

A vida urbana tornou-se portátil e, desse modo, ocorreu o mesmo com a 

cidade (GOTTDIENER, 1993, pág. 14). A cidade compacta cede espaço para 

aglomerações fragmentadas, originado formas urbanas denominadas por 

Ojima (2007) pelo termo “urban sprawl” ou espraiamento urbano. Esta 

denominação emerge para classificar a expansão desordenada das 

aglomerações norte americana dos anos 1960. Em geral consiste em 
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urbanizações de baixas densidades e muitos pesquisadores relatam que tal 

processo vem ocorrendo em outras regiões do mundo, embora cada uma delas 

apresente suas particularidades ou distinções, como o caso brasileiro motivado 

pela violência urbana e por questões econômicas de acesso a terra. O ponto 

em comum destas aglomerações reside na grande dependência por transporte 

individual automotivo, fato gerador de discussões sobre alternativas 

sustentáveis de mobilidade urbana. 

Para Ojima (2007) este fenômeno consiste na difusão das “Edge City” ou 

cidades de contorno, termo utilizado pelo jornalista e escritor estadunidense 

Joel Garreau. Trata-se de cidades desconectadas dos centros consolidados e 

que formam conforme Wilheim (2009) verdadeiros simulacros urbanos. 

Gottdiener observa que: 

Atualmente, os empreendedores e especuladores imobiliários podem 
escolher uma área de deserto ou de expansão agrícola, ou mesmo 
fincar raízes no coração de uma metrópole, e reunir as forças do 
comercio, do governo e da construção que promoverão, num curto 
período, um projeto de desenvolvimento “urbano” (1993:14).  

 

Tais simulacros urbanos tendem a recriar espaços de convivência fechados e 

constantemente monitorados negando a cidade existente, resultando em 

contatos efêmeros com o entorno imediato, geralmente realizado por meio de 

transportes motorizados, principalmente pelo automóvel particular. 

Ojima (2007) retrata que o recorte centro periferia possui também escala 

regional, indicando como um município se articula com os demais num espaço 

metropolitano. Esta observação é decorrente da expressão de uma nova ordem 

política, social e econômica ditada pela globalização, que diluiu a relação 

espaço-tempo, favorecendo a emergência de formas espaciais regionais na 

vida moderna. Analisando desta forma, os limites da cidade (metrópole) são 

compreendidos não no sentido de continuidade ou expansão da mancha 

urbana, mas enquanto unidade a ser compreendida como centro periferia ou 

região.  

Neste processo, as aglomerações urbano-metropolitanas que se 
consolidam ao longo dos anos do século XX apresentam uma 
condição social distinta onde a região se destaca sobre as dimensões 
locais. Ou seja, o processo de dispersão urbana e as novas formas 
de consumo do espaço só podem ser entendidas a partir de uma 
escala regional, observando em outra escala a implosão-explosão 
urbana (OJIMA 2006, pág. 06)  
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Desta forma Sposito (2011) argumenta o fim da cidade como unidade espacial 

reforçando que esta não deve ser pensada de maneira fechada, mas como um 

sistema aberto em relação às formas e aos fluxos, demandando novas 

concepções para apreensão do fenômeno urbano.  

Este fenômeno, guardadas as devidas proporções, é observado no 

município de Eusébio, principalmente após a aprovação do PDDU 2001, que 

potencializou uma série de transformações ao território municipal, visualizada 

na implantação dos condomínios horizontais e loteamentos fechados em 

substituição aos sítios e chácaras de veraneio. 

 

2.4. AS INFLUÊNCIAS DO NEW URBANISM NA CONSOLIDAÇÃO DO 
ESPAÇO EXCLUDENTE E ELITISTA. 

 
Para Caldeira (2000) os condomínios horizontais e loteamentos 

fechados no Brasil não são intervenções originais. Ambos guardam 

semelhanças com os CIDs dos subúrbios norte americanos.  

Entretanto, algumas particularidades entre estes devem ser destacadas. 

No caso brasileiro, os empreendimentos citados são invariavelmente fechados 

e de acesso restrito. Os CIDs constituem espaços abertos, embora existam 

variações deste modelo de caráter fechado.  Ambos são influenciados pelo 

chamado New Urbanism, uma das tendências de desenho urbano norte 

americano. 

 A proposta já celebra 20 anos de existência nos EUA (Seaside foi 
inaugurada em 1980) e o Congress of New Urbanism cresceu 
substancialmente nos anos 90 com o apoio de grupos ambientalistas, 
incorporadores, empreendedores e políticos de todos os espectros 
ideológicos (LARA 2001).  

 

O New Urbanism para Keith e Del Rio (2003) consiste numa alternativa 

ao urbanismo moderno rodoviarista dominante nos subúrbios norte 

americanos, resgatando valores perdidos nestes locais, como a acessibilidade, 

o senso de lugar, o sentido de comunidade e da arquitetura como obra de arte.  

O New Urbanism é caracterizado por uma estética arquitetônica 

conservadora, atendendo aos anseios da classe média norte americana, 

abordando um vocabulário historicista (revival) dos anos 1970. As propostas 

desta tendência ficaram restritas apenas as classes médias e brancas norte 

americanas, não oferecendo contrapartidas às classes menos favorecidas. Ao 
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contrário, incentivou a indústria da segurança pelo controle arquitetônico 

(muros, cercas elétricas, alarmes, etc.) das fronteiras sociais para manutenção 

deste “urbanismo” de elite. Gunn retrata que: 

Compendios de New Urbanism – como o manual The Lexicon of the 
New Urbanism da Duany Plater-Zyberk e Cia. dos EUA e o Urban 
Desing Compendium da empresa English Partnerships do Reino 
Unido – também são estranhamente mudos no sentido de não 
possuírem capítulos sobre “segurança” e não fazerem nenhuma 
menção ou discussão sobre as condicionantes de fechamento de 
contorno, os quais no Brasil constituem o ponto de partida para 
projetos de condomínios fechados (2005).   

 

Domingues (1996) considera o subúrbio, no caso o brasileiro, como a 

reserva fundiária fruto de um crescimento urbano impreciso e submetido a 

processos espontâneos de ocupação da periferia das grandes cidades. Ainda 

segundo o mesmo autor, temas como a segregação étnica, a exclusão social e 

a insegurança do meio urbano são variáveis fundamentais para a existência 

dos subúrbios, ocupados, de forma pouco adensada, principalmente pelas 

classes de maior renda norte americanas.  

Porém, para Sabatini (2003), na ocupação do subúrbio brasileiro ou 

periferia, semelhante às cidades latino americanas, as questões econômicas 

de acesso à terra e a violência urbana adquirem maior relevância em relação 

aos fatores étnicos ou raciais em comparação ao modelo norte americano.  

O subúrbio para Gottdiener (1993) é a imagem do bairro dormitório da 

grande cidade, marcando a separação da relação entre casa e trabalho. A 

classe média e alta norte americana aderiram a estes bairros em busca de um 

novo estilo de vida, baseado em torno do consumo e da família nuclear 

constituída por pai, mãe e filhos. Em geral o pai trabalha na cidade e a mãe 

cuida dos filhos em casa, na companhia das vizinhas e entre idas e vindas ao 

shopping center.  

Há no “suburban way of life” norte americano, denominação de Castells 

(2006), uma fraca participação nas associações de bairro, pobreza nas 

relações sociais e forte influência da televisão na propagação das idéias e 

comportamentos dominantes. Trata-se de um local socialmente homogêneo, 

mas culturalmente diverso, fragilizando a tese sobre a inexistência de um 

comportamento suburbano em contraponto ao modelo cultural centrado no 

bairro. Isto é explicado por Gottdiener (1993), ao afirmar existir muitos tipos de 
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subúrbios, diferenciados, entre outros fatores, pelo nível de renda dos 

habitantes e pela proximidade com o centro da cidade.  

Essas aglomerações influenciaram a ocupação das franjas periféricas de 

muitos municípios brasileiros, principalmente os da Região Sudeste, gerando 

um urbanismo excludente e elitista, pautado na dependência do automóvel 

particular e viabilizado em torno da família mononuclear. 

 

2.5. CONCEITO DE CONDOMÍNIOS HORIZONTAIS E LOTEAMENTOS 
FECHADOS E AS INDIFERENÇAS DA LEI Nº 6766/79 SOBRE ESTAS 
MODALIDADES DE USO E PARCELAMENTO DO SOLO URBANO. 

 

Há no mercado brasileiro inúmeras modalidades de condomínios 

horizontais e loteamentos fechados. Alguns têm poucas unidades 

habitacionais, outros são verdadeiras cidades e ainda existem aqueles que 

congregam usos mistos, como habitação comércio e lazer.  

Souza e Silva (2004) e Silva (2008) alertam para diferenciação entre 

estas tipologias. Nos condomínios horizontais o espaço é de propriedade 

privada, ou seja, as áreas comuns do empreendimento são de propriedade 

exclusiva dos condôminos. Enquanto isso, nos loteamentos há a doação de 

percentual de área (25% para sistema viário, 5% para áreas livres e 5% para 

áreas institucionais, totalizando 35%), de acordo com a Lei nº 6766/79, para o 

poder público realizar a urbanização. Entretanto a Lei nº 9785/99 obrigou os 

municípios que tem planos diretores a definir, de acordo com a legislação de 

parcelamento do solo, os percentuais relativos à doação de terras ao poder 

público, tornando o processo de parcelamento mais condizente com as 

realidades locais.  

No condomínio horizontal não há necessidade de doação de terrenos ao 

poder público, uma vez que não é modalidade de parcelamento do solo urbano. 

Em muitos planos diretores a área máxima de um condomínio horizontal 

corresponde a quadra de um loteamento, não superando, geralmente 10.000m² 

(dez mil metros quadrados). Essa afirmação permite deduzir que o condomínio 

horizontal deve ser implantado posteriormente a efetivação do loteamento, ou 

seja, após haver o parcelamento da gleba por meio da definição do sistema 

viário e do desenho das quadras e dos lotes.   
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Entretanto, há uma modalidade de parcelamento, não prevista na lei 

federal, denominada comumente de loteamento fechado. Alguns planos 

diretores, como o de Eusébio, definem tal parcelamento como condomínio 

urbanístico, aproveitando-se da autonomia municipal quanto ao disciplinamento 

do uso e ocupação do solo. Porém, em virtude da indefinição da Lei 6766/79, o 

termo loteamento fechado é utilizado para fechamento das áreas públicas sob 

o regime condominial, gerando confusões aos consumidores destes 

empreendimentos e vantagens econômicas para poder público, ao transferir o 

custo da urbanização à iniciativa privada, no caso aos incorporadores.  

[...] não existe a figura jurídica do chamado "loteamento fechado", 
pois todo parcelamento do solo destinado a implantação de 
loteamentos é regulamentado pela Lei Federal nº 6.766/79 (que 
dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, e foi modificada 
parcialmente pela Lei Federal 9.785/99), que define e regulamenta as 
normas dos loteamentos para fins urbanos, e que são, pela sua 
natureza jurídica, espaços de uso público. Ou seja, a acessibilidade 
ao seu território não pode ser restrita a seus moradores, apesar dos 
inúmeros exemplos em contrário existentes em nossas cidades. A 
prática corrente do setor imobiliário em denominar uma coisa como 
sendo outra, além de constituir um ato jurídico imperfeito, representa 
uma propaganda enganosa, pois cria uma falsa sensação de 
segurança aos seus adquirentes (SOUZA, Luiz Alberto, 2003). 

  

Souza e Silva (2004) elenca como principais motivos para disseminação 

dos condomínios horizontais e loteamentos fechados no Brasil aos seguintes 

fatos: a violência crescente dos grandes centros urbanos, a ação da 

especulação imobiliária através da criatividade do mercado, o avanço das 

tecnologias (transporte e comunicações) que favorece a ocupação de áreas 

mais distantes das maiores aglomerações urbanas, as legislações urbanísticas 

existentes (Planos Diretores, Lei nº 6766/79, Estatuto da Cidade, etc.) ainda 

confusas quanto ao tratamento e definições do conceito de condomínio 

urbanístico e a incapacidade do poder público em atender as necessidades da 

população por espaços públicos.  

Para Campos Filho (2001), tais leis, em especial a Lei nº 6766, tornou o 

processo de loteamento cada vez mais elitista, procurando evitar a figura dos 

loteamentos clandestinos, como se a maioria da população brasileira tivesse 

acesso a imóveis regularizados. Como resultado deste processo ocorreu o 

aumento vertiginoso do número de falsos condomínios nas metrópoles 
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brasileiras, que são loteamentos cujas áreas públicas são fechadas e 

monitoradas por equipamentos de segurança.  

Esta problemática se agrava em municípios de pouca estruturação 

urbana e de ambiente institucional frágil, como o caso de Eusébio, integrante 

da RMF. O plano diretor (PDDI 2008) disciplina a implantação dessas tipologias 

fechadas através da eleição de áreas propícias para instalação de 

equipamentos habitacionais fechados, evitando, dessa maneira, usos indevidos 

do solo urbano e a privatização excessiva do espaço publico do município.  

 

2.6. A EMERGÊNCIA DOS CONDOMÍNIOS HORIZONTAIS E 
LOTEAMENTOS FECHADOS CONTEXTUALIZADOS COM A 
METROPOLIZAÇÃO E DISPERSÃO URBANA SEM LIMITES DAS 
METRÓPOLES BRASILEIRAS 
 
Em geral, no Brasil, segundo Philippi Jr. et al  (2002),  regiões 

metropolitanas não podem ser geridas sem uma integração entre os municípios 

participantes. A autonomia do município emanada pela Constituição Federal de 

1988 não deve ter a mesma aplicabilidade para municípios metropolitanos. 

Entretanto, a Carta Magna não estabeleceu a região metropolitana como um 

nível próprio de governo. Não há um município metropolitano, ou uma estrutura 

intermediária entre a estadual e a municipal. Desta forma, o Estado estabelece 

por lei a criação destas regiões observando a necessidade de tratamento 

integrado de serviços, denominado funções de interesse comum num local 

determinado. Delimitar uma região metropolitana para Rodrigues A. M. (2008) 

consiste em reconhecer a influência de uma cidade sobre uma área contígua, 

através de um processo de conurbação entre vários municípios, apresentando 

multiplicidade de usos, de equipamentos e de infraestruturas.  

Nos últimos anos a teia de influência da região metropolitana extrapolou 

a contigüidade espacial dando origem a novas formas urbanas, fragmentadas e 

desconexas, gerando excentricidades nas quais um município sozinho é 

incapaz de responder. Tais excentricidades são para Philippi Jr. et al  (2002) 

visualizadas, por exemplo,  nos problemas ambientais decorrentes da má 

gestão dos recursos hídricos, no qual a poluição lançada por um município 

impacta negativamente na qualidade das águas do vizinho. Nas metrópoles os 

problemas são imensos e não devem ser tratados isoladamente. Entretanto, 
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cada município é autônomo para elaborar seu planejamento e ordenação do 

território, realizados muitas vezes sem considerar o que o município ao lado 

realiza.  

Para Castells (2006) os fatores preponderantes para a caracterização 

desta configuração urbana são os seguintes: difusão urbana das atividades 

(comércio, habitação, lazer, circulação) de maneira interdependente através de 

uma dinâmica social independente da ligação geográfica. Na visão de 

Gottdiener (1993) as desigualdades de classe e de raça, esta última no 

contexto norte americano, aliada as diferenças no provimento de bens e 

serviços são fenômenos sócio-espaciais corriqueiros nas regiões 

metropolitanas.  

As metrópoles são caracterizadas pela influencia que exerce nas 

relações sociais, funcionais e econômicas num território determinado. De 

acordo com Castells (2006) representam um ponto dominante de uma rede 

urbana, constituindo uma unidade de regulação hierarquicamente superior às 

demais cidades participantes dessa rede. Santos (2008) afirma que as grandes 

metrópoles ocupam áreas de dimensões consideráveis e entremeadas de 

vazios apresentando as seguintes particularidades: tamanho exagerado, 

dependência de transporte rodoviário, carência de infraestruturas, especulação 

imobiliária, problemas de mobilidade e periferização da população.  

Para Rodrigues A. M. (2008) o urbano não é mais definido pelos limites 

das sedes municipais. As regiões metropolitanas formam uma teia intrincada 

cujos limites extrapolam os perímetros oficiais. Nestas regiões as relações 

econômicas, sociais, financeiras, ultrapassam os limites de um único município 

revelando a complexidade do fenômeno da urbanização e os problemas 

decorrentes desta expansão. A urbanização dispersa para Maricato (2008) é 

um dos resultados desta expansão, ocasionando a expulsão da população 

pobre do centro para a periferia das grandes cidades gerando graves 

problemas socioambientais.   

A fragmentação sociopolítico-espacial, de acordo com Souza (2003) e 

Sposito (2011), surge como um contraponto à globalização, um subproduto 

desta que gera riqueza cada vez mais concentrada para poucos e pobreza 

para muitos. Desta forma a fragmentação não é apenas uma maneira de 

determinar o aumento das disparidades sociais, mas designa todo o processo 
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que abrange desde a formação dos territórios ilegais das favelas até a 

fortificação das cidades materializada nos condomínios horizontais e 

loteamentos fechados A dispersão do tecido urbano, segundo Sposito (2007), 

deve ser inserida nesse contexto, a partir da analise dos valores e perspectivas 

das práticas socioespaciais que incentivam a segregação social, negando o 

conceito de cidade como local convivência entre diferentes.  

Os novos empreendimentos imobiliários refletem a tendência de 

aglomeração seguindo extratos socioeconômicos ou baseados no padrão de 

consumo, retratando o fenômeno da auto-segregação da população 

economicamente abastada na qual a noção de espaço público se restringe à 

utilização dos espaços de uso coletivo dos empreendimentos fechados.  

O fenômeno da dispersão urbana para Villaça (2001) provoca a 

fragmentação das cidades, rompendo com os princípios básicos de livre 

circulação que fundamentaram a estruturação urbana das cidades modernas. 

Representam o fluxo migratório das elites brasileiras, que de maneira geral 

partiram do centro em direção aos bairros vizinhos, originando um fluxo 

progressivo, atingindo outras áreas metropolitanas, rompendo, segundo 

D’Otaviano (2006) com o padrão centro rico e periferia pobre.  

Para Sposito M. (2008) a dispersão urbana implica em novas formas de 

produção e apropriação do espaço urbano, concorrendo para a constituição de 

novos modelos residenciais que trazem impactos sociais e econômicos ao 

meio onde se inserem. Este fenômeno deve ser analisado através da 

descontinuidade ou difusão do tecido urbano, cuja repercussão imediata é a 

distinção entre a cidade e o campo, desconstruindo do conceito de urbano 

como unidade originária da antiguidade.  

A intensificação das relações entre o urbano e o rural, engendrados no 

modo de produção capitalista, ocasionou a interpenetração entre tais 

ambientes, fato reforçado pela disseminação de práticas e valores urbanos ao 

ambiente rural através dos avanços da comunicação e da superação das 

barreiras espaciais. Conseqüentemente, a cidade se encontra em processo de 

dissolução em decorrência do espraiamento urbano e da diminuição das taxas 

de densidade demográficas percebidas nestes espaços dispersivos. Cada vez 

mais os fluxos de pessoas e de mercadorias se intensificam e paisagens que 

poderiam ser classificadas como rurais ganham outros conceitos em virtude da 
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progressiva concentração de espaços urbanos amalgamados com fragmentos 

do rural.   

Desta forma são criados nestas áreas, de acordo com Alves G. A. 

(2011), espaços voltados para a moradia das classes de média e alta renda 

materializados nos condomínios horizontais e loteamentos fechados que 

vendem entre outros atributos a proximidade com a natureza como forma de 

distinção. Os parques e praças dos empreendimentos fechados são 

idealizados como forma de compensação ambiental, reforçando o discurso de 

preocupação com o meio ambiente empregado pela criatividade do mercado.  

De acordo com tal discurso, os impactos ambientais decorrentes da 

implantação destes equipamentos serão mínimos e as compensações 

ambientais (no caso as praças e parques de uso privativo) consistem nas 

contrapartidas aos possíveis problemas que o empreendimento passa trazer. 

Assim, a exploração da proximidade com a natureza transforma a periferia 

metropolitana cuja conseqüência será o desparecimento progressivo de valores 

como a tranqüilidade, o ar puro, a segurança e a beleza, elementos muitas 

vezes não encontrados na maioria das cidades. 

Nesse contexto, podemos inserir a RMF, atualmente palco de inúmeros 

contrastes que merecem tratamento e gestão integrados. O processo de 

implantação de tipologias fechadas no município de Eusébio exige 

compreensão em escala metropolitana, uma vez que a interpretação do 

processo na abrangência do município não permite esclarecer todas as 

nuances de uma problemática que possui raízes na expansão do município 

sede da RMF, ou seja, Fortaleza.   

 

2.7. O FENÔMENO DA DISPERSÃO URBANA E A QUESTÃO 
AMBIENTAL  
 

A dimensão ambiental surge como uma questão de importante 

relevância no estudo da urbanização dispersa. De acordo com Ojima (2007) 

diversos estudos envolvem preocupações com este tipo de urbanização ou 

expansão descontrolada do uso do solo.  

Este processo poderá trazer inúmeros impactos sociais, econômicos e 

ambientais negativos decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais. 
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Entre estes impactos, segundo o autor, chama a atenção o uso indiscriminado 

do transporte automotivo particular, problema que pode ser analisado mais 

como causa que conseqüência, uma vez que quanto maiores as distâncias a 

serem percorridas, maior será o uso deste transporte para efetuar os 

deslocamentos da vida cotidiana. Além disto, esta urbanização resulta na 

progressiva diminuição de áreas verdes. Para ser viável, esta ocupação 

necessita do consumo de áreas periurbanas, nas quais se realizava num 

passado pouco distante atividades rurais ou relativas ao veraneio 

metropolitano. A lógica desta urbanização é morar perto do campo tendo as 

infraestruturas urbanas à disposição obtendo todas as vantagens possíveis 

desta localização.   

A dispersão urbana para Ojima (2006) não faz sentido se não for 

entendida através de uma abordagem comparativa. De acordo com o autor, 

entre as causas e conseqüências advindas deste processo se destacam: o 

aumento das distancias para cobertura de serviços públicos (segurança, saúde, 

educação, saneamento, etc.), o acirramento dos conflitos sociais decorrentes 

do aumento da segregação socioespacial, maior consumo de recursos naturais 

(água e energia), o aumento da poluição atmosférica, o crescimento da 

demanda por transporte automotivo individual, aumento nos 

congestionamentos diários nos deslocamentos entre casa e trabalho, entre 

outros.  

Esta lógica de apropriação do espaço, para Ojima (2006), conduz a 

seguinte conclusão: que os indivíduos, mais especificamente os dotados de 

melhores condições de mobilidade, desejam uma aproximação com a natureza 

sem renunciar das facilidades e comodidades proporcionadas pelo meio 

urbano. Segundo o autor, esta população busca sua inserção em meio a 

bosques e campos verdejantes, locais preferenciais para implantação de 

loteamentos fechados e condomínios horizontais, sem pensar nas 

conseqüências desta atitude para o conjunto da sociedade. Habitar longe do 

cinza da cidade e próximo do sossego do campo motiva inúmeros indivíduos a 

abandonarem os centros urbanos e migrarem para estes novos 

empreendimentos fechados, vendidos como urbanisticamente sustentáveis e 

dotados de sistemas de segurança e controle para garantir o conforto e a 

comodidade de seus habitantes.  
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A dúvida levantada pelo autor é sobre a sustentabilidade desta 

urbanização, de caráter disperso e fragmentado, que consome 

demasiadamente o espaço em comparação à cidade compacta, verticalizada e 

carente de áreas verdes, onde estas estão distantes, mas se encontram, 

teoricamente, conservadas em algum lugar. 

Para Leff (2008) a cidade, mais especificamente o fenômeno urbano, é 

insustentável. Segundo o autor este processo ocorre através da 

superexploração dos recursos naturais, da negação e destruição do entorno 

ecológico, da descaracterização dos recursos hídricos e da produção 

exagerada de resíduos. A urbanização acompanhou a lógica da acumulação do 

capital e incorporou os valores da globalização da economia, convertendo-se 

no indicador mais claro da ideologia do progresso.  

A crise ambiental obriga a se repensar a cidade, considerando o 

continuo urbano e regional como uma articulação entre forças de natureza 

diversas (políticas, sociais, econômicas e ambientais), questionando o 

fenômeno da urbanização a partir dos seguintes pontos: a redefinição da 

cidade como sede da cidadania por meio da emergência da participação 

política de outros segmentos sociais (movimentos sociais rurais), a noção de 

escala da degradação ambiental que ultrapassa os limites da cidade atingindo 

o entorno rural e a interpretação dos fluxos de matéria e energia que interagem 

na relação entre cidade e campo. 

Para Bernardelli e Locatel (2003) a expansão desmesurada da cidade é 

cara para a sociedade com um todo, pois com isto temos de um lado a 

subutilização de áreas consolidadas e de outro um conjunto de infraestruturas 

a serem implantadas ao longo de vazios urbanos que encarecem os custos de 

vida e valorizam terrenos longínquos.   

A dinâmica urbana metropolitana acaba gerando novas estratégias 

locacionais para as classes de média e alta renda brasileiras. Os grandes 

shopping centers, os hipermercados, dentre outros equipamentos comerciais 

assumem a função de novas centralidades para as referidas classes que 

buscam o isolamento nas franjas periféricas de inúmeras regiões 

metropolitanas do país. Problemas como a violência e o caos urbano são tidos 

como motivadores desta tendência de produzir o espaço urbano, demandando 

dos profissionais da construção civil, arquitetos e engenheiros, a idealização de 
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espaços que contemplem os anseios das classes de média e alta renda por 

qualidade de vida e respeito ao meio ambiente.  

O mercado através de uma linguagem única e sedutora tem mostrado 

diversas soluções para o atendimento destas questões, nas quais ganha cada 

vez mais destaque a figura dos condomínios horizontais e loteamentos 

fechados. As análises sobre a disseminação destas tipologias fechadas no 

ambiente urbano ainda é um tema relativamente novo no Brasil. Seus estudos 

datam de meados da década passada com início na região sudeste. Trata-se 

de um tema bastante estudado e seus efeitos podem ser visualizados em 

algumas cidades, no caso a Região Metropolitana de Fortaleza com destaque 

para o Município de Eusébio.  

Apesar das particularidades de cada região, podemos encontrar alguns 

efeitos resultantes dessa urbanização, como a segregação residencial e a 

ocupação desordenada de áreas ambientalmente frágeis (rios, córregos, 

lagoas e açudes). Os equipamentos condominiais, em virtude de seu caráter 

privado, concorrem para a disseminação da privatização no ambiente urbano, 

produzindo uma cidade desigual e apartada.  
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3. ESTUDO DE CASO: O MUNICÍPIO DE EUSÉBIO 

3.1. O MUNICÍPIO DE EUSÉBIO NO CONTEXTO METROPOLITANO DE 
FORTALEZA  

 

A RMF é composta por quinze municípios (Aquiraz, Cascavel, Caucaia, 

Chorozinho, Eusébio, Fortaleza, Guaiúba, Horizonte, Itaitinga, Maracanaú, 

Maranguape, Pacajús, Pacatuba, Pindoretama e São Gonçalo do Amarante) de 

acordo com informações do IPECE (2009) (Figura 03). Tal região, ainda 

segundo a mesma fonte, possui 3.655.259 habitantes distribuídos em 5.783,6 

km² de território e abriga 43% da população do Estado, ocupando o sétimo 

lugar em extensão territorial do universo de nove macrorregiões de 

planejamento do Estado do Ceará segundo IPECE (2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dantas e Silva (2007) relatam que a RMF foi oficializada anteriormente à 

manifestação do processo de metropolização pela Lei Complementar nº 14/73. 

Essa oficialização ocorreu com a participação dos seguintes municípios: 

Fortaleza, Caucaia, Maranguape, Pacatuba e Aquiraz. No decorrer do tempo 

vários municípios foram desmembrados e outros se incorporaram à RMF, como 

o ocorrido recentemente com os municípios de Cascavel e Pindoretama.  

 
Figura 03: Região Metropolitana de Fortaleza. Fonte: Seplag e IPECE (2009) 
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Rufino (2008) afirma que a incorporação de novos municípios ocasionou o 

espraiamento da periferia da região favorecendo a lógica da expansão 

imobiliária. Ainda segundo a mesma autora, muitos desses municípios são 

pouco populosos e de economia predominantemente rural, indicando que a 

dimensão física territorial propicia um desenvolvimento metropolitano pautado 

por questões políticas e por interesses do capital.  

A mesma autora afirma que a institucionalização da RMF em 1973 

objetivava a desconcentração industrial de Fortaleza em direção aos 

municípios vizinhos, inicialmente em Maracanaú e logo em seguida em 

Caucaia. Dessa forma, segundo Pequeno (2007), o setor industrial passou por 

uma reorganização nas últimas décadas migrando para os espaços periféricos 

da metrópole. Tal reorganização, ainda segundo o autor, pode ser decomposta 

em três fases (Figura 04): com a criação do Distrito Industrial de Fortaleza na 

década de 1970, implantado no município de Maracanaú, antigo distrito de 

Maranguape; o segundo, ocorrido durante a década de 1990, vinculado com a 

expansão do setor ao longo de eixos viários federais e estaduais atingindo os 

municípios de Horizonte, Pacajus, Pacatuba, Eusébio, Maranguape e Caucaia 

através de incentivos fiscais para atração das indústrias e o terceiro por meio 

da criação do CIPP localizado entre os municípios de Caucaia e São Gonçalo 

do Amarante, a oeste da RMF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 04: Vetores 
de expansão da 
Região 
Metropolitana de 
Fortaleza.  
Fonte: Observatório 
das Metrópoles 
2007. 
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Smith (2001) apud Bernal (2004) aponta quatro vetores de expansão da 

RMF. O primeiro está relacionado à criação do Distrito Industrial de Maracanaú, 

na década de 1970, viabilizado pela SUDENE através de incentivos fiscais. 

Nessa época foram construídos alguns conjuntos habitacionais nos municípios 

vizinhos (Caucaia e Maracanaú) nos eixos viários de penetração da Capital do 

Estado, visando desafogar a demanda habitacional de Fortaleza.  

O segundo vetor está relacionado com a expansão dos municípios de 

Eusébio, Horizonte e Pacajus, articulados pela Rodovia BR-116. Os fatores que 

impulsionaram o desenvolvimento destes municípios apresentam 

características distintas do vetor anterior. Neste caso, as mudanças produtivas 

instauradas durante a década de 1980, marcadas principalmente pela abertura 

da economia brasileira no cenário internacional, permitiram a formação de 

novos arranjos competitivos proporcionando certo grau de desconcentração 

industrial na RMF, ganhando destaque os municípios de Caucaia e Horizonte.  

O terceiro vetor acompanha a faixa oeste de Fortaleza e vem se 

desenvolvendo progressivamente, constituindo-se talvez, na visão dos autores, 

no mais significativo vetor de expansão da RMF. Seu inicio está relacionado 

com a construção dos conjuntos habitacionais de Araturi, Metropolitano e Nova 

Metrópole, situados na faixa lindeira da BR-020 e localizados entre os 

municípios de Fortaleza e Caucaia. Tais empreendimentos habitacionais foram 

edificados com a finalidade de atender a demanda habitacional de Fortaleza e 

deslocar a população de baixa renda das áreas mais valorizadas para esses 

espaços longínquos e carentes de infraestrutura urbana. Outra particularidade 

deste vetor foi a ocupação da faixa litorânea do município de Caucaia, entre as 

praias de Icaraí e Cumbuco, que culminou na transformação dos espaços de 

veraneio em locais de moradia definitiva, modificando a configuração espacial 

deste espaço. A construção do CIPP terá influencia substancial na 

transformação deste vetor, colaborando para a concentração de investimentos 

por parte do Estado e na valorização imobiliária dos espaços litorâneos dos 

municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante.  

O último vetor de expansão da RMF está relacionado com a porção leste 

da região, mais precisamente na direção dos municípios de Eusébio e Aquiraz. 

Este vetor apresenta singularidades em relação aos demais justamente por 

está situado fora da lógica de expansão industrial. Em vez disso, tal vetor vem 
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se especializando como eixo de expansão da atividade turística e de moradia 

das classes de média e alta renda da Capital do Estado. As condições 

paisagísticas e ambientais são das melhores no contexto do ambiente 

metropolitano, oferecendo perspectivas para a substituição da segunda 

moradia, de veraneio, para a moradia definitiva nos municípios de Aquiraz e 

Eusébio. Esses vetores na visão de Bernal (2004) revelam a tendência de 

concentração das atividades industriais e turísticas na RMF, favorecendo a 

polarização da metrópole em relação às demais regiões do Estado. Tal fato 

concorre para o aumento do fluxo migratório e das demandas por habitação e 

de transporte no ambiente metropolitano. 

O contexto metropolitano delineado para Bernal (2004) pelas idéias 

neoliberais do Governo das Mudanças (1987 a 2005) e pela reestruturação 

produtiva em nível nacional favoreceu o deslocamento de empresas do sul e 

sudeste do país para o Ceará. Essa tendência na visão da autora colaborou 

para a formação de alianças entre o capital modernizador, o capital imobiliário 

e os fundos de pensão resultando numa conjugação de forças que 

determinaram Fortaleza como metrópole periférica. Essas forças são 

impulsionadas pelas elites locais que controlaram o aparelho do Estado e se 

estabeleceram no poder nos últimos vinte anos. De acordo com a autora as 

idéias neoliberais introduzidas pelo referido governo favoreceu por meio de 

incentivos fiscais a concentração de grandes firmas em rede, estabelecendo 

entre elas um processo de mutualização, contribuindo para a diminuição de 

riscos e aumentando as chances competitivas. Essa estratégia garantiria o 

acesso a uma mão-de-obra especializada juntamente com serviços 

diversificados.  

A RMF estaria se desenvolvendo através da disseminação de políticas 

neoliberais que resultou na reestruturação produtiva nacional, na qual os 

conglomerados industriais do sul e sudeste migraram para outras áreas do 

país, como o nordeste, em busca de condições favoráveis (mão-de-obra 

barata, redução de custos, parcerias com o Estado) para expansão do capital. 

Esse processo desencadeou uma série de transformações na estrutura 

produtiva do Ceará e da RMF, trazendo impactos relativos ao desmonte da 

agricultura familiar, visualizado pela desestruturação do campo pelo 

agronegócio, e o progressivo inchaço da RMF, resultando em desemprego, 
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pobreza e elevada concentração de renda. A Figura 05 apresenta uma síntese 

destas transformações na RMF.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 05: Forças de transformação da Metrópole de Fortaleza.  
Fonte: Bernal (2004) adaptado pelo autor. 
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Até o ano 2000, segundo Bernal (2004), Fortaleza era o único município 

da RMF a possuir plano diretor. O espraiamento da Capital em direção aos 

municípios vizinhos foi ditado pelo capital imobiliário especulativo, através da 

abertura de loteamentos populares periféricos voltados às classes de menor 

renda da metrópole. Nas faixas litorâneas de Caucaia e Aquiraz também se 

percebe esse processo, porém, nestes casos os loteamentos são direcionados 

a um público de maior poder aquisitivo. A ausência de planos diretores nos 

municípios adjacentes a Fortaleza resultou em sérios problemas quanto à 

ocupação do solo, favorecendo o surgimento de parcelamentos em áreas rurais 

com a conseqüente perda da cobertura vegetal em virtude da expansão 

desordenada.  

Nos municípios litorâneos de Caucaia e Aquiraz tal problemática acarretou 

na descaracterização de suas faixas de praia, ocupada preferencialmente por 

residências de veraneio e equipamentos hoteleiros. Além disso, seguindo a 

lógica de crescimento sem controle, foram edificados inúmeros conjuntos 

habitacionais dotados de infraestrutura precária principalmente em Maracanaú, 

Maranguape, Caucaia e Pacatuba visando atender o crescente déficit 

habitacional de Fortaleza. Gouveia (2005) afirma que:  

No caso das regiões metropolitanas, o planejamento teria, 
adicionalmente, de buscar soluções para as externalidades negativas 
geradas pelos problemas de desigualdade política, econômica e 
social verificados entre os municípios metropolitanos, bem como 
introduzir mecanismos que propiciem uma distribuição mais 
equânime dos grandes equipamentos industriais, comerciais e de 
prestação de serviços, objetivando proporcionar uma estrutura 
econômica e socialmente mais equilibrada (2005:51)    

 

Bernal (2004) afirma que Fortaleza apresenta uma população 

numericamente dez vezes maior que a segunda cidade mais populosa da RMF, 

no caso o município metropolitano de Caucaia, vizinho à Capital. Este 

fenômeno é denominado por Pequeno (2008) de crescimento urbano 

macrocefálico, processo diretamente associado às severas condições 

climáticas e aos problemas fundiários do interior do Ceará, juntamente com a 

concentração de investimentos por parte do Estado e capital imobiliário na 

RMF, em particular Fortaleza, contribuindo para o crescimento demasiado 

dessa área quando comparada às demais regiões do Estado.  

Os investimentos no turismo litorâneo, segundo Bernal (2004), favorece a 

manutenção desta configuração, concorrendo para um incremento populacional 
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dos municípios de Caucaia e Aquiraz, vizinhos respectivamente a oeste e leste 

de Fortaleza, nos quais se observa uma progressiva transformação das 

segundas residências em moradias definitivas, viabilizadas principalmente pela 

boa articulação viária desses municípios com Fortaleza. Apesar do incremento 

industrial incentivado pela ideologia do governo mudancista, o setor terciário é 

bastante significativo na Capital do Estado, como destaque o setor de 

confecções e o ramo de autopeças.  

O turismo desde os anos 1990 vem recebendo investimentos por parte do 

governo, representando um setor bastante dinâmico da economia do Estado, 

tendo Fortaleza como receptáculo da população turística, devido 

principalmente ao aparelhamento (equipamentos hoteleiros modernos, 

aeroportos, etc.) da metrópole visando acomodar tal população. Em virtude 

disso, Fortaleza vem assumido papel de destaque como pólo receptor turístico 

do Nordeste, contribuindo, segundo a autora, com cerca de 15% dos visitantes 

que escolhem o nordeste como destino turístico. 

O setor terciário, segundo Pequeno (2008), tende a se expandir em 

corredores adquirindo feições de centralidades que passam a emergir nas 

áreas mais adensadas (Figura 06). Os shoppings centers localizados nas 

avenidas de maior fluxo colaboram com esta tendência fortemente vinculada ao 

capital imobiliário, visando atender às necessidades das classes de média e 

alta renda. As atividades terciárias acompanham o espraiamento do oeste e do 

sudeste de Fortaleza gerando novas centralidades e subcentralidades, 

representadas pelas sedes dos municípios vizinhos, onde se observa, 

notadamente, a fragilidade do ambiente instrucional local quanto ao 

planejamento do uso e ocupação do solo.  

Diógenes (2007) retrata sobre o crescimento urbano e as mudanças na 

área metropolitana de Fortaleza mostrando a evolução urbana da cidade desde 

a expansão da Aldeota, bairro nobre de Fortaleza, até o espraiamento desta 

através do avanço da região sudeste, via Av. Washington Soares/Rodovia CE-

040, em direção aos municípios de Eusébio e Aquiraz, litoral leste do Estado. 

Essa expansão, segundo a autora, resultou no florescimento de inúmeras 

centralidades de perfis e características distintas. O Bairro Aldeota consistiu na 

primeira manifestação de expansão do leste da cidade. As classes de média e 

alta renda se deslocaram para tal área em virtude do clima mais agradável e 
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por causa da maior mobilidade proporcionada pelo automóvel, elemento de 

extremo impacto no processo de evolução urbana das cidades. A década de 

1970 foi marcante para a evolução desse bairro, pois mesclada a função 

habitacional, outras foram se difundindo, ocasionando na mudança do uso e 

ocupação do solo da região.  

A partir desta data, a Aldeota passa a rivalizar com o Centro na função 

comercial, adquirindo feições de centralidade emergente, fato ainda mais 

reforçado pelas legislações urbanísticas, planos diretores, de 1979 e 1992, 

além da LUOS de 1996. Essa mistura de usos aliada à extrema valorização da 

área motivou parcela das classes de média e alta renda a procurarem outras 

regiões para fixarem suas residências, ocupando em mansões e condomínios 

unifamiliares (horizontais), os bairros lindeiros a Av. Washington Soares, eixo 

de acesso importante da cidade em direção ao litoral leste do Estado. Essa 

região, de padrão de ocupação diferente do anterior, centrado no bairro, 

consiste numa centralidade linear, na qual a via se assume como elemento 

estruturador do desenvolvimento da região impulsionado um crescimento não 

conurbado, articulando-se com os municípios de Eusébio e de Aquiraz, 

seguindo em direção ao litoral leste do Estado. 

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 06: Centralidades, subcentralidades e corredores terciários da RMF.  
Fonte: Observatório das Metrópoles 2007. 
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As intervenções do setor imobiliário (Figura 07), principalmente as 

voltadas ao setor turístico, segundo Pequeno (2008), estão interferindo 

significativamente no mercado de terras da RMF, concorrendo para o 

surgimento de problemas como a segregação social, a fragmentação das 

comunidades nativas e exclusão social. A melhoria do sistema viário da RMF 

tem contribuído para a ocupação progressiva dos espaços de maior potencial 

paisagístico da metrópole por equipamentos turísticos, colaborando para o 

surgimento de tensões sociais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esse fato, segundo Bernal (2004), reflete a ganância da especulação 

imobiliária, elemento que torna a cidade semelhante a balcão de negócios 

baseado no valor monetário do preço do metro quadrado da terra. Tal 

fenômeno concorre para o surgimento de tensões no espaço habitado, através 

do crescimento de condomínios horizontais fechados, dotados de 

equipamentos de segurança sofisticados, ao lado de favelas e loteamentos 

clandestinos. Dessa forma, as classes de menor poder aquisitivo migram para 

áreas menos onerosas financeiramente de certos municípios metropolitanos 

(Caucaia, Eusébio, Maracanaú, etc.), alimentando a periferização da pobreza 

 
Figura 07: Concentrações e fluxos do setor imobiliário formal na RMF.  
Fonte: Observatório das Metrópoles 2007. 



64 

 

num movimento conjunto ao deslocamento das classes de média e alta renda 

consumidora de empreendimentos habitacionais fechados. Dessa forma, a 

subordinação da construção civil aos interesses do capital imobiliário estaria 

contribuindo para intensificar a segregação social no ambiente da RMF, 

induzindo na dinâmica urbana uma série de transformações sócio-espaciais.  

O Transbordamento de Fortaleza em direção aos municípios vizinhos, na 

visão de Silva (2007), decorre principalmente do uso especulativo do solo 

urbano. A cidade se expande deixando vagos no seu interior quantidade 

considerável de lotes, processo que pode ser observado em outros municípios 

da RMF. Tal fato resulta na formação de uma enorme periferia composta por 

favelas, seja rural ou urbana, permeadas por, nas palavras do autor, de 

verdadeiras ilhas de prosperidade, no caso os empreendimentos imobiliários 

voltados paras as classes mais favorecidas. O Transbordo de Fortaleza para 

Accioly (2009) resulta na substituição progressiva das tipologias rurais (sítios e 

chácaras de veraneio) por moradias definitivas em alguns municípios vizinhos, 

como o de Eusébio, concorrendo para a descaracterização do ambiente natural 

através da ocupação de áreas ambientalmente frágeis. Costa (2007) afirma 

que: 

A classe média transforma em habitação principal a segunda 
residência – casas de praia (Iparana, Icaraí, Tabuba, Prainha, Iguape, 
etc.) e sítios de fim de semana (Messejana, Eusébio, Caucaia, 
Maracanaú, Pacajus, Maranguape, etc.) (2007:91). 

 
Silva e Pereira (2007) argumentam que a RMF possui elevada densidade 

populacional e sofre intensas modificações em seu ambiente natural em virtude 

das pressões do ambiente construído de forma geral. Nessa região a 

vegetação natural foi praticamente extinta e o sistema de escoamento hidrico 

superficial também passou por modificações extremas, principalmente devido o 

aterramento de lagoas, canalização de córregos e riachos. Além disso, 

observa-se a excessiva impermeabilização do solo, resultante da pavimentação 

asfáltica e da volume de edificações. Muitas ocupações residenciais são 

erguidas em áreas consideradas de preservação (planícies de inundação 

lacustres e fluviais, margens de manguezais, superfícies de dunas fixas, faixas 

de pós praia e encostas ingremes de serras e falésias) concorrendo para a 

degradação ambiental e descaracterização da paisagem natural. 
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Nesse contexto encontra-se inserido o município de Eusébio, que vem 

atravessando por profundas alterações em sua configuração urbana em virtude 

da mudança no perfil de sua ocupação; de carater veranista ou de lazer para 

local de moradia definitiva. O alargamento da Av. Washington Soares, a partir 

do bairro Água Fria, em Fortaleza, permitiu para Costa (2007) a expansão da 

Cidade em direção as praias do litoral leste, notadamente as de Aquiraz, 

inserindo consequentemente o Eusébio na dinamica metropolitana, induzindo 

nesse município, desde o final da década de 1990, segundo PDDU 2001, um 

intenso processo de parcelamento do solo, principalmente nas modalidades de 

empreendimentos habitacionais fechados.      

 
3.2. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO  
 

Trata-se de um município recente, cuja emancipação ocorreu em meados 

da decada de 1980, após o desmembramento do Município de Aquiraz. Antes 

de sua emancipação, Eusébio sofreu um intenso parcelamento voltado para 

atender as necessidades de veraneio metropolitano. Existem no território 

municipal inumeros loteamentos com tais características, observadas pela 

presensa de lotes de dimensões generosas, geralmente ultrapassando a área 

de 500m². Esse parcelamento, realizado muitas vezes sem critério, originou, 

segundo PDDU 2001, um sério problema à dinamica intra-urbana do município, 

pois não se delineou uma articulação entre a malha viária desses 

parcelamentos, originado dessa forma uma colcha de retalhos, problema que 

tende a se agravar com a implantação dos condomínios horizontais e 

loteamentos fechados da região. 

A inserção de Eusébio na RMF, segundo Dantas e Silva (2007), ocorreu 

no ano de 1991, e sua expansão, de acordo com Silva (2007), ocorre em 

virtude da presença da Fábrica Fortaleza pertecente ao grupo M. Dias Branco. 

Essa empresa, localizada às margens da Rodovia BR-116, encontra-se 

próxima aos núcleos das comunidades de Santo Antônio e Jabuti, ambas 

ocupadas por população de perfil operário instaladas em assentamentos 

subnormais ou conjuntos habitacionais. Por estarem proximas à Rodovia BR-

116 e vizinho ao município de Itaitinga, os moradores dessas comunidades 
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dialogam melhor com o referido município e com Fortaleza, mostrando a fraca 

articulação intra-urbana de Eusébio.   

Observa-se uma incipiente ligação entre as localidades que 
conformam o Eusébio, havendo uma interação mais efetiva com 
Fortaleza do que com a sede municipal. Esta, apesar de abrigar 
importantes equipamentos urbanos (centro administrativo, banco, 
igreja, pólo de lazer, comércio etc.), caracteriza-se como área de 
passagem entre Fortaleza e as praias da Costa Leste, carecendo de 
atributos que lhe emprestem o caráter de centro cívico, abrigando as 
atividades que congregam a vivência urbana do Município (PDDU 
2001, pág. 12).    

  

O município de Eusébio é cortado por importantes vias, no caso as 

Rodovias CE-040 e BR-116, que articulam, respectivamente, a Capital com os 

municípios do litoral leste (Aquiraz, Cascavel, Beberibe, etc.) e com municípios 

do interior da RMF (Horizonte, Pacajus, etc.). Essa característica ofereceu ao 

município, segundo PDDU 2001, o caráter de lugar de passagem, fato 

observado pela presença de uma rede de serviços (lojas para material de 

piscinas, material de construção, floriculturas, jardinagem, etc.), localizados à 

margem direita da Rodovia CE-040, voltados para apoiar o veraneio marítimo. 

O Eusébio se estabeleceu como ponto de parada quase obrigatório para a 

população com destino ao litoral leste, influenciando o desenvolvimento de uma 

rede de comécio e serviços voltada a esta população flutuante, que geralmente 

mora em Fortaleza e nos finais de semana se dirige às praias da porção leste 

do Estado. 

Além disso, o município se especializou na atividade de entretenimento 

por meio da instalação de inumeras casas de espetáculo (Forró no Sítio, 

Cantinho do Céu, entre outros) frequentados principalmente pela população de 

Fortaleza. Há também o Autódromo Internacional Virgílio Távora, localizado na 

Avenida Airton Senna, próximo do Açude Perigoso. A distribuição dos 

equipamentos de lazer no município indicam seu grau de dependência em 

relação a Fortaleza, que ao longo do tempo dispersou equipamentos e funções 

urbanas aos municípios vizinhos, gerando nestes, em decorrência disso, um 

desenvolvimento urbano exógeno, ditado para atender as demandas por 

comércio e serviços da população da Capital. Semelhante a esse processo, 

observa-se a instalação de algumas indústrias na região, realizada por meio de 

incentivos fiscais, atraindo um contigente de mão-de-obra especializada 

principalmente de Fortaleza.   
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O eixo de penetração norte sul do município possui articulação precária. 

Este problema é explicado pela presença de inúmeros sítios, vazios urbanos e 

de parcelamentos inadequados, que concorrem para a formação de um tecido 

difuso e fragmentado. Algumas comunidades, como as já citadas Santo 

Antonio e Jabuti, sofrem as consequências dessa problemática, permanecendo 

em situação de isolamento no território municipal. A existência de um grande 

vazio urbano situado na porção sudoeste do município, nas proximidades da 

Fábrica Fortaleza, contribui para a manutenção deste problema, sacrificando a 

consolidação do centro cívico de Eusébio com ponto de convergência para o 

território municipal. O PDDI 2008 reconhece a existência dessa questão e 

propõe a implantação de algumas vias de acesso nessa área visando integrar 

as comunidades (bairros) de Santo Antonio e Jaboti aos demais bairros do 

municipio.  

O PDDI (2008) subdivide o território municipal em duas macrozonas: a 

ambiental e a urbana. A macrozona ambiental é identificada por meio da Zona 

de Preservação Permanente (ZPP)1 e Zona Ambiental Paisagística (ZAP)2, 

cujos usos são compatibilizados de acordo com as características 

ecodinâmicas da paisagem. A ZPP se subdivide em ZPP 1 e ZPP 2, na qual a 

primeira é delimitada pelas margens dos rios, lagunas, lagoas e açudes 

seguindo as recomendações da Lei nº 4.771/65 e as resoluções do CONAMA 

nºs 302 e 303 de março de 2002. Tal divisão objetiva evitar a degradação das 

                                                 
1
 Art. 63: Ficam proibidas as ocupações nas faixas de preservação permanente de 1ª categoria, tanto da 

ZPP 1 como da ZPP 2:  

I – 30m (trinta metros) ao redor de lagoas em áreas urbanas consolidadas; 

II – 50m (cinqüenta metros) ao redor de açudes e lagoas em áreas urbanas não consolidadas 

III – 15m (quinze metros) a partir do eixo dos riachos para cada margem dos cursos d’água que não estão 

incorporados na legislação estadual.  

§1º As funções destas áreas de preservação permanente serão segundo a Lei Federal nº4771 de 1965, 

Código Florestal 

§2º O uso destas áreas delimitadas neste artigo é regulado pelas Resoluções do CONAMA n.º 302 de 

2002, 303 de 2002, 369 de 2006.  

Fonte: PDDI 2008 Eusébio pág. 46. 

 
2
 Art. 71: A Zona Ambiental Paisagística – ZAP – corresponde as faixas de 2ª categoria da Zona de 

Preservação Permanente 2 – ZPP2 e áreas de amortecimento ambiental circundantes à Zona de 

Preservação Permanente 1 – ZPP 1, são elas:  

I – Lagoa da Precabura: correspondendo a faixa de segunda categoria do Decreto Estadual nº 15.274/82; 

II – Riacho Coaçu: corresponde a faixa de segunda categoria dos Decretos Estaduais nº 15.274/82 e 

21.431/91; 

III – Riacho Jacundá: 200m a partir da ZPP de 15m de cada margem; 

IV – Lagoas urbanas: 25m a partir da ZPP de 30m; 

V – Açudes: 25m a partir da ZPP de 50m.  

Fonte: PDDI 2008 Eusébio pág. 47. 
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matas ciliares por meio de usos inadequados para a preservação desses 

recursos. A ZPP 2 é definida por áreas de preservação permanente 

demarcadas por legislação estadual, nas quais se destaca: o Rio Pacoti, a 

Lagoa da Precabura e o Riacho Coaçu. A ZAP corresponde as faixas de 

segunda categoria da ZPP 2 e das áreas de amortecimento ambiental 

cincundantes a ZPP 1 (Figura 08).  

 

 

 

Figura 08: Macrozoneamento 
Ambiental.  
Fonte: PDDI 2008 Eusébio. 
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A macrozona urbana foi subdividida em cinco áreas (Zona de Urbanização 

Central – ZUC, Zona de Urbanização Prioritária – ZUP, Zona de Urbanização 

Moderada – ZUM, Zona de Urbanização Restrita – ZUR e Zona de 

Urbanização Condicionada – ZUCO) definidas segundo as características fisico 

ambientais de cada zona, estando nelas identificados os possíveis usos e 

ocupação do solo. Esta macrozona se destina a incentivar ou a restringir a 

ocupação do território baseada em aspectos como a qualidade da 

infraestrutura instalada, aos aspectos da mobilidade urbana, a existência de 

saneamento ambiental e a oferta de equipamentos comunitários e serviços 

urbanos.   

A ZUC é a zona melhor estruturada, possuindo disponibilidade de 

comércio e serviços urbanos. É objetivo desta zona favorecer o adensamento 

da áreas por meio da ocupação dos espaços subutilizados, permitindo uma 

urbanização mais compacta, evitando desta maneira o espraiamento urbano.  

Caracterizada pela precariedade de infraestruturas,  a ZUP é carente 

principalmente de saneamento ambiental, necessitando por parte do poder 

público de intervenções relativas a requalificação urbanística e ambiental da 

área na perspectiva de melhorar as condições de mobilidade e habitabilidade 

para os seus moradores. Esta zona é composta pelos seguintes bairros: Santo 

Antônio, Jabuti, Santa Clara e Parque Havaí.  

Enquanto isso, a ZUM é caracterizada pela insuficiencia de 

infraestruturas, pela carência de equipamentos públicos e tendência a 

ocupação por residencias unifamiliares (condomínios horizontais e loteamentos 

fechados). Esta zona objetiva conter a expansão desordenada e a ocupação 

das áreas urbanas ambientalmente frágeis, direncionando os vetores de 

crescimento municipal para áreas apropriadas.  

A zona seguinte, denominada de ZUR é reconhecida pela ocupação 

esparsa, proporcionada por parcelamentos carentes de infraestrutura. Trata-se 

de uma área ambientalmente frágil, na qual há presença de uso agrícola 

atrelado a necessidades de subsistência, demandando políticas adequadas de 

manejo do solo agrícola no território urbano.  

Já a ZUCO consiste numa grande gleba ainda não percelada presente no 

terrítório municipal. Tal gleba atualmente funciona como uma grande barreira 

física prejudicando a integração das comunidades de Santo Antônio e Jabuti ao 
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território municipal, enfraquecendo inclusive o papel articulador do centro cívico 

do município. De acordo como o PDDI 2008 as ações ou projetos a serem 

desenvolvidos nesta área devem contemplar melhorias às comunidades 

vizinhas, garandindo desta forma conexão às comunidades já citadas aos 

demais bairros e localidades do Eusébio (Figura 09).  

 
Figura 09: Macrozoneamento  
Urbano.  
Fonte: PDDI 2008 Eusébio. 
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Quanto ao uso e ocupação do solo (Figura  10) o PDDI 2008 reconhece a 

existência de áreas industriais nas rodovias BR-116, CE-040 e no Anel Viário. 

Nas margens da rodovia BR-116 e Anel Viário mesclada com a atividade 

industrial se encontram algumas ocupações proletárias (Santo Antônio, Jaboti e 

Santa Clara). O perfil sócio-ocupacional e a morfologia urbana dessas 

comunidades são bastante semelhantes, ocorrendo uma homogeneização do 

tecido social. Predominam nelas as habitações subnormais3, loteamentos 

populares e conjuntos habitacionais. De forma geral o padrão das industrias 

está relacionado ao ramo alimentício e à construção civil.  

As comunidades de Santo Antonio e do Jaboti estão melhores 

estruturadas em relação a comunidade Santa Clara quanto a presença e 

distribuição de equipamentos institucionais e de lazer. Apesar de estarem em 

situação de desvantagem quanto a articulação municipal, as comunidades de 

Santo Antonio e Jaboti são mais organizadas socialmente, explicando por que 

são mais evoluidadas nesse aspecto em relação à comunidade Santa Clara, 

acessada por meio do Anel Viário.  

Proximo a esta comunidade, econtra-se o Cemitério Jardim Metropolitano, 

situado quase às margens do Rio Coaçu, local inadequado para instalação de 

equipamento desse gênero. As margens desse recurso hídrico também sofrerá 

impactos ambientais negativos a sua direita, mais abaixo do Cemitério no 

sentido norte sul, pela instalação do Distrito Industrial de Eusébio. Nessa área 

se encontram inúmeros galpões industriais com alguns conjuntos habitacionais 

em seu entorno pertencentes ao bairro denominado de Autódromo.  

                                                 
3
 O setor especial de aglomerado subnormal é um conjunto de, no mínimo, 51 (cinqüenta e uma) unidades 

habitacionais (barracos, casas...) carentes, em sua maioria de serviços públicos essenciais, ocupando ou 

tendo ocupado, até período recente, terreno de propriedade alheia (pública ou particular) e estando 

dispostas, em geral, de forma desordenada e densa. A identificação dos aglomerados subnormais deve ser 

feita com base nos seguintes critérios:  

a) Ocupação ilegal da terra, ou seja, construção em terrenos de propriedade alheia (pública ou particular) 

no momento atual ou passado recente (obtenção do título de propriedade do terreno há dez anos ou 

menos; e 

b) Possuírem pelo menos uma das seguintes características:  

urbanização fora dos padrões vigentes – refletidos por vias de circulação estreitas e de alinhamento 

irregular, lotes de tamanhos e forma desiguais e construções não regularizadas por órgãos públicos; e 

precariedade de serviços públicos essenciais. 

Os Aglomerados Subnormais podem se enquadrar, observados os padrões de urbanização e/ou de 

precariedade dos serviços públicos essenciais, nas seguintes categorias: 

a) invasão; 

b) loteamento irregular ou clandestino; e 

c) áreas invadidas e loteamentos irregulares e clandestinos regularizados em período recente.  

(Fonte: Censo Demográfico 2010 – Aglomerados Subnormais – Primeiros Resultados).   
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As industrias instaladas no Rodovia CE-040 estão mais relacionadas com 

o ramo da construção civil. Destaca-se nesta via a presença de uma rede de 

serviços diversificada voltada para atender a população que se dirige ao litoral 

leste do Estado, como para também atender as necessidades do publico 

morador de empreendimentos habitacionais fechados. Neste aspecto merece 

destaque a presença de alguns restaurantes (Lá na roça, Os Lusíadas, Café do 

Sertão, entre outros) e de um serviço de extrema importância: o de segurança 

privada, representado pela empresa Servis Segurança, localizada no bairro 

Coité nas proximidades da Rodovia CE-040. Esta observaçao constitui num 

indicador, segundo Caldeira (2000), do padrão de segregação urbana 

proporcionada por enclaves fortificados.  

Observa-se uma mudança no uso e ocupação do solo nos bairros do 

entorno do Centro. Nesses o perfil veranista, ou de segundas residências, vai 

progressivamente sendo modificado pela implantação de loteamentos fechados 

Figura 10: Uso e ocupação do solo municipal.  
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e condomínios horizontais. Dessa forma, o Eusébio passa a abrigar uma 

população de moradia fixa, consumidora em potencial de empreendimentos 

habitacionais fechados (Figura 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esses enclaves, representados pelos condomínios horizontais e 

loteamentos fechados, estão localizados preferencialmente nos seguintes 

bairros: Coaçu, Amador, Tamatanduba, Guaribas, Coité, Pires Façanha, Centro 

e Vereda Tropical. A áreas destinada para implantação de condomínios 

urbanisticos4, modalidade de parcelamento referente aos loteamentos 

fechados, indicada pelo PDDI 2008, estão inseridas na ZUM5.  

                                                 
4
 Art. 162, §5°. Considera-se condomínio urbanístico a divisão de imóveis em frações ideais dos lotes ou 

glebas, sendo admitida a abertura de vias de domínio privada e vedada a de logradouros públicos 

internamente ao perímetro do condomínio.  

Fonte: PDDI 2008 Eusébio, pág. 73. 

 
5
 Art. 85. São características da Zona de Urbanização Moderada – ZUM: 

I - Insuficiência ou inadequação de infraestrutura; 

II – Carência de equipamentos públicos; 

III – Presença de equipamentos privados e de serviços de grande porte; 

IV - Tendência a intensificação da ocupação habitacional multifamiliar horizontal; 

V – Incidência de glebas não parceladas e terrenos não utilizados.  

Art. 87. As Zonas de Urbanização Moderada – ZUM – são áreas para novos parcelamentos e localização 

preferencial de grandes empreendimentos imobiliários que, a medida do retorno sócio-econômico e 

contrapartidas acordadas, viabilizem o desenvolvimento local. 

 

Art. 90, parágrafo único. Os indicadores urbanísticos da Zona de Urbanização Moderada – ZUM – tem 

por objetivo: 

I – Controlar e ordenar os processos de transformações e ocupações urbanas e a densidade populacional 

de modo a evitar inadequações urbanísticas e ambientais; 

II – Permitir, mediante contrapartidas, a instalação de condomínios urbanísticos. 

 

Figura 11: Mudanças de uso no solo do Bairro Centro.  
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Tal zona compreende parte dos bairros de Coaçu, Amador, Guaribas, 

Pires Façanha, Timbú e Novo Portugal. É importante frisar que a Lei nº 

6766/79 não considera o condomínio urbanístico, no caso o loteamento 

fechado, como uma modalidade de parcelamento urbano. Portanto, a omissão 

da lei federal obriga a legislação municipal, como o PDDI 2008, a encontrar 

instrumentos para suprir esta lacuna. O problema é que muitas vezes o fraco 

ambiente institucional local cede às pressões do mercado imobiliário, 

permitindo a apropriação privada dos espaços públicos do município, fechados 

e monitorados para utilização apenas por parte de seus moradores. 

 Quanto aos condomínios horizontais, observa-se a presença destes no 

bairro Centro, local ainda não escolhido para a implantação de loteamentos 

fechados. Esta observação é explicada em virtude do bairro Centro já ter sido 

anteriormente parcelado, e em suas quadras são edificados condomínios 

horizontais. O condomínio horizontal não consiste em modalidade de 

parcelamento do solo urbano, que de acordo como o PDDI 2008 são as 

seguintes: loteamento, desmembramento, remembramento e condomínio 

urnanístico. No momento oportuno os condomínios horizontais e loteamentos 

fechados do município de Eusébio serão caracterizados para melhor leitura e 

diferenciação do espaço destes empreendimentos. 

 

3.3. AS UNIDADES GEOAMBIENTAIS DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO NO 
CONTEXTO DA RMF 
 

 O processo de expansão urbana da RMF, da qual o Eusébio se insere, 

originou um espaço metropolitano palco de inúmeros problemas de ordem 

ambiental. Trata-se de uma área detentora de biomas diversificados, 

apresentando paisagens de significativa beleza para o Nordeste e o resto do 

país. Essa variedade de paisagens, composta por litoral, serra e sertão 

constitui importante fonte atrativa de turistas, principalmente para o litoral. 

Entretanto, a ocupação de tais áreas, principalmente as mais próximas do 

litoral, como o município de Eusébio, sofrem constantes pressões em virtude 

do crescimento desordenado fruto de interesses imobiliários especulativos. 

                                                                                                                                               
 Fonte: PDDI 2008 Eusébio, pág. 52, 53 e 54. 
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As unidades geomorfológicas da RMF foram compartimentadas, 

segundo Moreira & Gatto (1981) e Souza (1988/1989) apud Brandão (1995), 

em quatro domínios geomorfológicos (Planície Litorânea, Glacis Pré-

Litorâneos, Depressão Sertaneja e Maciços Residuais), descritos a seguir . A 

Planície Litorânea, localizada entre o leste do município de Aquiraz, leste e 

norte de Fortaleza e nordeste de Caucaia, é representada pelos campos de 

dunas e as planícies flúvio-marinhas. Os campos de dunas são responsáveis 

pelo represamento de algumas drenagens, originando conseqüentemente uma 

série de lagoas costeiras. Além disso, essa unidade promove, através do 

transporte eólico, a reposição da faixa de praia, interferindo desta forma na 

deriva litorânea, minimizando os efeitos da abrasão marinha. As planícies 

flúvio-marinhas são definidas pela ação conjunta das dinâmicas continentais e 

marinhas, constituindo em ambientes extremamente ricos em matéria orgânica, 

nos quais se desenvolvem o ecossistema manguezal. Na RMF se destacam os 

manguezais atrelados os rios Cocó, Ceará e Pacoti.  

Os Glacis Pré-Litorâneos, implantados entre os municípios de Aquiraz, 

Eusébio, Fortaleza e Caucaia, são formados por sedimentos originados da 

Formação Barreiras6 (Figura 12), formando relevos tabulares situados na parte 

anterior aos depósitos eólicos. Segundo Brandão (1995) essa formação se 

apresenta como uma faixa que às vezes aflora na linha de praia, como no caso 

da Praia de Iparana, e outras vezes adentra cerca de 30 km em direção ao 

continente. Geralmente apresenta coloração avermelhada, creme ou 

amarelada, com granulação variando de fina a média. Ainda segundo a mesma 

fonte, o caráter ambiental dessa formação é predominantemente continental, 

no qual os sedimentos foram se depositando regidos pelas condições de um 

clima semi-árido e sujeito a um regime de chuvas escassas e concentradas. As 

planícies fluviais, pertencente a essa unidade, constituem em zonas de 

diferenciação geoambiental quando comparada às paisagens semi-áridas. Tais 

planícies abrigam as melhores condições de uso do solo e de disponibilidade 

hídrica, favorecendo o uso destes espaços para atividades variadas. No âmbito 

da RMF, destacam-se as planícies dos rios Pacoti, Ceará e Cocó. 

                                                 
6
 A Formação Barreiras constitui a unidade geológica de ocorrência mais expressiva da costa brasileira, 

aflorando desde o Estado do Rio de Janeiro até o Amapá. Fonte: Revista do Instituto de Geociências – 

USP. Geol. USP Sér. Cient., São Paulo, v.6, n.2, p.43-49, outubro 2006. 
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Quanto a Depressão Sertaneja, visualizada em amplas porções dos 

municípios de Caucaia, Guaiúba, Maracanaú e setor meridional dos municípios 

de Maranguape, Itaitinga e Pacatuba, trata-se de uma unidade cuja 

configuração se assemelha a grandes rampas posicionadas entre os maciços 

residuais e o litoral, apresentando inclinação suave em direção a ultima 

paisagem. Ainda nessas unidades são encontrados alguns fundos de vale que 

também se inclinam em direção ao litoral, correspondendo às áreas 

intensamente trabalhadas pela ação da decomposição das rochas cristalinas 

por veículos como as águas e os ventos. Tal unidade apresenta solos 

geralmente rasos, nos quais há a presença constante de afloramentos 

rochosos. O bioma predominante é o da Caatinga, apresentando considerável 

diversidade fisionômica e florística.  

A forma plana e levemente inclinada da Depressão Sertaneja é 

interferida pela presença dos Maçicos Residuais, inseridos em partes dos 

municípios de Maranguape, Pacatuba, Caucaia e Guaiuba, que consistem em 

 

Figura 12: Formação Barreiras. Fonte: Projeto Sinfor – Sistema de Informações para Gestão e 
Administração Territorial da Região Metropolitana de Fortaleza. Modificado pelo PDDU 2001 
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unidades constituídas por rochas de composição mais resistentes em relação 

às áreas circuvizinhas, que sofreram processo de rebaixamento, realçando a 

feição do relevo representado por tais maciços. Na RMF os maciços mais 

representativos são as serras de Maranguape e da Aratanha/Pacatuba, ambas 

caracterizadas por apresentar condições climáticas bastante favoráveis, nas 

quais as taxas de umidade são bastante elevadas nas vertentes voltadas para 

o mar, situadas a barlavento, predominando intemperismo químico que 

favorece o desenvolvimento de solos profundos, oferecendo suporte ao 

desenvolvimento da floresta plúvio-nebular. Enquanto isso, nas vertentes 

secas, há predominância de solos rasos, marcados pela presença de 

afloramentos rochosos que oferecem suporte ao desenvolvimento de uma 

vegetação intermediária entre a caatinga e a floresta plúvio-nebular. As outras 

elevações no contexto da RMF são denominadas de serras secas, pois 

apresentam características ambientais semelhantes às superfícies rebaixadas 

do sertão (Figura 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Unidades Geomorfológicas da RMF. Fonte: Projeto Sinfor – Sistema de 
Informações para Gestão e Administração Territorial da Região Metropolitana de 
Fortaleza. Modificado pelo PDDU 2001 
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Brandão (1995) afirma que ocorrem dunas edafizadas ou páleo-dunas, 

nas quais apresentam processos pedogenéticos, ou seja, de formação de 

solos, sobrepondo aos sedimentos da Formação Barreiras. Trata-se de dunas 

cujas espessuras se aproximam de 15m, localizadas próximas a linha de costa. 

Enquanto isso, as dunas móveis distribuem-se paralelamente a linha de costa, 

formando um cordão contínuo de largura variando entre 2 e 3 km e espessura 

de aproximadamente de 20m. Ainda segundo a mesma fonte, a continuidade 

dessa paisagem é interrompida pela presença de planícies fluviais e flúvio-

marinhas, ou pela penetração até o mar de fragmentos da Formação Barreiras. 

O possível retrabalhamento da Formação Barreiras, de acordo com 

Brandão (1995), resultou na acumulação de sedimentos de granulometria 

variada e matéria organica dispostos ao longo dos corpos hídricos. Nas lagoas 

é muito comum a acumulação de diatomito, recurso mineral muito utilizado na 

confecção artesanal de tijolos, elementos filtrantes e isolantes. A presença 

deste material é corriqueira nos municípios de Aquiraz, Caucaia, Eusébio, 

Fortaleza e Pacatuba, e sua extração, juntamente com o soterramento das 

lagoas em virtude da expansão da RMF, vem encerrando as reservas desta 

substância.   

O município de Eusébio, segundo PDDU 2001, foi dividido em quatro 

unidades geomorfológicas, representadas por: Planície Litorânea, Planície 

Flúvio-marinha, Planícies Fluviais e Tabuleiro Litorâneo (Figura 14). A planície 

litorânea consiste numa unidade ambientalmente frágil, na qual atuam impactos 

relativos à deriva litorânea e as variações climáticas resultante dos efeitos 

provocados à paisagem pelas estações seca e chuvosa. A feição morfológica 

dessa unidade é caracterizada pela presença da faixa de praia, campo de 

dunas móveis, fixa e páleo-dunas. Apesar do PDDU 2001 detalhar esta 

unidade, o território do município não possui litoral. A faixa de praia 

caracterizada pelo plano corresponde à Praia da Cofeco, pertencente ao 

município de Fortaleza. 

A planície fluvio-marinha é representada pelo manguezal do Rio Pacoti, 

composto de sedimentos argilosos, ricos em matéria orgânica e da vegetação 

característica de mangue. Nesta região há a ocorrência de uma mata de 

galeria, também denominada de mata ciliar, cuja biodiversidade deverá ser 

preservada, uma vez que se trata de uma Área de Proteção Ambiental (Decreto 
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Nº 25.778 de 15/02/2000) pertencente ao Estado e compreendida entre os 

municípios de Eusébio, Fortaleza e Aquiraz.  Essa planície atua como um filtro 

entre o continente e o oceano, minimizando os efeitos das inundações e dos 

avanços das marés sobre o rio. O manguezal do Rio Pacoti representa uma 

pequena porção do território municipal, cuja ocupação deve ser restringida, 

resguardando a área das pressões decorrentes da expansão urbana sem 

controle. Entretanto, o crescimento da região sudeste de Fortaleza pressiona a 

ocupação de áreas ambientalmente frágeis, resultando na implantação de 

loteamentos fechados em zonas como esta. De acordo com o Estudo de 

Impacto Ambiental para a implantação do Loteamento Passárgada, atual 

Alphaville Fortaleza, realizado no ano de 1994, ficou constatada a necessidade 

de preservação da mata galeria ou ciliar em função da largura do Rio Pacoti, 

minimizando os possíveis impactos da implantação do loteamento às margens 

do rio e conseqüentemente à mata ciliar.  

As planícies fluviais são constituídas por sedimentos aluviais, 

apresentando formas planas revestidas por matas ciliares e por carnaúbas, 

caracterizadas pela moderada vulnerabilidade ambiental. A principal limitação 

ambiental dessas planícies reside no problema da salinidade do solo, 

decorrentes principalmente das inundações periódicas e deficiências de 

drenagem. Apesar disso, tais planícies possuem relativo potencial agrícola, e 

constituem também, segundo Brandão (1995) áreas favoráveis para 

implantação de olarias e indústrias de cerâmicas. Esta planície se encontra 

localizada ao longo das margens dos principais rios que banham o município. 

Quanto ao tabuleiro litorâneo, sua localização ocorre na porção anterior 

do cordão de dunas, antecedendo a planície litorânea, consistindo em um 

ambiente de transição com estabilidade considerável e vulnerabilidade 

ambiental relativamente baixa. Os sedimentos desta unidade são de origem 

continental, originados pela Formação Barreiras. Brandão (1995) afirma que a 

maior parte do município de Eusébio, assim como Fortaleza, Aquiraz e 

Caucaia, está situado nessa unidade. Trata-se de uma unidade constituída de 

sedimentos da Formação Barreiras, na qual há razoável concentração de 

lagoas. Os solos recobertos pela vegetação de tabuleiros foram severamente 

descaracterizados pela agricultura e pecuária, atividades atualmente em forte 

desuso no município.    
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Segundo dados do IPECE 2009, o Eusébio se encontra inserido na área 

de influencia das bacias hidrográficas metropolitanas. De acordo com a Lei nº 

9433/97, que dispõe sobre a política nacional dos recursos hídricos, o termo 

bacia hidrográfica é definido como unidade de planejamento, concorrendo para 

o disciplinamento do uso e ocupação do solo. Trata-se de uma área drenada 

por um sistema de cursos d’água, na qual toda a vazão é lançada numa única 

saída, denominada de exutório. 

De acordo com o Programa SANEAR-II (2002) a sub-bacia do Rio 

Coaçu, principal afluente do Rio Cocó, e a bacia hidrográfica do Rio Pacoti 

drenam a maior parte do território municipal. Apesar do caráter intermitente, o 

Rio Coaçu nas proximidades do litoral é influenciado pela ação das marés, 

regularizando sua vazão, e em seu médio e baixo curso é freqüente a 

existência de lagoas perenes e intermitentes. Com nascente na Serra de 

Baturité, o Rio Pacoti, cujo curso mede cerca de 130 km de extensão, 

apresenta no primeiro terço da bacia configuração acidentada, enquanto o 

restante se desenvolve sobre relevo suave. Segundo Brandão (1995), após 

penetrar a RMF, o Rio Pacoti passa a drenar sobre terrenos sedimentares 

(Formação Barreiras e dunas) e seus contribuintes de maior fluxo são os 

riachos Baú e Água Verde. À semelhança do Rio Coaçu, em seu baixo curso 

ocorrem lagoas perenes e intermitentes sofrendo igualmente influência da ação 

das marés. O número de açudes desta bacia é relevante, tendo participação da 

maior parcela de abastecimento da RMF através do sistema Pacoti, Riachão, 

Acarape do Meio. No território do Eusébio se destaca o estuário do Rio Pacoti 

na região praiana, localizada entre os municípios de Aquiraz e Fortaleza. 

O território do Eusébio possui muitas lagoas importantes para a rede de 

drenagem natural da região. Destacam-se entre muitas as Lagoas do Eusébio, 

Parnamirim, ambas localizadas na sede municipal, e as Lagoas da Precabura, 

do Tapuio e do Mato, espalhadas no território municipal. Uma das causas para 

a formação destas lagoas, como a da Precabura, segundo EIA Loteamento 

Passárgada (1994), reside no barramento dos cursos d’água pelos campos de 

dunas, que interrompem sua passagem natural resultando na formação destas 

lagoas. Há ainda as lagoas denominada freáticas, originárias da pequena 

profundidade do lençol freático inseridas nas depressões interdunares. Além da 

função de drenagem urbana, tais lagoas são usadas pela população para 
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pesca e atividades agrícolas, desenvolvidas em suas margens. Ainda segundo 

a mesma fonte, é importante salientar a exploração de barro para produção de 

tijolos, prática que vem acelerando o processo de degradação de tais recursos.  

Apesar da existência de legislação específica sobre a proteção das 

margens dos recursos hídricos, no caso o Código Florestal, Lei 4.771/65, tais 

paisagens são alvo freqüente de descaracterizações, decorrentes das pressões 

do mercado imobiliário, grande consumidor de áreas ambientalmente frágeis. A 

produção do espaço urbano proporcionada pela implantação de grandes 

loteamentos fechados e condomínios horizontais é fonte causadora de algumas 

descaracterizações impostas aos recursos hídricos, visualizadas pela 

privatização e mudanças no curso destes, interferindo negativamente na rede 

de drenagem do município como um todo. O clima e a paisagem diferenciados 

do Eusébio atraem parcela significativa da população mais abastada, 

principalmente de Fortaleza, como um refúgio do caos urbano. Entretanto, essa 

migração populacional, consumidora em potencial de equipamentos 

habitacionais fechados, poderá causar impactos ambientais negativos à 

paisagem dessa região, resultado da implantação, muitas vezes sem controle, 

de empreendimentos em áreas de fragilidade ambiental.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Sistemas Ambientais do Município de Eusébio 
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4.  OS CONDOMÍNIOS HORIZONTAIS E LOTEAMENTOS FECHADOS DO 

MUNICÍPIO DE EUSÉBIO 

    

Os empreendimentos fechados do município foram agrupados em duas 

categorias diferentes: loteamentos fechados e condomínios horizontais. Os 

loteamentos fechados consistem numa modalidade de parcelamento onde as 

áreas públicas são incorporadas pelo empreendimento, prática legislada de 

acordo com as regras municipais. Quanto aos condomínios horizontais, a terra 

é coletiva aos condôminos e não há necessidade de doação de terras, pois 

estes são implantados em loteamentos já aprovados anteriormente.  

O PDDI 2008 também denomina os loteamentos fechados de 

condomínios urbanísticos, denominação também adotada por Lorenzetti e 

Araújo (2002). Para Araújo (2004) os termos loteamentos fechados, loteamento 

em condomínio e condomínio horizontal vem sendo empregados sem rigor 

técnico, uma vez que a denominação de loteamento fechado, na visão da 

autora, contraria os princípios da Lei nº 6766/79, que determina a cessão de 

parte da área total do empreendimento ao poder público para este realizar as 

obras de urbanização. Além disso, o loteamento deve se articular com a malha 

viária existente da cidade, invalidado a concepção de ruas privadas 

implantadas pelos empreendimentos fechados. 

Visando facilitar a classificação dos empreendimentos fechados do 

Eusébio, resolvemos agrupá-los em dois grandes grupos já citados. Entretanto, 

essa discussão em torno da regularização ou da omissão da legislação 

urbanística federal não pode ser negligenciada. A Lei nº 9785/99 procurou 

simplificar o processo de loteamento, principalmente os voltados para classes 

de baixa renda, e deu maior autonomia aos municípios quanto ao percentual de 

terras a serem doadas pelo loteador ao poder público. Dessa forma, o 

município, através de legislação específica, estipulará a percentagem de terras 

a ser recebida baseada no zoneamento urbano proposto pela lei do plano 

diretor. Assim, os municípios poderão criar mecanismos para regularização dos 

empreendimentos fechados, estabelecendo, a exemplo de Eusébio, zonas 

preferenciais para instalação de tipologias fechadas, como também 

compensações urbanísticas ou ambientais como forma de regular o uso e 

ocupação do solo por tais empreendimentos.    
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Estes empreendimentos habitacionais fechados foram georreferenciados 

em base cartográfica retirada do PDDI 2008, na qual estão informadas as 

áreas de APP (Áreas de Preservação Permanente) amparadas pelo Código 

Florestal (Lei nº 4771/65) e resoluções do CONAMA (302 e 303/2002). Esta 

base cartográfica permitiu identificar através da espacialização das tipologias 

habitacionais fechadas as áreas mais densamente ocupadas por equipamentos 

do gênero. Além da base cartográfica, foram utilizadas fotos aéreas de um 

espaço temporal de quase dez anos (1997 a 2008) objetivando entender a 

evolução urbana do município por meio da produção de condomínios 

horizontais e loteamentos fechados, cujo produto final resultou na construção 

de uma tabela contendo informações variadas sobre as tipologias habitacionais 

fechadas da área (Quadro 01). 

   Este quadro foi diferenciado em dois grandes grupos: os loteamentos 

fechados e os condomínios horizontais. A diferenciação destes dois grupos 

permitiu a composição detalhada sobre cada empreendimento habitacional 

fechado, contendo informações sobre a localização, data de lançamento, áreas 

(terreno, lote, edificação), número de banheiros, de quartos, de suítes e de 

vagas de garagem, a existência ou não de área de lazer e a presença ou não 

de dependência de empregada. Além disso, foi computado o preço dos 

imóveis, coletados em meados de janeiro do ano de 2011 e atualizado após um 

ano. A partir dessa analise, foi possível comparar o valor dos imóveis no 

período mencionado, oferecendo subsídios para observação da valorização 

dos empreendimentos da região. 

O preenchimento desta tabela exigiu consulta às imobiliárias, à secretaria 

de obras do município de Eusébio e aos sites de compra e venda de imóveis 

da RMF. Como resultado foi possível a elaboração de um apanhado geral 

sobre a produção de condomínios horizontais e loteamentos fechados no 

município, mostrando a diversidade de empreendimentos dispostos à 

comercialização no mercado. 
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 Os loteamentos fechados estão localizados preferencialmente nas 

proximidades da Rodovia CE-040 ocupando o espaço de grandes glebas de 

terras ocupadas anteriormente por sítios de veraneio. A exceção à regra é o 

Alphaville Fortaleza, cujo acesso é realizado pela CE-025 ainda no território de 

Fortaleza. Entretanto, os lotes deste empreendimento estão localizados no 

Município de Eusébio, fator preponderante para inclusão deste 

empreendimento nesta análise.  

Em geral são equipamentos extensos, dotados de vários lotes onde os 

proprietários possuem liberdade para edificação de suas casas, seguindo os 

ditames da legislação urbanística (código de obras e posturas) própria destes 

empreendimentos. Os lotes em média possuem mais de 500m² (Quadro 02) e 

estão dispostos seguindo um desenho de caráter modernista, cujo urbanismo é 

bastante funcionalista por meio da separação das funções urbanas (habitação, 

trabalho, circulação e lazer), originando um tecido urbano de uso pouco 

diversificado e dependente do automóvel particular.  

 

Quadro 02: Loteamentos Fechados do Município de Eusébio (2000-2011) 

Nome Localização N° de Lotes Área Lote (m²) Área Total (m²) 

Alphaville Fortaleza Cararu 797 770 1.188.200 

Alphaville Eusébio Pires Façanha 497 500 535.000 

Quintas do Lago Coaçu 283 495 320.000 

Jardins Ibiza Coaçu 357 377 385.783 

Quintas das Fontes Guaribas 192 450 290.000 

Vivendas do 

Ramalhete 
Lagoinha 52 420 37.000 

Vila Rica Mangabeira 150 221 30.000 

Jardins do Lago Urucunema 289 300 80.000 

Fonte: Prefeitura Municipal de Eusébio  

 

Nestes empreendimentos o percentual de áreas a serem doadas ao poder 

público, de acordo com a Lei nº 6766/79, é respeitado. Entretanto, este fica 

restrito ao interior do equipamento, impedindo o acesso às áreas livres à 

maioria da população. Tal prática tem implicações na privatização dos recursos 

hídricos e na perda de qualidade do ambiente urbano, em virtude do 

cercamento de áreas públicas que poderiam ser destinadas à construção de 
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praças e espaços para uso do público em geral. Além disto, estas privatizações 

concorrem para acentuar a segregação residencial, fenômeno que poderá 

originar tensões entre as classes sociais distintas, gerando intolerâncias e 

episódios de violência.  

Os condomínios horizontais se apresentam em maior número 

preferencialmente na faixa lindeira compreendida pelo entorno da Rodovia CE-

040 e adjacências. Tais empreendimentos seguem o eixo de expansão sudeste 

de Fortaleza viabilizado pelo fácil acesso à capital e grande oferta de terrenos, 

cujos preços são em geral mais atrativos quando comparados aos imóveis 

localizados em bairros nobres de Fortaleza. De acordo com reportagem 

publicada no Jornal o Diário do Nordeste, em abril de 2006, o Eusébio foi 

considerado a “bola da vez”, pois o aumento no preço dos imóveis em 

Fortaleza tornou a região atrativa para os investimentos imobiliários. Diversas 

construtoras atuam na região, onde merece destaque a Construtora Guia, que 

lançou vários condomínios horizontais na região denominados “Villages”, cujo 

conceito incorpora a mistura de valores das chácaras, como terrenos de 

dimensões generosas, aos das moradias modernas dotadas de equipamentos 

de segurança e controle (cercas elétricas, portarias e alarmes). 

Os condomínios horizontais apresentam áreas bem menores quando 

comparados aos loteamentos fechados. Os terrenos destes possuem áreas 

que variam entre 3.000 a 20.000m², embora a maioria se concentre no intervalo 

entre 5.000 a 10.000m². A área construída da casa varia no intervalo entre 90 a 

350m² garantindo variedade de tipologias de acordo com o poder aquisitivo e 

tamanho das famílias. Em geral tais equipamentos dispõem de área de lazer e 

dependência de empregada, mostrando que o programa de necessidades das 

casas é semelhante. O item que mais varia é o tamanho e a quantidade de 

residências distribuídas no condomínio juntamente com o seu preço, ditado 

principalmente pela localização. De maneira genérica, quando mais próximo 

das rodovias de acesso mais valorizado é o imóvel.  

A maior concentração de condomínios horizontais é encontrada nos 

bairros de Tamatanduba e de Coité, seguida pelo do Centro, do Amador e do 

Coaçu.  Todos possuem boa articulação com a Rodovia CE-040, fato que 

evidencia o modelo de urbanismo dependente de Fortaleza. A Figura 15 

referencia as tipologias habitacionais fechadas do município de Eusébio. 
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Figura 15: Condomínios horizontais e loteamentos fechados de Eusébio 
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4.1.  OS CONDOMÍNIOS HORIZONTAIS DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO 

 

De acordo com o Quadro 01 há uma grande variedade de condomínios 

horizontais implantados no município.  Foram identificados quarenta e três 

condomínios horizontais lançados num espaço temporal de aproximadamente 

dez anos (2002 a 2011). O primeiro condomínio horizontal construído no 

Eusébio foi o Verona Village (Quadro 01), edificado pela construtora Guia em 

2002. Também pertencente à mesma construtora são os condomínios Algarve 

e Sevilha, denominados igualmente de “Villages”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com o Gráfico 01, entre os anos de 2002 e 2004 a quantidade 

de lançamentos foi relativamente constante. Nesse período houve uma média 

de um lançamento por ano. Isto pode ser explicado em parte devido à 

implantação dos loteamentos fechados, quase todos lançados no período 

referido. Dessa forma, todos os esforços dos empreendedores imobiliários 

estavam concentrados na viabilização dos grandes loteamentos, como o 

primeiro Alphaville e o Quintas do Lago, por exemplo. 

A partir de 2005 há um crescimento progressivo da oferta de condomínios 

horizontais. A quantidade de empreendimentos lançados aumenta 

consideravelmente, fato explicado pelo menor preço dos terrenos, assim como 

 

Gráfico 01: quantidade de condomínios horizontais lançados entre 2002 e 2011 em Eusébio. 

Condomínios 
Horizontais 
Eusébio 
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a oferta generosa de lotes e glebas para construção de condomínios. Para o 

incorporador, investir em áreas como Eusébio é extremamente vantajoso, uma 

vez que por apresentar ainda infraestrutura urbana precária, o preço por metro 

quadrado do terreno é consideravelmente mais baixo quando comparado com 

Fortaleza.  

O ano de 2009 teve um recuo no numero de lançamentos quando 

comparado ao ano anterior. Talvez isso seja em decorrência da crise financeira 

ocorrida em setembro de 2008. Entretanto, o ano de 2010 atinge o recorde em 

número de lançamentos, fato explicado pelos prazos maiores de financiamento 

para aquisição da casa própria. Os programas do Governo Federal, como o 

Minha Casa, Minha Vida impulsionaram os construtores e incorporadores a 

investirem no mercado imobiliário, e este reagiu com um grande número de 

empreendimentos ofertados.  

Enquanto isso, o ano de 2011 mostra aparente desaquecimento. Tal fato 

pode ser explicado pela inserção de uma nova modalidade, ou tipologia 

habitacional, empregada em Eusébio. Trata-se da casa unifamiliar, mais 

comumente chamada de “casa de rua”, que vem progressivamente ganhando 

mercado. Este é mais um indicador que o mercado imobiliário da região tem 

demanda para outras tipologias habitacionais. De acordo com consultas ao 

mercado imobiliário local, a “casa de rua” tem sido muito bem recebida por 

custar consideravelmente menos que as multifamiliares, além de não onerar os 

futuros proprietários com as taxas de condomínio.  

Em relação ao número de unidades habitacionais lançadas no mercado há 

um aumento progressivo na oferta até o ano de 2010 (Gráfico 02).  Esse 

aumento, principalmente após o ano de 2008, foi em decorrência do PDDI 

(2008), que diminuiu a área do lote mínimo de 300m² para 150m² para algumas 

regiões, como a ZUM (Zona de Urbanização Moderada), local preferencial para 

implantação de condomínios urbanísticos. Tal medida permitiu maior 

adensamento das edificações, originando condomínios com número de casas 

quase beirando as cem unidades. O Condomínio Vila Fortuna, dotado de 

noventa e quatro unidades e lançado em 2009, é um exemplar dessa mudança. 

Essa tendência já pôde ser observada ainda no ano de 2007. Alguns 

condomínios como o Atlantis e o Vila de Fiori foram aprovados com área bem 

superior a quadra máxima, cujo valor segundo o plano diretor antigo era de dez 
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mil metros quadrados (10.000m²). Corroborando com essa observação, 

condomínios como o Vivaldi, em 2008, implantaram-se em áreas de quase 

vinte mil metros quadrados (20.000m²), número superior, portanto, ao definido 

pelo plano diretor. Segundo o plano, empreendimentos acima de doze mil e 

quinhentos metros quadrados (12.500m²) se configuram como condomínios 

urbanísticos, contrariando os exemplos citados, caracterizados como 

condomínios horizontais. 

 Tais incoerências é resultado da omissão da legislação federal (Lei nº 

6766/79) e do fraco poder de polícia do município, ainda incipiente quanto ao 

tratamento de questões relativas ao uso e ocupação do solo urbano.  O ano de 

2011 sofreu uma considerável redução no numero de unidades ofertadas. Tal 

fato pode ser também explicado pela inserção da nova modalidade construtiva, 

denominada de “casas de rua”. 

 

 

 

 

De acordo com o PDDI (2008), Art. 171, a largura mínima da quadra será 

de 50m (cinqüenta metros), enquanto a máxima será de 250m (duzentos e 

cinqüenta metros). Ainda segundo o mesmo artigo a área máxima da quadra 

será de 2.500m² (dois mil e quinhentos metros quadrados). Além disso, 

conforme o Art. 172, o percentual de área doada ao poder público será de 45%, 

Gráfico 02: quantidade de unidades habitacionais lançadas entre 2002 e 2011 em Eusébio 

Condomínios 
Horizontais 
Eusébio 
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obedecendo às seguintes disposições: 3% (três por cento) para áreas 

institucionais ou equipamentos públicos, 12% (doze por cento) para áreas 

verdes, 10% (dez por cento) para fundo de terras na ZUC (Zona de 

Urbanização Central), 5% (cinco por cento) para área institucional, 15% (quinze 

por cento) para área verde e 15% (quinze por cento) para o fundo de terras. 

Entretanto, observamos uma grande quantidade de condomínios 

horizontais com áreas acima da quadra máxima, ou seja, dois mil e quinhentos 

metros quadrados. A lei do plano diretor desabilita a doação de terras para 

glebas abaixo de dez mil metros quadrados. Porém, condomínio horizontal não 

é considerado parcelamento do solo, ficando desobrigado da doação de áreas. 

O que se observa, neste caso, são condomínios horizontais apresentando 

áreas bem superiores às da quadra máxima, implantados sem necessidade de 

doar terrenos ao poder público, uma vez que tal modalidade de uso do solo não 

é classificada como parcelamento urbano. O Gráfico 03 ilustra essa situação. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com Gráfico 03, a maioria dos condomínios horizontais 

apresenta área total entre 5.001 e 10.000m². Tais valores já ultrapassam o 

limite da quadra máxima determinada pela legislação. Segundo PDDI (2008), 

somente empreendimentos residenciais com área máxima de 12.500m² podem 

ser enquadrados como condomínios urbanísticos ou loteamentos fechados. 

Neste caso, por serem condomínios horizontais não há a necessidade de 

doação de terras ao poder público, conforme recomendações dos Arts. 171 e 

 

Gráfico 03: área total dos 
terrenos dos condomínios 

horizontais implantados 
entre 2002 e 2011 em 

Eusébio 
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172 do PDDI (2008). As orientações do plano diretor relativas às áreas 

máximas e mínimas dos condomínios horizontais e loteamentos fechados são 

bem delimitadas. Entretanto, na prática, os condomínios horizontais, muitas 

vezes, apresentam áreas equivalentes às de loteamentos fechados. Há uma 

produção de “falsos condomínios” que, de acordo com o Gráfico 03, 

representam cinqüenta por cento do universo dos condomínios horizontais do 

município, cuja área total se mostra superior ao determinado pela legislação, 

causando uma série de indefinições relativas aos limites de áreas impostos 

pelo PDDI (2008) na classificação de condomínios urbanísticos.  

Quanto a área da unidade habitacional, de acordo com o Gráfico 04, 

observamos uma distribuição equitativa entre os intervalos de 101 a 150m² e 

151 a 200m², apresentando cada um mais de vinte e seis por cento de 

participação. Trata-se dos intervalos de área de unidades habitacionais mais 

ofertados pelo mercado, embora o seguinte, compreendido entre 201 a 250m² 

também apresente relativa representação, contando com vinte e um por cento 

do total. As unidades habitacionais com áreas compreendidas entre 251 a 

300m² possuem participação de treze por cento do total, enquanto o intervalo 

imediatamente superior, 301 a 350m², responde por apenas cinco por cento do 

universo de empreendimentos analisados. O intervalo compreendido entre 351 

e 400m² foi representado pelo percentual mais baixo e as unidades de área até 

100m² corresponderam a pouco mais de cinco por cento dos condomínios 

horizontais de Eusébio. Observamos que esses empreendimentos foram de 

lançamento recente (2009 – 2010), indicando que o mercado imobiliário do 

município tem demanda para o consumo de unidades de áreas menores. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 04: área das 
unidades habitacionais dos 

condomínios horizontais 
implantados entre 2002 e 

2011 em Eusébio 
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Quanto ao número de suítes, os condomínios horizontais apresentam 

quantidade distribuída num intervalo de um a cinco. De acordo com o Gráfico 

05, sessenta e um por cento dos empreendimentos possuem três suítes, 

indicando ser o tipo de configuração de mais ampla aceitação no mercado. 

Logo abaixo, representando cerca de vinte por cento do universo de 

condomínios, vem a configuração de quatro suítes. Os condomínios de duas e 

cinco suítes seguem empatados, apresentando cada um dois e meio por cento 

de participação. Enquanto isso, os condomínios de uma suíte respondem por 

quatorze por cento do total de imóveis analisados. Merece ser destacado que a 

maioria desses condomínios, os de uma suíte, é de lançamento recente, 

mostrando uma mudança no perfil dos consumidores de condomínios 

horizontais da região. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação ao número de vagas de garagem, os condomínios horizontais 

possuem de duas a cinco vagas. De acordo com o Gráfico 06, quase cinquenta 

por cento dos condomínios analisados apresentam duas vagas de garagem, 

resultando um percentual bastante expressivo. Logo em seguida, vem o 

condomínio de quatro vagas, apresentando percentual de trinta e seis por 

cento. O condomínio de três vagas responde por quatorze por cento do 

universo em análise, enquanto o condomínio de cinco vagas possui o menor 

percentual, no caso dois por cento. A maioria dos condomínios que apresentam 

entre três e quatro vagas, representados por cinquenta por cento da amostra, 

 

Gráfico 05: número de suítes 
dos condomínios horizontais 

implantados entre 2002 e 2011 
em Eusébio 
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tem geralmente metade do número de vagas descobertas, resultando em um 

número superestimado da quantidade real de vagas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A maior parte dos condomínios horizontais possui área de lazer. Conforme 

Gráfico 07 oitenta e seis por cento dos empreendimentos são dotados de 

equipamento de lazer coletivo. Enquanto isso, apenas quatorze por cento não 

dispõe do equipamento. Em geral, os condomínios que não apresentam áreas 

de lazer possuem tais equipamentos no interior do lote ou na porção individual 

do imóvel. Dos condomínios analisados apenas o Vila Paradise, o Grand 

Imperial, o Grand Parc e o Grand Boulevard não possuíam áreas de lazer 

coletivas. Tal fato é explicado em virtude da área individual desses 

empreendimentos serem de dimensões maiores, comportando a edificação de 

piscinas, decks, saunas, salão de jogos, churrasqueiras, playground, entre 

outros. A área de lazer coletiva geralmente é um elemento utilizado para 

agregar valor ao empreendimento. Nos anúncios das imobiliárias sempre a 

existência desses espaços são enfatizados. Entretanto, não sabemos da real 

utilização dessas áreas, ou seja, se tais espaços são realmente apropriados 

pelos moradores e se a utilização deles causa perturbações ou incômodos à 

vizinhança.  

 

 

 

 

 

Gráfico 06: número de vagas 
de garagem dos condomínios 
horizontais implantados entre 

2002 e 2011 em Eusébio 
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Dos condomínios horizontais analisados, de acordo com o Gráfico 08, 

apenas nove por cento não possuíam dependência de empregada. O restante, 

ou seja, noventa e um por cento da amostra apresentavam dependência. Em 

parte tal resultado é explicado pelo perfil dos moradores que procuram o 

município de Eusébio como residência definitiva. Trata-se em geral da família 

composta por pais e filhos pequenos ou adolescentes, que demandam pelos 

serviços de faxina e cozinha. Também consiste num indicador das 

transformações socioeconômicas advindas da implantação destes 

equipamentos no município, uma vez que demanda por serviços específicos, 

como o trabalho doméstico. Entretanto, não sabemos a origem dessa mão de 

obra, no caso se é da região ou dos municípios vizinhos. Condomínios de 

lançamento recente como Grand Jardins, Fiori de Campi e Bouganvílea 

Boulevard (2009 – 2011) não apresentam dependência de empregada, 

mostrando mudanças no programa de necessidades desses empreendimentos. 

Neste caso, a ausência da dependência de empregada sugere a inserção de 

diaristas ou de funcionários que não pernoitam no local de trabalho. Talvez 

aqui ocorra uma interferência positiva à economia municipal através da 

utilização da mão de obra local por parte desses condomínios. 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 07: existência 
ou não de áreas de 
lazer coletivas nos 

condomínios horizontais 
implantados entre 2002 

e 2011 em Eusébio 
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Quanto aos valores em reais dos condomínios horizontais há um intervalo 

entre 150.000 a 650.000 reais (Gráficos 09 e 10), indicando que o mercado 

dispõe de muitas opções de empreendimentos desse gênero na região. Esses 

resultados foram coletados primeiramente em janeiro de 2011 e após um ano 

foram atualizados com o objetivo de fornecer um paralelo sobre a valorização 

dos imóveis do município.   

O primeiro intervalo, compreendido entre 150.000 a 200.000 reais, é 

representado pelos condomínios Villagio Eusébio, Village Maison, Vila Fortuna, 

Vila Toscana, Merano e Le Betulle. Todos, exceto o condomínio Le Betulle são 

de lançamento recente (2009 – 2011). A participação relativa a esse intervalo 

corresponde a cerca de dezesseis por cento da amostra. Entretanto, no ano 

seguinte, o percentual relativo a esse intervalo caiu para cerca de três por 

cento. Condomínios como o Vila Fortuna, o Villagio Eusébio, o Village Maison e 

o Vila Toscana sofreram valorização superior a trinta por cento em um ano, 

adentrando, dessa forma, no intervalo superior. 

O intervalo seguinte, compreendido entre 201.000 a 250.000 reais, 

corresponde a quatorze por cento da amostra. Em relação ao ano seguinte, a 

participação relativa a esse intervalo passou para pouco mais de dezenove por 

cento. Trata-se atualmente do intervalo percentualmente mais expressivo da 

amostra.  Houve situações, como a encontrada nos condomínios Garden 

Condominium e Grand Plaza, nas quais a valorização superou os quarenta por 

cento no mesmo período. Geralmente, os preços de “lançamento” sofrem 

alterações no decorrer do tempo, fato que explica em parte o aumento 

  
Gráfico 08: existência 

ou não de dependência 
de empregada nos 

condomínios horizontais 
implantados entre 2002 

e 2011 em Eusébio 
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significativo no valor desses empreendimentos. 

Quanto ao intervalo compreendido entre 251.000 a 300.000 reais não 

houve alteração no percentual, permanecendo em quatorze por cento no 

período referido. Tal fenômeno é decorrente da valorização dos condomínios 

ocorrida no intervalo correspondente a 150.000 a 200.000 reais, invadindo 

dessa forma os intervalos superiores. Conseqüentemente, o comprador terá de 

se contentar com um imóvel certamente inferior quando comparado ao que 

potencialmente poderia comprar no mesmo período no ano passado. 

Houve uma redução significativa no percentual relativo ao intervalo 

compreendido entre 301 a 350.000 reais dessa amostra. No mesmo período do 

ano passado era o intervalo mais relevante, compreendendo pouco mais de 

vinte e dois por cento da amostra. Atualmente, tal intervalo corresponde a 

apenas pouco mais de oito por cento do total. Condomínios como o Grand 

Boulevard tiveram valorizações superiores a quarenta por cento, concorrendo 

para a migração desses condomínios para os intervalos superiores. 

O intervalo imediatamente superior, compreendido entre 351.000 a 

400.000 reais, manteve a participação de cerca de onze por cento da amostra. 

Apesar de condomínios como o Isla Verde apresentarem valorizações 

superiores a cem por cento, invadindo, conseqüentemente, outras faixas, 

houve inclusões de condomínios de intervalos inferiores, mantendo dessa 

forma o percentual constante.  

Enquanto isso, o intervalo compreendido entre 401.000 a 450.000 reais 

praticamente dobrou o seu percentual na amostra. Há um ano a participação 

desse intervalo correspondia a pouco mais de oito por cento; atualmente essa 

participação dobrou, atingindo mais de dezesseis por cento do total. A escalada 

dos preços continua nos intervalos seguintes, dando indícios para a boa 

aceitação das “casas de rua” ou casa isolada, de custo comparativamente 

inferior às de condomínio. 

O intervalo compreendido entre 451.000 a 500.000 sofreu um aumento 

considerável em sua participação. O aumento foi de cerca de três por cento 

para cinco e meio por cento. Os intervalos seguintes, como os de 501.000 a 

550.000 reais, os de 601 a 650 reais também tiveram aumentos expressivos. 

Neste ano houve o incremento de outro intervalo, o relativo aos imóveis de 

preço superiores a 650.000 reais. Observa-se que eles respondem a pouco 
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mais de dezesseis por cento da amostra, perdendo apenas para o intervalo 

compreendido entre 201.000 a 250.000 reais. 

 

 

 
 

Gráfico 09: valores em 
reais dos condomínios 

horizontais implantados 
em Eusébio no mês de 

Janeiro de 2011 

Gráfico 10: valores em 
reais dos condomínios 

horizontais implantados 
em Eusébio no mês de 

Janeiro de 2012 
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4.2.  OS LOTEAMENTOS FECHADOS DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO 

 

Foram encontrados oito loteamentos fechados no município denominados 

por: Jardins Ibiza, Quintas do Lago, Alphaville Fortaleza, Quintas das Fontes, 

Alphaville Eusébio, Vivendas do Ramalhete, Vila Rica e Jardim do Lago 

(Figuras 18 e 19).   

De forma geral esses empreendimentos estão localizados nas 

proximidades da Rodovia CE-040, exceto o Loteamento Alphaville Fortaleza, 

cujo acesso é realizado pela Rodovia CE-025. Há também os loteamentos 

Jardim do Lago e o Vila Rica que subvertem essa tendência, apresentando 

localizações opostas, pertencentes, respectivamente aos bairros Urucunema e 

Mangabeira. 

 Tais empreendimentos necessitam de grandes glebas para sua 

implantação, realizada sem considerar as características do entorno imediato. 

O importante nesses loteamentos é estarem conectados próximos a vias de 

fluxo rápido de forma que seus moradores possam se deslocar em tempo hábil 

às infraestruturas urbanas, no caso as centralidades detentoras de comércio e 

serviços. Diferentemente dos loteamentos fechados da Região Metropolitana 

de São Paulo, os loteamentos da RMF não possuem usos diversificados, 

apresentando quando muito uma área de lazer coletiva de uso exclusivo dos 

moradores do empreendimento. 

Essa área de lazer está incluída no computo das áreas livres a serem 

doadas ao território municipal de acordo com a Lei nº 6766/79. Entretanto, da 

mesma forma que o percentual destinado ao sistema viário, tais áreas serão de 

uso restrito dos moradores destes empreendimentos, indivíduos responsáveis, 

juntamente com as empresas de urbanismo, pela manutenção dessas.  

A administração dessas áreas ocorre da seguinte forma: a prefeitura 

municipal de Eusébio delega a instituições, como a Alphaville Urbanismo S/A, o 

poder de urbanizar glebas, dotando-as de infraestrutura de água, esgoto e 

eletricidade, em troca do poder público fornecer o serviço e a instituição ficar 

responsável pela gerência das áreas. Dessa forma o percentual de terras a 

serem doadas ao município é obedecido, mas a prefeitura delega a 

responsabilidade da manutenção às empresas de urbanismo, semelhante ao 

sistema condominial.  
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O poder público argumenta que dessa forma tais áreas estarão mais 

resguardas e livres de possíveis danos ambientais. Nota-se nesse caso a 

transferência de responsabilidades do poder público para o domínio privado 

revelando a evidente fraqueza do ambiente institucional local frente às 

pressões do mercado imobiliário. 

O desenho urbano desses loteamentos fechados revela influencias da 

Carta de Atenas, manifesto urbanístico redigido no IV CIAM e publicado pelo 

arquiteto Le Corbusier. Tal carta, entre outras premissas, condenava a mescla 

das funções urbanas (habitação, trabalho, lazer e circulação) típicas das 

cidades tradicionais para a adoção de um urbanismo funcionalista, no qual se 

propunha a segmentação das funções, gerando tecidos urbanos extremamente 

especializados e muitas vezes desprovidos de vida, como muitos bairros 

modernistas descritos por Jacobs (2007).  

Apesar disso, ainda encontramos nítidos tais princípios no desenho 

urbano nos empreendimentos fechados, caracterizados pelo 

monofuncionalismo, ou seja, excessiva especialização de uma função, no caso 

a habitacional, em detrimento das demais. Observa-se a completa separação 

das funções através da criação de espaços de lazer separados das 

residências, necessitando para conexão do uso indiscriminado do automóvel 

particular. Ainda nessa lógica, a rua é concebida para o automóvel, invalidando 

a escala humana, elemento abominado pela cartilha do urbanismo de caráter 

modernista. A forma modernista, ao contrário de seu discurso social e 

universalizante, foi incorporada ao repertório dos empreendimentos 

habitacionais fechados, no caso os loteamentos, originado desenhos 

extremamente especializados que segregam as funções urbanas principais. 

Os loteamentos fechados, como os Alphaville Fortaleza e Eusébio, 

possuem um código de obras interno para disciplinar as construções. As 

normatizações desses empreendimentos são bastante restritivas, discorrendo 

sobre aspectos como os métodos construtivos das edificações e taxas de 

ocupação do terreno, especificando as dimensões dos recuos, gabarito máximo 

e coeficiente de permeabilidade do terreno. Tal artifício é utilizado para garantir 

a padronização dos empreendimentos, evitando a construção e reformas que 

colaborem para a perda de harmonia do conjunto, no caso os loteamentos.  
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Visando atender a esse requisito, existem inúmeras casas modelo padrão 

Alphaville, na qual o morador adquire na certeza de se adequar aos padrões 

exigidos na legislação interna do empreendimento.  Nesse caso destaca-se a 

Construtora Guia, idealizadora do conceito das Casas Guia (Figura 16), projeto 

de ampla aceitação utilizada nos loteamentos fechados do Eusébio. De acordo 

com tal conceito os possíveis proprietários podem escolher uma infinidade de 

projetos baseado com o potencial construtivo do terreno, podendo escolher os 

padrões de acabamento e materiais. 

 Também seguindo o mesmo conceito há a empresa Caltech Engenharia, 

idealizadora da proposta Caltech House (Figura 17), composta por quinze 

opções de projetos de autoria da Arquiteta Márcia Cavalcante. Essas 

residências possuem plantas semelhantes cujo diferencial reside na 

ornamentação da fachada, na qual os possíveis moradores poderão escolher o 

estilo entre estes a seguir: clássica, moderna e regional. Além destes projetos 

sugeridos pelas referidas construtoras, o futuro proprietário poderá construir 

sua casa por outras construtoras ou arquitetos de sua preferência, desde que 

obedeça ao código de obras interno destes empreendimentos. 

Figura 16: Casas Guia. Fonte: Construtora Guia modificado pelo autor.  
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O primeiro loteamento fechado a se implantar no Eusébio foi o Alphaville 

Fortaleza em 2002 (Gráfico 11). Talvez a escolha do nome da Capital do 

Estado se deve a uma estratégia de mercado em enfatizar a proximidade do 

empreendimento com Fortaleza, uma vez que era o primeiro loteamento do 

gênero implantado na RMF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Casas Caltech. Fonte: Caltech Engenharia modificado pelo autor.  
 

 

Gráfico 11: quantidade de loteamentos fechados lançados entre 2002 e 2011 em Eusébio 

Loteamentos 
fechados 
Eusébio 
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Logo após houve a implantação do Quintas das Fontes, situado no Bairro 

Coaçu do município de Eusébio. Tais loteamentos apresentam proposta 

urbanística semelhante, sugerindo uma moradia confortável e próxima do 

ambiente natural, atributo bastante enfatizado na publicidade destes 

empreendimentos.  

O Gráfico 11 ilustra que a produção de loteamentos fechados apresentou 

algumas interrupções, ou seja, houve anos nos quais não aconteceram 

lançamentos. O ano de 2005 foi marcado pelo lançamento do segundo 

Alphaville, do Quintas das Fontes e do Vivendas do Ramalhete. Somente no 

ano de 2008 é que ocorre o lançamento do Jardins Ibiza, nas proximidades do 

Anel Viário. Depois disso, no ano passado, há a inauguração de dois 

loteamentos fechados no município: o Vila Rica, no Bairro da Mangabeira, e o 

Jardim do Lago, no Bairro da Urucunema. 

O numero de lotes ofertados ao mercado por ano apresentou variações 

significativas. De acordo com o Gráfico 12, o ano de 2002 apresentou a maior 

quantidade de loteamentos lançados. Isto é decorrência do grande numero de 

lotes do Alphaville Fortaleza somados aos do Quintas do Lago. Em 2005 essa 

quantidade apresenta decréscimo, apesar dos três lançamentos ocorridos 

nesse ano. No período seguinte, a quantidade cai ainda mais, visto que ocorre 

apenas um lançamento em 2008. No ano passado, houve um ligeiro 

crescimento na quantidade de lotes dispostos no mercado, indicando que o 

numero de lotes em empreendimentos fechados tem possibilidades de 

crescimento na oferta. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loteamentos 
fechados 
Eusébio 

Gráfico 12: quantidade de lotes lançados entre 2002 e 2011 em Eusébio 
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Em relação às áreas dos lotes em empreendimentos fechados o Gráfico 

13 ilustra que a maior oferta é a representada pelo intervalo compreendido 

entre 301 a 500m². Tal intervalo responde por mais de sessenta por cento da 

amostra. Esta constatação é decorrência da lei de parcelamento do PDDU 

2001 do município, na qual estabelecia que o lote mínimo fosse de 300m². 

Somente após a revisão deste plano, em 2008, houve a redução desta área 

mínima para algumas regiões, baixando esse número para metade em certos 

casos. O segundo intervalo mais expressivo, correspondendo a vinte e cinco 

por cento da amostra, é o resultado concreto da revisão do plano diretor em 

2008. Os loteamentos lançados recentemente, como os de 2011, já 

apresentam lotes de áreas menores, geralmente partindo de 150m². Enquanto 

isso, os lotes de maiores áreas representam apenas treze por cento da 

amostra. Todos foram implantados no começo da década passada e estão 

situados no Alpahville Fortaleza. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No período de um ano houve valorização significativa dos terrenos em 

loteamentos fechados no município. De acordo com o Gráfico 14, sessenta por 

cento dos imóveis estavam inseridos no intervalo 150.000 a 200.000 reais. 

Após um ano, de acordo com o Gráfico 15, esse intervalo é extinto e todos os 

imóveis migram para intervalos superiores. Observa-se uma valorização acima 

de cento e quarenta por cento nos lotes do Alphaville Fortaleza, cujo valor 

 

 
Gráfico 13: áreas dos lotes em 

empreendimentos fechados 
implantados entre 2002 e 

2011 em Eusébio 
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ultrapassa os duzentos e cinqüenta mil reais.  O intervalo inferior, composto por 

lotes com valores até 100.000 reais sofreu um acréscimo na sua oferta, 

passando de vinte por cento para quarenta e dois por cento em 2012. Isto 

mostra que a diminuição da área do lote mínimo pela revisão do plano diretor 

influenciou na oferta de lotes mais baratos no município. O mesmo ocorreu no 

intervalo entre 151.000 a 200.000 reais, porém tal aumento ocorreu em menor 

proporção. De acordo com o Gráfico 15, houve o incremento de mais dois 

intervalos, compreendidos entre 201.000 a 250.000 reais e acima de 250.000 

reais. Estes intervalos respondem cada um com quinze por cento do total da 

amostra para o ano de 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

Gráfico 14: valores em reais 
coletados em Janeiro de 2011 

dos loteamentos fechados 
implantados entre 2002 e 

2011 em Eusébio 

Gráfico 15: valores em reais 
coletados em Janeiro de 2012 

dos loteamentos fechados 
implantados entre 2002 e 

2011 em Eusébio 
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4.3.  ESPACIALIZAÇÃO DOS CONDOMÍNIOS HORIZONTAIS E 

LOTEAMENTOS FECHADOS DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO 

 

As Figuras 18 e 19 ilustram a implantação dos empreendimentos fechados 

no município. Para melhor compreensão o município foi dividido em três 

setores (A, B e C), representando os locais com maior concentração de 

empreendimentos fechados.  

O Setor A compreende os Loteamentos Quintas das Fontes e Jardins 

Ibiza, e os Condomínios Grand Classic, Germana Gurgel III e Atlantis. O 

acesso a estes empreendimentos é realizado pela Rodovia Ce-040/Avenida 

Alameda das Américas. Todos estão localizados no Bairro Coaçu.  

O Setor B é representado pelo Alphaville Fortaleza, cuja implantação está 

inserida na APA do Rio Pacoti. Há também o condomínio horizontal Palm Ville, 

implantado no Bairro Precabura. Tais empreendimentos são acessados pela 

Avenida Maestro Lisboa/Rodovia Ce-025.  

No Setor C estão contidos os loteamentos Quintas das Fontes, Alphaville 

Eusébio, Vivendas dos Ramalhetes e uma infinidade de condomínios 

horizontais, cujo acesso é realizado pela articulação entre a Rodovia Ce-040 e 

vias vicinais.  

Em geral, tais empreendimentos estão situados nos bairros Tamatanduba, 

Coité, Amador, Guaribas, Pires Façanha e Centro, inseridos numa região 

dotada de boa articulação com o eixo de expansão sudeste de Fortaleza.   
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Figura 18: condomínios horizontais e loteamentos fechados implantados entre 2002 e 2011 em Eusébio. Setores A e B. 
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Figura 19: condomínios horizontais e loteamentos fechados implantados entre 2002 e 2011 em Eusébio. Setor C. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os impactos socioambientais da implantação dos loteamentos fechados 

e condomínios horizontais do município de Eusébio foram mensurados por 

meio da Matriz de Leopold et al. (1971 apud Sánchez 2010), resultado de uma 

publicação do Serviço Geológico dos Estados Unidos. Trata-se de uma 

ferramenta destinada à mensuração de impactos ambientais, utilizada em 

muitos estudos, principalmente por EIA-Rima (Estudos de Impacto Ambiental). 

  Tal matriz apresenta inúmeras variações, restando muitas vezes pouca 

relação com a original. Entretanto, a forma de apresentação, composta por 

linhas e colunas prevalece em todas as variantes. Talvez por isso, ou seja, pela 

facilidade de organização e manipulação das variáveis, esse mecanismo se 

torne bastante utilizado em inúmeros estudos ambientais, como o elaborado 

por Vidal (2006) em sua dissertação de mestrado, denominada de Proposta de 

Gestão Ambiental para a Reserva Extrativista do Batoque – Aquiraz/CE.  

 

5.1. IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DA IMPLANTAÇÃO DOS 
CONDOMÍNIOS HORIZONTAIS E LOTEAMENTOS FECHADOS DE EUSÉBIO 
 

 

Os impactos foram agrupados em um “check list” (Quadro 03) idealizado 

de tal maneira que cada ação impactante direcionada aos recursos hídricos e 

aos meios econômicos e sociais está relacionada às componentes ambientais 

afetadas, estabelecendo uma relação de interações, nas quais, através da 

releitura da Matriz de Leopold (Quadro 04), foram classificadas em quatro 

grupos: muito relevante, relevante, pouco relevante e irrelevante, graduadas 

numa escala de cores compreendidas entre o vermelho escuro ao amarelo 

claro. Quanto mais se aproxima da cor amarela, menor é o nível de interação, 

ou seja, a ação não produz impactos relevantes às componentes 

socioambientais em análise. A seguir serão discutidas tais interações entre as 

ações impactantes e as componentes ambientais afetadas.  

No intuito de facilitar a compreensão da leitura da tabela, serão 

discutidas apenas as interações mais relevantes. Além disso, os impactos 

socioambientais serão referenciados por meio de imagens áreas retirados num 

espaço temporal de aproximadamente dez anos (1997 a 2008), que servirá de 
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base para discussão da produção e consumo do espaço no território municipal 

(Figuras 21, 22 e 23) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.1. OS IMPACTOS RELATIVOS AOS RECURSOS HÍDRICOS, AO MEIO 
ECONÔMICO E AO MEIO SOCIAL 

 

A implantação dos condomínios horizontais e loteamentos fechados no 

município de Eusébio traz mudanças perceptíveis à configuração, ou uso do 

solo, da referida região. A urbanização dessa área, anteriormente ocupada, 

conforme Accioly (2009), por sítios e chácaras, poderá trazer mudanças ou 

Tabela XX: “Check list” dos impactos socioambientais 

  

Quadro 03: Relação das ações impactantes e componentes socioambientais 
impactados resultantes da implantação dos condomínios horizontais e 
loteamentos fechados de Eusébio 

Ações impactantes 
Componentes socioambientais 
impactados 

Im
p

ac
to

s 
ao

 s
o

lo
/r

ec
u

rs
o

s 
h

íd
ri

co
s 

Urbanização das áreas ocupadas 
anteriormente por sítios e chácaras de 
veraneio 

Impermeabilização do solo; 
sedimentação/assoreamento dos rios; 
qualidade das águas superficiais e 
subterrâneas; rede de drenagem; 
recarga do lençol freático; elevação das 
temperaturas (microclima urbano), perda 
da biodiversidade (implantação de 
espécies vegetais exóticas), perda da 
vegetação existente. 

Uso inadequado das Unidades de 
Conservação 

Aumento da massa edificada 

Privatização dos recursos hídricos (APPs) 

Mudanças no curso dos recursos hídricos 

Infiltração de efluentes (matéria orgânica) 

Descarte de resíduos sólidos (construção) 

Im
p

ac
to

s 
ao

 m
ei

o
 e

co
n

ô
m

ic
o

 Geração de empregos Mudanças na dinâmica sociocupacional 
do município; melhoria na qualidade da 
oferta de infraestruturas urbanas; 
melhorias em relação à mobilidade (vias 
de acesso); atração de indústrias e 
serviços (incentivos fiscais); implantação 
de sistemas de transporte coletivo; 
dependência econômica de Fortaleza; 
deseconomias referentes à aglomeração 
urbana (congestionamentos e aumento 
no custo de vida), aumento no custo de 
urbanização em virtude da expansão 
periférica. 

Atração populacional 

Arrecadação 

Aumento da demanda por transporte 
automotivo particular 

Crescimento urbano periférico 

Especulação imobiliária 

Aumento da demanda por bens e serviços 

Im
p

ac
to

s 
ao

 m
ei

o
 s

o
ci

al
 

Segregação social Aumento das tensões e conflitos sociais; 
perda da identidade do município; 
formação de guetos e comunidades 
fechadas; geração de valores de 
cidadania equivocados; homogeneidade 
social; intolerância às diferenças sociais 
e culturais; uso indiscriminado de 
segurança particular; decadência do 
espaço público; criação de espaços 
tematizados e desarticulados com o 
tecido sociocultural existente. 

Violência urbana 

Dispersão urbana 

Metropolização 
Aumento das distâncias entre casa e 
trabalho 

Fragmentação do tecido urbano 

Perda de contato com o entorno imediato 

Investimentos no eixo de expansão sudeste 
de Fortaleza e litoral leste do Estado 
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alterações ao ecossistema local, repercutindo em impactos nocivos a serem 

compartilhados com a totalidade do município.  Tais mudanças provocam 

alterações negativas à qualidade dos recursos hídricos, ocasionado em 

determinadas situações na privatização de lagoas e lagunas como também em 

mudanças no curso dos rios e riachos, comprometendo desta forma a rede de 

drenagem da região (Figuras 21, 22 e 23).  

Loteamentos fechados como o Alphaville Eusébio, o Quintas das Fontes 

e o Quintas do Lago privatizaram parte dos recursos hídricos de suas 

adjacências. As implicações dessa prática poderão ter repercussões ao longo 

da bacia hidrográfica, causando impactos negativos ao carreamento e ao 

transporte de nutrientes ao longo da calha dos recursos, repercutindo, 

conseqüentemente, na perda da biodiversidade do meio aquático. Outro 

aspecto a ser considerado consiste na descaracterização das margens destes 

recursos para implantação de loteamentos fechados, como os já citados, 

contribuindo, de acordo com Drew (1986), para o assoreamento desses. Ainda 

segundo a mesma fonte, a retirada da vegetação das margens dos recursos 

permite movimentação de matéria, erosão do solo, em direção à calha daquele, 

ocasionando na perda de profundidade do canal, fato que poderá ter 

conseqüências negativas no período chuvoso, como as enchentes e 

inundações.   

Enquanto isso, o Condomínio Vivaldi, situado nas imediações dos 

bairros Coité/Centro, contribui para a mudança no curso do recurso hídrico 

adjacente através da canalização deste. O mesmo recurso sofre inúmeras 

degradações ao longo de seu percurso por meio das constantes interrupções 

provocadas pelo represamento do fluxo natural das águas pelos açudes 

situados em propriedades particulares, até ser praticamente escondido pelos 

muros dos fundos dos condomínios do Bairro Centro, mais precisamente pelo 

Condomínio Grand Park, situado nas margens da Avenida Eusébio de Queiroz, 

próximo à empresa Sinapse (Figura 22).  

Há no município outro exemplo de ocupação indevida em áreas 

ambientalmente frágeis. Trata-se da implantação do Loteamento Fechado 

Alphaville Fortaleza na APA do Rio Pacoti (Figura 21). A localização deste 

empreendimento sempre foi alvo de polêmicas, fato evidenciado pelas 

divergências entre o empreendimento licenciado e o efetivamente construído. 
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Apesar de não ter ocorrido privatização ou mudança de canal dos recursos 

hídricos, o empreendimento, de acordo com Silva (2005), desmatou cerca de 

1.200.000m² de área verde que servia lenha para combustível, frutos para 

alimentação e como área de caça para as comunidades da Abreulândia e da 

Mangabeira. Tais moradores chamavam o bioma da área suprimida, segundo a 

mesma fonte, de vegetação de tabuleiro, que de acordo como o Relatório de 

Estudo de Impacto Ambiental para implantação do empreendimento deveria ser 

preservada por este, evitando dessa maneira a incorporação de espécies 

exóticas ao ecossistema local.   

A APA do Pacoti, segundo Silva (2005), também sofre perturbações 

originárias da ocupação de sítios e chácaras demarcadas por loteamentos de 

veraneio, tipo de ocupação predominante no município quando este ainda 

pertencia a Aquiraz. Essas ocupações trazem implicações principalmente à 

cobertura vegetal, que é fortemente descaracterizada para a plantação de 

espécies como o cajueiro, o coqueiro e de pequenas lavouras concorrendo 

para o progressivo desmatamento da APA, cujas conseqüências serão visíveis 

no assoreamento e perda de profundidade do canal do baixo Pacoti pelo 

transporte de sedimentos através da erosão do solo. Apesar da instituição da 

Unidade de Conservação, tal área poderá receber, conforme declarações de 

técnicos da AMMA, mais um empreendimento fechado em seu território, 

concorrendo para o agravamento da degradação ambiental. Torna-se urgente o 

desenvolvimento de medidas compensatórias que contenha a expansão 

urbana ditada por interesses do capital imobiliário, sob a pena do ecossistema 

local sofrer danos irreversíveis quanto à manutenção de sua biodiversidade.  

O referido município, localizado em sua maioria em tabuleiro litorâneo, é 

drenado por uma série de lagoas e corpos hídricos margeados pela mata ciliar, 

também denominada de mata galeria. As perturbações antropogênicas, como 

as referidas anteriormente, poderão causar sérias implicações ao escoamento 

das águas pluviais, uma vez que a retirada ou descaracterização dessa mata 

deixará o recurso hídrico desprotegido, concorrendo, de acordo com Drew 

(1986), para o assoreamento, ou perda de profundidade do canal fluvial. Dessa 

forma, poderá ocorrer a intensificação da problemática das inundações, 

fenômeno que acomete a maioria das aglomerações urbanas.  
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Outro problema decorrente da urbanização reside na impermeabilização 

do solo por revestimentos asfálticos. Esse tipo de revestimento impacta, de 

conformidade com Drew (1986), diretamente no ciclo hidrológico local, 

diminuindo a recarga do lençol freático, aumentando conseqüentemente o 

percentual das águas escoadas, fato que poderá causar saturação da rede de 

drenagem em virtude do desequilíbrio provocado nas armazenagens do ciclo e 

influenciando ainda no aumento calor armazenado pela diminuição da 

infiltração. Em vários locais do Bairro Centro o lençol freático aflora a poucos 

metros da superfície. A progressiva impermeabilização do solo poderá rebaixar 

o lençol, contribuindo para degradar algumas lagoas denominadas freáticas, 

bastante comuns no território municipal.  

A urbanização do município também acarretará no aumento da massa 

edificada construída em decorrência da implantação de inúmeros condomínios 

contíguos, ou seja, dispostos de forma exaustiva e consumindo grande 

percentual de áreas verdes. Tal prática terá implicações negativas ao 

microclima local, em virtude do suprimento da vegetação existente para 

edificação de habitações quase conjugadas, que aproveitam quase todo o 

potencial construtivo do terreno, prejudicando as trocas de calor entre a 

edificação e o ambiente (Figuras 21, 22 e 23). 

Alguns condomínios horizontais no município adotam tonalidades claras 

em seus telhados e fachadas (Figuras 21, 22 e 23), seguindo a influência do 

estilo arquitetônico neoclássico. Essa prática contribui para modificar, de 

acordo com Drew (1986), a refletividade da superfície, ou seja, o albedo. 

Quanto mais clara for a superfície maior será a refletividade, aumentando a 

quantidade de energia, no caso o calor, no ambiente. Conseqüentemente, o 

uso inadequado do solo, proporcionado por essas edificações, pode contribuir 

para geração de microclimas urbanos, formando um verdadeiro mosaico de 

climas locais sobrepostos, criados, segundo a mesma fonte, por interações 

entre ambiente construído e natureza. Dessa forma, o clima da região vai 

progressivamente sendo descaracterizado, adquirindo alguns aspectos 

semelhantes aos encontrados nas demais aglomerações urbanas, caso não se 

tomem as devidas providências.    

As edificações localizadas em climas como os de Eusébio, no caso 

quente e úmido, devem segundo Frota e Schiffer (2001) serem arranjadas de 
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forma que a ventilação penetre por todos os edifícios, possibilitando a 

ventilação cruzada em seus interiores. Entretanto, isso nem sempre é 

obedecido, pois a legislação urbanística local, no caso plano diretor e código de 

obras, assim como os de outros municípios, ainda não incorporaram a variável 

climática como elemento norteador do planejamento urbano. Como exemplo 

desta prática observou-se a existência de recuos exíguos entre as habitações 

de alguns empreendimentos fechados (Fotos 01 e 02). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No município, semelhante a outros locais, há um problema ambiental 

grave relacionado à geração de resíduos de construção, originados pela 

própria obra como também pelas demolições realizadas para se implantar 

empreendimentos fechados. Além desta problemática há a questão do 

suprimento da vegetação, no caso a retirada desta para ceder espaço às 

edificações. Tais resíduos são descartados em locais denominados de 

barreiros que funcionam, muitas vezes, sem licença ambiental. Tal 

problemática fragiliza o ambiente institucional municipal quanto à mensuração 

dos impactos ambientais proporcionados pelo descarte de materiais. Essa 

prática necessita de intervenção por parte da esfera pública, pois poderá 

comprometer a qualidade dos recursos hídricos, superficiais e subterrâneos 

pelo carreamento de materiais, no caso os resíduos de construção, 

direcionados aos recursos.  

Segundo informações obtidas na AMMA há no Bairro Cidade Nova 

diversos pontos de descarte de resíduos de construção localizados nas 

margens das vias vicinais que percorrem a região, constituída por um grande 

vazio correspondente a quase um terço do território municipal. Apesar dos 

  

Foto 01: Condomínio Villagio Eusébio. 
Fonte: arquivo do autor. 

Foto 02: Condomínio Garden Condominium. 
Fonte: arquivo do autor. 
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esforços de conscientização sobre a problemática da geração de resíduos 

sólidos realizada pela AMMA junto à população, o problema ainda persiste, 

pondo em risco uma área de interesse relevante para o desenvolvimento do 

município. Há diversos estudos para ocupação de tal área. Um deles consiste 

na construção de um sistema de vilas ecológicas compostas por indústrias 

verdes e um centro de feiras e eventos. Qualquer intervenção nessa área 

merece uma série de cuidados em virtude das características do sítio natural, 

caracterizada como uma área de planície fluvial, drenada por uma série de 

lagoas integrantes da sub-bacia do Rio Coaçu.   

Outro aspecto relevante da urbanização de Eusébio reside na carência 

de infraestrutura da área. A quase totalidade do município é abastecida de 

água pela CAGECE (Companhia de Água e Esgoto do Ceará). Entretanto, a 

rede de saneamento ainda é bastante precária (Figura 20), com cobertura 

abrangendo apenas uma parcela do Bairro Centro e adjacências. Em virtude 

disso, a maioria dos condomínios horizontais optou pelo sistema de fossa 

sumidouro, no qual por processos químicos e biológicos internos os efluentes 

domésticos irão sendo depurados por bactérias provenientes da 

decomposição. Porém, esse sistema exige terrenos de grandes dimensões 

para evitar a contaminação das águas superficiais pelo esgoto doméstico, fato 

que poderá trazer conseqüências danosas à qualidade dos recursos hídricos. 

Nos outros tipos de empreendimentos, no caso os loteamentos fechados, há a 

presença de estações de tratamento de esgoto (ETE), nas quais os efluentes 

domésticos são tratados de forma intensiva antes do seu descarte na rede 

coletora ou manancial hídrico. 

A implantação dos empreendimentos habitacionais fechados é 

considerada como salutar para alguns setores da administração municipal, 

como os relacionados com a arrecadação, devido à atração populacional que 

conseqüentemente gerará emprego e renda. Mais população no município 

ocasionará mais dinheiro circulando, concorrendo para a dinamização da 

economia municipal. Entretanto, a forma de urbanização do município, 

caracterizada pela baixa densidade demográfica, gera polêmicas quanto ao 

volume de recursos gerados.  
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Figura 20: Esgotamento sanitário de Eusébio: 
Planta Geral 



118 

 

Autores como Rodrigues A. M. (2008) argumentam que os recursos 

arrecadados com essa forma de aglomeração não permitem a viabilidade da 

infraestrutura necessária (água, esgoto, eletricidade) no território.  

Os empreendimentos habitacionais fechados demandam uma série de 

serviços que concorrem para a transformação do cotidiano municipal. Entre 

esses serviços se destaca a proliferação de empresas de segurança particular. 

Trata-se de um serviço de importância fundamental para a viabilização desse 

tipo de empreendimento, uma vez que a segurança consiste num forte 

argumento para a venda de condomínios horizontais e loteamentos fechados.  

Dessa forma, um novo nicho de mercado é inserido no território do município, 

atraindo uma série de empresas de segurança para garantir a ordem, o 

sossego e a tranqüilidade para os moradores dessas tipologias habitacionais 

fechadas.  

Além disso, certos serviços, denominados de “delivery” estão se 

disseminando no território visando atender, com maior comodidade, as 

exigências do público morador de empreendimentos fechados. Alguns 

restaurantes e pizzarias da região já oferecem o serviço, indicando as 

modificações econômicas impostas pela implantação dos empreendimentos 

fechados. Tais modificações são decorrência da mudança do perfil sócio-

ocupacional proporcionado pela instalação de uma população de origem 

exógena, determinada pela expansão da região sudeste de Fortaleza através 

da articulação viária entre a Av. Washington Soares e Rodovia CE-040.  

Tal articulação permitiu a progressiva instalação de um novo perfil 

populacional, predominantemente de média e alta renda, no território de 

Eusébio, gerando uma série de transformações, visualizadas, como já foi 

mencionado, no surgimento de alguns serviços especializados para atender as 

demandas desse público. Entretanto, a maioria desses serviços é instalada 

visando oferecer suporte ao desenvolvimento da função habitacional das 

classes de média e alta renda, pouco contribuindo para o desenvolvimento do 

conjunto da economia municipal. Dessa forma, os pólos de atração de 

comércio e serviço continuam no local de origem dessa população, no caso no 

município de Fortaleza.  

Essa observação torna evidente o grau de dependência econômica de 

Eusébio em relação ao município vizinho. De acordo com Costa (2006), esse 
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problema se torna cada vez mais comum em virtude das dimensões dos 

centros urbanos facilmente ultrapassarem as fronteiras municipais, contribuindo 

para a anexação dos municípios menores circunvizinhos pelo mais rico. Apesar 

de Eusébio ter autonomia, sua inserção na dinâmica metropolitana contribui 

para a manutenção dessa realidade, na qual Fortaleza cada vez mais influencia 

no desenvolvimento exógeno dos municípios vizinhos. 

 Outro aspecto bastante discutido em áreas ocupadas por 

empreendimentos habitacionais fechados é o aumento na demanda por 

transporte automotivo particular, devido principalmente ao crescimento das 

distâncias proporcionado pela expansão dos municípios sedes de regiões 

metropolitanas. A economia do Eusébio, por está em fase de consolidação, não 

atende satisfatoriamente as necessidades do público mais abastado, 

ocasionando dessa forma forte dependência do automóvel particular, elemento 

fundamental para a conformação e ocupação de áreas de infraestrutura urbana 

precária, como o município de Eusébio. O grande poder de mobilidade 

proporcionado pelo automóvel poderá causar impactos negativos quanto à 

manutenção e a produção de espaços públicos de referência no município, 

resultando em contados efêmeros com a realidade municipal por parte do 

segmento social economicamente mais robusto. Aquela passa a ser observada 

apenas do ambiente intramuros dos empreendimentos fechados.  

Esses problemas em geral são resultantes das deseconomias da 

aglomeração urbana7, visualizada pela descaracterização ambiental decorrente 

da ocupação desordenada dos grandes centros, como o caso de Fortaleza, 

que ocasiona perturbações como congestionamentos, verticalização excessiva, 

insegurança, aumento no custo da terra, entre outros aspectos. 

Conseqüentemente, a população detentora de melhores condições de 

                                                 
7
 O fenômeno da metropolização tem, por um lado, suas raízes assentadas numa ampla oferta de 

atividades profissionais, o que possibilita, de um ponto de vista estritamente econômico, inter-relações 

mais eficazes, estando isso diretamente vinculado ao tamanho das cidades, ou seja, quanto maior e mais 

populoso for o núcleo urbano, maior é a diversidade de oportunidades de trabalho e a aceleração dos 

processos sociais e econômicos, o que significa, em última instância, maior capacidade de geração de 

riquezas. Por outro lado, a incapacidade dessas aglomerações em oferecer, com igual rapidez do 

crescimento populacional, habitações, saneamento, emprego e renda tem tido como resultado a 

precarização das condições de vida de parte da população, sendo a concentração da população e da 

pobreza um fator de capital importância no debate acerca da qualidade de vida dos centros urbanos. 

(MORAES e SERRA 2006, pág. 08)  
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mobilidade escolhe regiões como o Eusébio no intuito de se instalarem em um 

local mais tranqüilo e distante do caos urbano.  

A especulação imobiliária é um fator que colabora com a manutenção 

desta problemática ao enfatizar o Eusébio como lugar aprazível, no qual os 

futuros moradores terão maior contato com as belezas do sítio natural e 

desfrutar de valores típicos de uma área rural situada a poucos minutos de 

Fortaleza. Agindo assim, esse agente atua na configuração do traçado urbano 

do município, gerando uma área extremamente fragmentada e periférica, 

consumidora de amplos espaços verdes, descaracterizados para implantação 

de condomínios horizontais e loteamentos fechados. Essa pratica contribui 

também para o não aproveitamento do potencial construtivo do Bairro Centro, 

atualmente a região dotada de melhores condições de infraestrutura urbana do 

município.  

A perpetuação dessa prática concorrerá para um aumento considerável 

nos custos de urbanização do município devido à ocupação desordenada de 

áreas de infraestrutura urbana precária. Uma cidade urbanisticamente 

sustentável deve preservar suas reservas verdes procurando aproveitar o 

potencial construtivo das áreas de melhor estruturação, no caso o Bairro 

Centro de Eusébio, evitando, como afirma Reis (2006), um crescimento 

disperso e dispendioso, consumidor por excelência, de acordo com Ojima 

(2007), de áreas ambientalmente frágeis e de recursos financeiros decorrentes 

da urbanização de áreas longínquas e pouco adensadas. 

A urbanização dispersa também contribui para a disseminação da 

segregação socioespacial. O tecido urbano disperso, segundo Reis (2006), é 

caracterizado por baixas densidades populacionais e pelo predomínio da 

função habitacional em detrimento das demais, no caso trabalho, lazer e 

circulação. Trata-se de uma aglomeração urbana de usos pouco diversificados, 

favorecendo o surgimento de comunidades fechadas, que mantém diálogo com 

outros centros ou centralidades.  

No caso do município de Eusébio, parte da população moradora de 

empreendimentos habitacionais fechados está razoavelmente bem conectada 

com Fortaleza através de vias de fluxo rápido, como a Rodovia CE-040, que 

permite o fácil deslocamento das classes de média e alta renda à Capital do 

Estado. Em virtude disso, nota-se uma carência de espaços públicos de 
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qualidade no entorno de tais empreendimentos, tornando as ruas e as 

calçadas, de conformidade com Jacobs (2007), em espaços sem vitalidade, 

cuja função reside em apenas transportar as classes de média e alta renda 

para o interior dos empreendimentos fechados.  

Há no município, no entorno dos bairros Centro, Tamantanduba e Coité, 

várias ruas com tais características, marcadas por quarteirões muito extensos, 

freqüentemente apresentando mais de oitocentos metros de extensão, 

ocupados apenas pelos muros e guaritas de condomínios horizontais (Fotos 03 

e 04). Muitas vezes ainda encontramos alguns sítios e chácaras nas ruas 

desses bairros, mostrando claramente as mudanças no perfil ocupacional do 

município, no qual o perfil de segunda moradia vem cedendo espaço para o de 

moradia definitiva. A conformação de tais ruas, de características 

monofuncionais, consiste num indicador da pouca vitalidade espacial, em 

contraponto à mescla de usos ou funções urbanas do centro urbano 

consolidado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No município encontramos alguma vitalidade, com tal mescla de usos e 

funções, em algumas quadras do bairro Centro, principalmente nas 

proximidades da Igreja Matriz, próximo ao pólo de lazer da Lagoa Eusébio. 

Essa mescla de usos é um elemento que garante a segurança das ruas. Uma 

rua para ser usada, segundo Jacobs (2007), precisa apresentar atrativos para 

isto. Caso não tenha, ela pode se tornar um palco para a disseminação da 

violência urbana, fato que preocupa bastante a população moradora de 

condomínios horizontais e loteamentos fechados. Novamente, as ruas dos 

bairros Centro, Tamantantuba e Coité, revelam tais características, não 

  

Foto 03: Quarteirão de rua localizada no 
Bairro Coité. Fonte: arquivo do autor. 

Foto 04: Muro do Loteamento Alphaville 
Fortaleza. Fonte: arquivo do autor. 
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apresentando sequer uma fachada voltada para o logradouro, denunciando 

flagrante falta de dialogo entre os espaços público e o privado. 

O uso da segurança particular é algo bastante corriqueiro em tais ruas, 

fato evidenciado pela presença constante das guaritas dos condomínios 

horizontais, constituindo uma paisagem monótona, característica que as 

paginações dos muros dos empreendimentos fechados tentam quebrar, sem 

êxito, ao utilizarem com freqüência estilos arquitetônicos remetendo ao 

neoclássico, cujo rebuscamento colabora para tornar a paisagem do local 

demasiadamente pesada e embrutecida. A tendência verificada na paisagem 

de tais ruas, para Caldeira (2000), reside na progressiva homogeneização do 

espaço, ocupado a partir de agora por uma classe socioeconomicamente 

semelhante, que aspira aos mesmos ideais, relacionados à valorização da 

segurança e do conforto de uma moradia distante do centro urbano, no caso 

Fortaleza, e descontextualizada com o entorno imediato. Sposito (2011) afirma 

que a distância entre os desiguais é reforçada pela disseminação dos sistemas 

de segurança, tornando possível a proximidade física entre diferentes ao 

mesmo tempo em que nega as possibilidades de diálogo entre tais entes 

(Fotos 05 e 06).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa-se que muitas ruas da região ainda apresentam o traçado 

original dos primeiros loteamentos instalados em Eusébio, datados da época 

em que o município era distrito de Aquiraz. Em geral, eram caracterizados 

como loteamentos de veraneio, nos quais continham lotes de tamanho 

avantajados, resultando em pequenas chácaras e sítios. Em virtude disso, 

conforme os técnicos da AMMA, não houve preocupações na consolidação de 

  

Foto 05: Servis Segurança localizada no 
Bairro Coité. Fonte: arquivo do autor. 

Foto 06: Entorno do Loteamento Vivendas 
do Ramalhete. Fonte: arquivo do autor. 
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uma malha urbana integrada, gerando uma infinidade de ruas desarticuladas e 

quarteirões muito extensos (Figura 23). Entretanto, tal problemática poderá se 

agravar com a implantação desordenada dos inúmeros condomínios 

horizontais nos bairros referidos. Em muitos casos, há a junção dos muros 

desses equipamentos fechados sem a previsão de abertura de vias para a 

circulação, gerando verdadeiros enclaves que poderão contribuir na geração de 

ruas inseguras ou mal freqüentadas. 

 O art. 31 do PDDI 2008 estabelece uma série de diretrizes quanto à 

implantação de condomínios urbanísticos8 de grande porte, cuja área está 

compreendida no intervalo entre 12.500m² (doze mil e quinhentos metros 

quadrados) e 125.000m² (cento e vinte e cinco mil metros quadrados). Uma 

delas reside em evitar justaposição desses empreendimentos dentro de uma 

mesma gleba. De acordo com a legislação todo empreendimento desse porte 

deve permitir a consolidação do sistema viário em seu entorno. O art. 185 da 

legislação municipal reforça a afirmação ao vedar a justaposição de dois 

condomínios urbanísticos, indicando que a licença do empreendimento poderá 

ser negada caso ocorra concentração de equipamentos do gênero em uma 

determinada região. Ainda de acordo com a legislação municipal a largura da 

quadra máxima será de 500m (quinhentos metros) entre as esquinas, evitando 

interferências negativas ao sistema viário e implantação de sistemas de esgoto. 

Entretanto, a legislação comete um lapso quanto à definição das áreas 

das glebas isentas de doação de terrenos (10.000m²) ao poder público, 

gerando uma faixa nebulosa entre esta e a área mínima determinada para 

condomínio urbanístico (12.500m²). Tal fenômeno permite a aprovação de 

condomínios horizontais com áreas acima de 10.000m², gerando prejuízos 

quanto à gerência de espaços públicos no município. Dessa forma as glebas 

são transformadas diretamente em condomínio, inviabilizando a construção de 

uma rede de espaços públicos, permeáveis, no entorno desses enclaves 

fortificados. Segundo técnicos da AMMA, uma forma de evitar esse transtorno 

reside no fortalecimento do poder de polícia municipal através da fiscalização e 

controle das normas edilícias e ambientais do município.      

                                                 
8
 Considera-se condomínio urbanístico a divisão de imóvel em frações ideais dos lotes ou glebas, sendo 

admitida a abertura de vias de domínio privado e vedada a de logradouros públicos internamente ao 

perímetro do condomínio. Fonte: art 162 PDDI 2008 Eusébio.  
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 O Bairro Centro, quanto à infraestrutura urbana (água, saneamento, luz 

e telefone), é o que apresenta melhores condições de habitabilidade, 

justamente devido à diversificação de usos. O PDDU 2001 já reconhece isso e 

promove a implantação de diversos equipamentos comunitários como forma de 

consolidar a centralidade do município. Entretanto, a legislação antiga não 

estabeleceu outros parâmetros para estimular essa centralidade, ignorando a 

precária articulação do Bairro Centro com as demais localidades do município. 

O estabelecimento do lote mínimo de 300m² (trezentos metros quadrados) pelo 

PDDU 2001 incentivou o espraiamento urbano, originado um tecido esgarçado 

e de fraca articulação intra-urbana. Dessa forma, foram se implantando 

loteamentos fechados, como o Alphaville Eusébio, nas proximidades do Centro, 

prejudicando a consolidação da malha urbana do bairro (Figura 23). Esta 

problemática, para Sposito (2007), é resultado das novas formas de 

apropriação do espaço urbano, cuja repercussão imediata é a difusão de 

valores urbanos ao ambiente rural, desconstruindo a unidade do conceito de 

urbano datado da antiguidade.  

O PDDI 2008 também versa sobre a temática da centralidade trazendo 

diretrizes mais concisas quanto ao estímulo do uso do potencial construtivo do 

Centro. Uma dessas diretrizes consiste em desestimular o espraiamento 

urbano, priorizando a qualificação das áreas mais adensadas. De acordo com o 

Plano, o Bairro Centro deve ser adensado favorecendo, conforme Reis (2006), 

a urbanização compacta e permitindo a diversificação de usos, aproveitando a 

infraestrutura e os vazios urbanos existentes. Além disso, a legislação 

direciona a requalificação viária municipal como forma de garantir o acesso das 

localidades mais afastadas, como Jaboti e Santo Antônio, ao Bairro Centro. 

Tais iniciativas visam fortalecer a centralidade do município, evitando o 

consumo dos espaços periféricos deste, fato que poderá elevar os custos de 

urbanização do espaço urbano. 

Entretanto, a dinâmica metropolitana, grande consumidora de espaços 

da periferia da RMF, interfere sobremaneira no planejamento dos municípios, 

articulando um movimento de expansão periférico, que segundo Alves G. A. 

(2011), resulta na disseminação dos condomínios ou loteamentos fechados 

voltados para as classes de maior renda. O município de Eusébio, em virtude 

de sua localização estratégica, sofre com os efeitos dessa dinâmica, arrefecida 
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pelo mercado imobiliário que impulsiona o espraiamento do município, 

concorrendo, conforme Ojima (2007), para o consumo de áreas 

ambientalmente frágeis, como as planícies fluviais e o território da APA do Rio 

Pacoti. Além dessa observação, há a problemática da segregação sócio-

espacial, elemento que promove a desarticulação do território, gerando a 

formação de guetos que sobrevivem em espaços tematizados, totalmente 

descontextualizados do entorno imediato.  

A inserção do município de Eusébio na dinâmica da RMF, no inicio dos 

anos 1990, foi fundamental para consolidação de tais mudanças, percebidas, 

de acordo com Diógenes (2007), pela expansão do sudeste de Fortaleza por 

meio da articulação viária viabilizada pela Av. Washington Soares/Rodovia CE-

040 rumo às franjas periféricas dos municípios vizinhos, na qual ganha 

destaque o município de Eusébio. Smith (2001) apud Bernal (2004) aponta que 

tal expansão está vinculada à satisfação das demandas turísticas e de moradia 

definitiva da classe de melhor renda da RMF. Essa problemática realçou a 

dependência econômica de Eusébio em relação ao município vizinho, no caso 

Fortaleza, que impulsionou no desenvolvimento de um mercado imobiliário 

voltado a satisfazer os desejos dessa classe, consumidora em potencial de 

empreendimentos fechados inseridos na RMF.  

Essa tendência colabora para o progressivo aumento nas distâncias de 

deslocamento entre casa e trabalho, beneficiadas pelos investimentos públicos 

realizados na melhoria viária, duplicação da Av. Washington Soares/Rodovia 

CE-040, viabilizada pelo governo do Estado no final da década de 1990. Dessa 

forma, o crescimento do município, ditado por fontes externas, polarizado pela 

Capital do Estado, acontece de forma fragmentada através da transformação, 

conforme Accioly (2009), dos sítios e chácaras de veraneio em condomínios 

horizontais e loteamentos fechados, implantados em áreas carentes de 

serviços e infraestrutura urbana, como principalmente saneamento básico. O 

setor terciário, na visão de Pequeno (2008), corrobora com essa 

transformação, através da instalação de equipamentos como shopping centers 

que atuam como novas centralidades, moldadas de acordo com os interesses 

do capital imobiliário.   

Costa e Monte-Mór (2007) afirmam que esses parcelamentos do solo, 

situados em áreas ambientalmente frágeis, necessitam de estudos de impacto 
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metropolitano, que ultrapassem a área de influência do empreendimento. A 

complexidade do fenômeno da urbanização ainda não se encontra bem 

compreendida pelos órgãos de planejamento. Dessa forma, a ocupação de 

áreas de infraestrutura urbana precária promove uma série de impactos 

socioambientais difíceis de serem mensurados, principalmente os relativos à 

produção do espaço social. 

Entretanto, ainda de acordo com a mesma fonte, há diversas 

certificações ambientais da construção civil que visa regular tal atividade. 

Muitas vezes, essa prática traduz na elevação do valor agregado do imóvel, 

trazendo novo significado à qualidade ambiental, agora tida como um produto 

do mercado, um diferencial que muitas construtoras perseguem para 

sobreviverem no mercado competitivo da construção civil. Dessa forma, muitos 

empreendimentos são denominados de “sustentáveis” por apresentarem um 

selo ou qualquer distintivo do gênero que garanta preocupação com a 

qualidade ambiental.  

Outro aspecto a ser observado por essa forma de ocupação consiste 

nos prejuízos à identidade do município, visualizado como um aglomerado 

disperso e de pouca articulação interna, fato já evidenciado pela proximidade 

com Fortaleza. A malha viária intermunicipal, caracterizada pelas constantes 

interrupções, é um elemento que colabora para o progressivo distanciamento 

da população no ambiente intra-urbano, colaborando para a geração de um 

município vinculado às demandas de habitação e serviço de Fortaleza, que ao 

se expandir sem limites, influencia na formação sociocultural do município 

vizinho. Isso demonstra a consolidação de uma região metropolitana altamente 

polarizada por um município sede, de características econômicas, sociais e 

políticas, bastante distinta dos demais, fato que tende a impactar na identidade 

de municípios recentes como o de Eusébio, localizado num eixo de expansão 

urbana marcado pelo dinamismo proporcionado pelo capital imobiliário. 

 Nas visões de Caldeira (2000) e Souza (2003), a implantação de 

empreendimentos fechados em áreas como Eusébio poderá provocar, 

semelhante ao já ocorrido em outras regiões, na disseminação de valores de 

cidadania equivocados, marcados pela negação de valores de urbanidade, 

determinados pela homogeneização social que gera, em muitos casos, na 

reprodução de valores preconceituosos. Conseqüentemente, as diferenças 
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sociais visualizadas no centro urbano consolidado são tidas como negativas, 

influenciando numa separação de classes, viabilizada pelo erguimento de 

fronteiras arquitetônicas (muros, guaritas, cercas elétricas) no intuito de negar o 

diferente, tornado o ambiente intramuros cada vez mais vigiado e controlado.  

Ojima (2006) levanta a discussão na qual os indivíduos dotados de 

melhores condições de mobilidade desejam uma aproximação com a natureza 

através da apropriação dos melhores espaços do ponto de vista paisagístico e 

ambiental, como o representado pelo eixo de expansão sudeste de Fortaleza, 

no qual se insere o município de Eusébio. Entretanto, essa população não 

renuncia as facilidades e comodidades advindas da vida urbana, resultando 

conforme Leff (2008) na superexploração dos recursos naturais, tornando o 

fenômeno urbano insustentável. Dessa forma, Ojima (2006) questiona a 

sustentabilidade desse urbanismo, de caráter disperso e fragmentado, que 

consome comparativamente bem mais espaço que a cidade compacta, bem 

como pressiona sobremaneira o ecossistema de áreas ambientalmente frágeis. 

 

5.1.2. ANÁLISE E VISUALIZAÇÃO DOS IMPACTOS RELATIVOS AOS 
RECURSOS HÍDRICOS, AO MEIO ECONÔMICO E AO MEIO SOCIAL. 

 

O Quadro 04, baseado na Matriz de Leopold, trata da classificação das 

interações, segundo uma escala de cores que varia do vermelho ao amarelo 

claro, entre os impactos ambientais e as componentes afetadas, de acordo 

com o elenco proposto no Quadro 03. 

Os impactos socioambientais foram referenciados em imagem aérea 

retirada no ano de 2008 para posterior comparação com outra retirada no ano 

de 1997 nos mesmos locais, no intuito de fornecer subsídios para a discussão 

sobre a apropriação do espaço por parte dos condomínios horizontais e 

loteamentos fechados do município. O território municipal foi fracionado em 

quatro setores conforme Figuras 21, 22 e 23. 

Estes recortes ou setores fornecerão base para compreensão da 

problemática socioambiental inserida no espaço urbano de Eusébio.     
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  Quadro 04: Análise dos impactos socioambientais da implantação dos loteamentos fechados e condomínios horizontais do município de Eusébio, Ceará. 

  

Classificação das interações   

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
S

o
ci

o
am

b
ie

n
ta

is
 Im

p
ac

ta
d

o
s 

Meio físico Meio econômico Meio social 
  Muito Relevante   

Im
pe

rm
ea

bi
liz

aç
ão

 d
o 

so
lo

 

S
ed

im
en

ta
çã

o/
A

ss
or

ea
m

en
to

 d
os

 r
io

s 

Q
ua

lid
ad

e 
da

s 
ág

ua
s 

su
pe

rf
ic

ia
is

 e
 s

ub
te

rr
ân

ea
s 

  

R
ec

ar
ga

 d
o 

le
nç

ol
 fr

eá
tic

o 

E
le

va
çã

o 
da

s 
te

m
pe

ra
tu

ra
s 

(m
ic

ro
cl

im
a 

ur
ba

no
) 

P
er

da
 d

a 
bi

od
iv

er
si

da
de

 (
im

pl
an

ta
çã

o 
de

 e
sp

éc
ie

s 
ve

ge
ta

is
 e

xó
tic

as
) 

P
er

da
 d

a 
ve

ge
ta

çã
o 

ex
is

te
nt

e 

M
ud

an
ça

s 
na

 d
in

âm
ic

a 
so

ci
oc

up
ac

io
na

l d
o 

m
un

ic
íp

io
 

M
el

ho
ria

 n
a 

qu
al

id
ad

e 
da

 o
fe

rt
a 

de
 in

fr
ae

st
ru

tu
ra

s 
ur

ba
na

s 

M
el

ho
ria

s 
em

 r
el

aç
ão

 à
 m

ob
ili

da
de

 (
vi

as
 d

e 
ac

es
so

) 

A
tr

aç
ão

 d
e 

in
dú

st
ria

s 
e 

se
rv

iç
os

 (
in

ce
nt

iv
os

 fi
sc

ai
s)

 

Im
pl

an
ta

çã
o 

de
 s

is
te

m
as

 d
e 

tr
an

sp
or

te
 c

ol
et

iv
o 

D
ep

en
dê

nc
ia

 e
co

nô
m

ic
a 

de
 F

or
ta

le
za

 

D
es

ec
on

om
ia

s 
re

fe
re

nt
es

 à
 a

gl
om

er
aç

ão
 u

rb
an

a 

A
um

en
to

 n
o 

cu
st

o 
de

 u
rb

an
iz

aç
ão

 e
m

 v
irt

ud
e 

da
 e

xp
an

sã
o 

pe
rif

ér
ic

a 

A
um

en
to

 d
as

 te
ns

õe
s 

e 
co

nf
lit

os
 s

oc
ia

is
 

P
er

da
 d

a 
id

en
tid

ad
e 

do
 m

un
ic

íp
io

 

F
or

m
aç

ão
 d

e 
gu

et
os

 e
 c

om
un

id
ad

es
 fe

ch
ad

as
 

G
er

aç
ão

 d
e 

va
lo

re
s 

de
 c

id
ad

an
ia

 e
qu

iv
oc

ad
os

 

H
om

og
en

ei
da

de
 s

oc
ia

l 

In
to

le
râ

nc
ia

 a
s 

di
fe

re
nç

as
 s

oc
ia

is
 e

 c
ul

tu
ra

is
 

U
so

 in
di

sc
rim

in
ad

o 
de

 s
eg

ur
an

ça
 p

ar
tic

ul
ar

 

D
ec

ad
ên

ci
a 

do
 e

sp
aç

o 
pú

bl
ic

o 

C
ria

çã
o 

de
 e

sp
aç

os
 te

m
at

iz
ad

os
 e

 d
es

co
nt

ex
tu

al
iz

ad
os

 c
om

 o
 e

nt
or

no
   Relevante     

  Pouco Relevante     

  Irrelevante     

Ações Impactantes R
ed

e 
de

 d
re

na
ge

m
 

Im
p

ac
to

s 
am

b
ie

n
ta

is
 

U
so

 d
o

 
so

lo
/r

ec
u

rs
o

s 
h

íd
ri

co
s 

Mudanças no uso do solo pela implantação de cond. e lot. fechados                                                   
Ocupação indevida do estuário da APA do Rio Pacoti                                                     
Aumento da massa edificada (impermeabilização). Formação de microclimas                                                   
Privatização dos recursos hídricos (APPs)                                                   
Mudanças nos canais fluviais                                                    
Esgotamento sanitário deficiente                                                   
Retirada da mata ciliar das APPs                                                   
Descarte de entulhos de construção                                                   

Im
p

ac
to

s 
so

ci
o

ec
o

n
ô

m
ic

o
s 

Im
p

ac
to

s 
ec

o
n

ô
m

ic
o

s 

Geração de empregos                                                   
Atração populacional                                                   
Aumento da arrecadação                                                   
Aumento da demanda por transporte automotivo particular                                                   
Crescimento urbano periférico                                                   
Especulação Imobiliária                                                   
Aumento da demanda por bens e serviços                                                   

Im
p

ac
to

s 
so

ci
ai

s 

Segregação social                                                   
Violência urbana                                                   
Dispersão urbana                                                   
Metropolização                                                   
Aumento das distâncias entre casa e trabalho                                                   
Fragmentação do tecido urbano municipal (perda de contato com o Bairro 
Centro)                                                   
Perda de contato com o entorno imediato                                                   
Investimentos privados no eixo de expansão sudeste de Fortaleza                                                    

 



129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: visualização dos impactos socioambientais da implantação dos condomínios horizontais e loteamentos fechados. Setores A e B.  
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Figura 22: visualização dos impactos socioambientais da implantação dos condomínios horizontais e loteamentos fechados. Setor C.  
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Figura 23: visualização dos impactos socioambientais da implantação dos condomínios horizontais e loteamentos fechados. Setor D.  
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6.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O município de Eusébio nos últimos dez anos vem atravessando por 

grandes transformações na configuração espacial de seu território. 

Anteriormente, tal município era ocupado preferencialmente por sítios e 

chácaras, representando uma área de expansão do município de Aquiraz, do 

qual fazia parte. Nesta época, mais precisamente nas décadas de 1970 e 1980, 

foram aprovados inúmeros loteamentos, geralmente localizados nas 

proximidades da Estrada do Fio e na localidade da Mangabeira. Eram 

loteamentos de veraneio, apresentando como características lotes de 

dimensões generosas, medindo algumas vezes mais de mil metros quadrados. 

Em virtude disso, esses loteamentos foram implantados de forma 

desarticulada, gerando um tecido urbano fragmentado, marcado pela presença 

de quarteirões extensos e de ruas sem saída.  Este fato gerou uma malha de 

fraca articulação intra-urbana, que atrelado à proximidade com Fortaleza e 

Aquiraz, ocasionou na formação de uma região de desenvolvimento exógeno, 

primeiramente vinculada às demandas veranistas e posteriormente às de 

moradia definitiva das classes de média e alta renda da RMF. 

Esse traçado urbano fragmentado e desconexo é palco atualmente para a 

implantação dos inúmeros condomínios horizontais e loteamentos fechados da 

região. Até mesmo grandes glebas e vazios urbanos são preenchidos por 

empreendimentos fechados sem haver qualquer contrapartida para a 

consolidação do espaço público ou para articulação do sistema viário. O que se 

observa é a implantação de condomínios horizontais e loteamentos fechados 

em áreas ocupadas anteriormente por sítios e chácaras, caracterizadas pela 

precária infraestrutura urbana, como, principalmente, saneamento básico. 

Apenas uma pequena porção do território municipal é servida por saneamento, 

obrigando a maioria dos empreendimentos fechados adotarem alternativas 

como ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) ou sistema de fossa sumidouro. 

As características do sítio natural, banhado por uma série de lagoas e riachos 

integrantes da bacia do Rio Pacoti e sub-bacia do Rio Coaçu, mostram uma 

rede de drenagem extremamente complexa, necessitando cuidados quanto ao 

uso e ocupação do solo neste ecossistema. 
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  Há no município inúmeros casos de degradação dos recursos hídricos. 

Os condomínios horizontais muitas vezes mudam o curso natural das águas, 

seja através da canalização ou retilinização do canal. Tal prática foi observada 

nos Bairros do Coité e Tamatanduba, ambos próximos do Bairro Centro e 

articulados pela Rodovia Ce-040. No caso dos loteamentos fechados há a 

privatização desses recursos, incorporados ao empreendimento sob a 

perspectiva de valorização da natureza e responsabilidade ambiental. 

Entretanto, observa-se em muitos casos a descaracterização das margens dos 

recursos hídricos por meio da implantação de espécies exóticas, ditada pelo 

projeto paisagístico de tais empreendimentos. O Código Florestal, Lei nº 

4771/65, protege as margens dos recursos hídricos, resguardando a mata ciliar 

de degradações que podem concorrer para o assoreamento do canal fluvial. A 

ocupação ou privatização dessas áreas realizada por empreendimentos 

fechados poderá causar conseqüências negativas no ambiente da bacia 

hidrográfica como um todo em virtude das interferências no fluxo de matéria e 

energia do ecossistema natural. 

A Lei nº 6766/79 não incorpora essa modalidade de parcelamento, no 

caso os condomínios urbanísticos ou loteamentos fechados, em seu escopo. 

Visando contornar essa deficiência, municípios como Eusébio aprovam leis de 

parcelamento mais restritivas, adotando entre outras medidas a doação de 

percentuais de terras como forma de disciplinar a produção do espaço público 

para implantação de sistema viário, áreas institucionais e livres. Entretanto, 

observa-se que ocorre em muitos casos a aprovação de condomínios 

horizontais com áreas equivalentes a de loteamentos, havendo 

conseqüentemente a desobrigação da doação de terrenos para a urbanização. 

Outro aspecto relevante dessa prática consiste na junção de glebas por 

condomínios contíguos, originado quarteirões extensos de fraca articulação 

intra-urbana.    

Uma forma de contornar essa problemática consiste no monitoramento 

por parte do poder público e sociedade sobre a produção do espaço urbano e 

as conseqüências negativas aos bens ambientais da região, no caso os 

recursos hídricos. O município deve propor medidas mitigadoras objetivando 

conter os danos ambientais provocados pelo ambiente construído, no caso as 

privatizações e degradações, ao ecossistema natural. Odum e Barret (2007) 
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afirmam que a sociedade industrial altera os ecossistemas de suporte à vida 

criando novos acordos, denominados de tecnoecossistemas, que parasitam e 

competem com os ecossistemas naturais. Ainda de acordo com os autores, é 

necessário que o tecnoecossistema estabeleça interações com o meio natural 

de modo mutualístico, ou seja, que os impactos negativos da ocupação urbana 

sejam controlados evitando a descaracterização do sítio natural. O Eusébio 

apresenta inúmeras lagoas em seu território que devem ser protegidas, 

evitando, dessa forma, a sua possível extinção, fenômeno que poderá causar 

uma série de impactos negativos a bacia hidrográfica onde se inserem.  

Outro aspecto relevante da ocupação recente do município de Eusébio 

reside na supressão de sua cobertura vegetal. Tal área sofreu ao longo dos 

anos constantes descaracterizações em virtude da ocupação por sítios e 

chácaras, na qual a vegetação original era substituída por plantações de 

cajueiros, espécie existente em abundância no município. Entretanto, esse 

fenômeno vem aumentando progressivamente, principalmente após a 

aprovação do primeiro Plano Diretor, cuja repercussão residiu na implantação 

de inúmeros loteamentos fechados e condomínios horizontais atendendo aos 

anseios das classes de média e alta renda da RMF. Neste período, observa-se 

a supressão da vegetação para a implantação desses empreendimentos 

principalmente nos bairros lindeiros a Rodovia Ce-040. Também na mesma 

época houve a implantação do primeiro Alphaville no território da APA do Rio 

Pacoti. A argumentação para a implantação deste empreendimento numa área 

ambientalmente frágil foi justificada pela data da criação da APA, posterior a 

aprovação do projeto do loteamento. Ou seja, quando a APA foi criada, no 

começo da década passada, a área já sofria com os impactos negativos da 

expansão urbana, decorrente da forte especulação imobiliária presente na 

região. 

A expansão de Fortaleza pressiona as áreas ambientalmente frágeis dos 

municípios vizinhos, como o Eusébio, concorrendo para o consumo e 

descaracterização destes espaços. A RMF, composta por quinze municípios, é 

atualmente a sexta maior aglomeração do país. Entretanto, grande parte 

destes municípios ainda possui características rurais, concorrendo para o 

estabelecimento de relações polarizadas pelo município sede, no caso 

Fortaleza. Dessa forma, a expansão da RMF passa a ser comandada por 
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vetores de crescimento, ditados pela atividade industrial, imobiliária e turística. 

Inserido nesta dinâmica se encontra o município de Eusébio, região de forte 

articulação com o sudeste de Fortaleza, cujo eixo viário formado pela Avenida 

Washington Soares/Rodovia Ce-040 promove a interligação do município de 

Eusébio com a Capital. Tal fenômeno só não é completo em decorrência da 

fragmentação da malha viária de Eusébio, não permitindo sua integração com 

a do município vizinho. Entretanto, essa articulação viária colabora para 

modificações no uso e ocupação do solo e provocando danos ao ecossistema 

da região. 

Ojima (2007) retrata que essa forma de urbanização, de caráter disperso e 

dependente de vias de fluxo rápido, como a encontrada no município de 

Eusébio, é responsável pelo consumo e degradação de áreas verdes e 

espaços ambientalmente frágeis. A morada próxima da natureza e longe do 

caos urbano seduz as classes de média e alta renda a irem morar nestes 

locais. O problema reside que essa população reproduz os valores urbanos em 

áreas de infraestrutura precária, trazendo como conseqüência problemas mais 

graves que os existentes na área de origem. Dessa forma as franjas 

metropolitanas, locais onde se inserem os municípios como o Eusébio, são 

consumidas pela ocupação de residências como os condomínios horizontais e 

loteamentos fechados, empreendimentos voltados para a moradia definitiva de 

tais classes da RMF. 

Essa problemática atinge a maioria das regiões metropolitanas brasileiras 

e exige interações entre as administrações municipais para enfrentamento 

destes conflitos. Entretanto, a RMF possui fraca articulação interna e o 

município sede, no caso Fortaleza, dita as tendências de crescimento para a 

região. Essa constatação é determinante para o entendimento da urbanização 

do município de Eusébio, potencializada pela duplicação do eixo viário Avenida 

Washington Soares/Rodovia Ce-040 realizada pelo Governo das Mudanças 

(1987 – 2005), que consolidou essa tendência já delineada desde a 

emancipação do município no final da década de 1980, trazendo novas 

perspectivas para sua ocupação. Repentinamente, o Eusébio passou a área 

urbana sem haver maturação de sua malha viária e estruturação urbana (água 

e principalmente saneamento). A partir desta data o município passa a 

acompanhar as novas dinâmicas metropolitanas, com a reestruturação das 
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atividades desempenhadas por Fortaleza e outros municípios da Região 

Metropolitana (RMF). 

Dessa forma, o Eusébio, assim como outros municípios, atraiu por meio 

de incentivos fiscais algumas indústrias para seu território, dinamizando sua 

economia, anteriormente baseada em atividades agropecuárias. Entretanto, 

este desenvolvimento de caráter exógeno, fruto da intensa metropolização 

capitaneada por Fortaleza, acentuada desde o final da década de 1980, 

somente reforça a dependência do município em relação à Capital do Estado. 

Esse modelo de urbanização tem caracterizado o desenvolvimento do Eusébio 

em sua história recente. A disseminação dos condomínios e loteamentos 

fechados também se enquadra neste fenômeno, alterando o perfil ocupacional 

do município e gerando problemas sociais ocasionados pela segregação 

socioespacial. O entendimento desta problemática no contexto metropolitano, 

em particular para o município de Eusébio, orientou o desenvolvimento deste 

trabalho, que ofereceu como resultado uma série de questionamentos sobre os 

impactos socioambientais da implantação de tipologias habitacionais fechadas 

voltadas para as classes de média e alta renda da RMF em Eusébio. 

A problemática da segregação socioespacial foi observada de forma 

empírica, através das constatações discutidas em outras regiões que 

apresentam ocupação semelhante. Trata-se de um fenômeno extremamente 

complexo que não se esgota neste trabalho. O município de Eusébio está 

inserido numa faixa bastante dinâmica da RMF, tendo seu desenvolvimento 

fortemente atrelado às pressões do capital imobiliário especulativo. Tais 

pressões poderão impactar negativamente no ecossistema local, provocando a 

descaracterização do sítio natural por meio da degradação da vegetação, solo 

e recursos hídricos. Em virtude disso, o município de Eusébio necessita de 

intervenções visando minimizar os impactos advindos dessa ocupação, 

baseada em empreendimentos habitacionais fechados, no intuito de resguardar 

a região de possíveis problemas relacionados à questão do aumento das 

tensões sociais e degradação do patrimônio ambiental. 

A maioria dos trabalhos referenciados (artigos, monografias, dissertações 

e teses) foram publicados nas regiões sul e sudeste do país, locais nos quais 

os efeitos desse modelo de urbanização já são mais visíveis. No caso 

específico de Eusébio, ou da RMF, tal problemática é bem mais recente e 
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exibe inúmeras particularidades que este trabalho não teve pretensões de 

absorver. As variáveis envolvidas nesse processo são diversas e um único 

trabalho, mesmo que desenvolvido na perspectiva interdisciplinar, não é capaz 

de esgotar o assunto. 

Como estratégia de investigação, reforçada principalmente após a 

conclusão da fase dos resultados, a questão do esgotamento sanitário do 

município consistiu numa questão que mostra grande potencial para 

desenvolvimento de outros trabalhos. A área de cobertura abrange pequena 

parcela do município, estando dessa forma, incompatível quanto às 

perspectivas de crescimento populacional do município. A infraestrutura urbana 

de Eusébio ainda é muito deficitária e os gestores têm de tomar consciência 

dessa problemática, introduzindo no município as intervenções públicas 

necessárias e medidas mitigadoras eficientes no intuito de evitar problemas de 

ordem ambiental, como a poluição dos mananciais hídricos.        

Este trabalho é apenas um começo para o entendimento dessas questões 

que permeiam o desenvolvimento do município. Nas próximas etapas será 

necessária uma aproximação maior com a população local, principalmente a 

moradora de empreendimentos habitacionais fechados, visando entender seus 

anseios e perspectivas quanto à moradia em Eusébio. Observa-se que o 

município carece de identidade, sendo caracterizado como uma área de 

atrativos naturais (clima, vegetação, etc) propícia para habitação das classes 

de média e alta renda. Entretanto, a noção de cidade e de urbano transcende 

isso, predominando a mescla de funções urbanas típicas de uma centralidade 

tradicional.  

O presente momento é bastante propício para solidificação desses 

questionamentos no intuito de evitar as possíveis degradações ao espaço 

público e ao patrimônio ambiental, no caso os recursos hídricos que permeiam 

o município. 



138 

 

REFÊRENCIAS 

 

ACCIOLY, Vera Mamede. A metrópole e o impacto das políticas públicas 

na expansão urbana: Fortaleza entre 1980 e 2008, Universidade Federal do 

Ceará 2009. 

 

ALVES, Glória da Anunciação. A mobilidade/imobilidade na produção do 

espaço metropolitano. In A produção do espaço urbano. Agentes e 

processos, escalas e desafios. Orgs: Ana Fani Alessandri Carlos, Marcelo 

Lopes de Souza, Maria Encarnação Beltrão Sposito. Editora Contexto, São 

Paulo. 2011.  

 

ARANTES, Otília; VAINER, Carlos; MARICATO, Ermínia. A Cidade do 

pensamento único. Desmanchando consensos. Rio de Janeiro, Editora 

Vozes 5ª Ed. 2000. 

 

BERNADELLI, Maria Lúcia Falconi da Hora; LOCATEL, Celso Donizete. 

Reestruturação sócio-espacial e a segregação da vivenda: os casos de 

Santiago do Chile, Mendonza e Buenos Aires. Scripta Nova. Universidade 

de Barcelona, 2003. 

 

BERNAL, Cleide. A Metrópole Emergente. A Ação do Capital Imobiliário na 

Estruturação Urbana de Fortaleza. Ceara: Editora UFC. 2004. 

 
BERTALANFFY, Ludwig Von. Teoría General de los Sistemas. 

Fundamentos, Desarollo, aplicaciones. Fondo de Cultura Económica de 

México (1975) 

 

BONDUKI, Nabil. Origens da habitação social no Brasil. Arquitetura 

Moderna, Lei do Inquilinato e Difusão da Casa Própria. São Paulo, Fapesp, 

4ª edição, 2004.  

 



139 

 

BRANDÃO, Ricardo de Lima. Diagnóstico Geoambiental e os Principais 

Problemas de Ocupação do Meio Físico da Região Metropolitana de 

Fortaleza. Projeto Sinfor: Sistema de Informações para Gestão e 

Administração Territorial da Região Metropolitana de Fortaleza. Companhia de 

Pesquisa de Recursos Minerais – CPMR – Residência de Fortaleza. 1995. 

 

BRASIL. LEI FEDERAL Nº 6766, de 19 de dezembro de 1979. Lei Federal de 

Parcelamento do Solo Urbano. 

 

BRASIL. LEI FEDERAL Nº 4771, de 15 de setembro de 1965. Código 

Florestal. 

 

BRASIL. LEI FEDERAL Nº 9433, de 8 de janeiro de 1997. Política Nacional 

dos Recursos Hídricos 

 

CAMPOS FILHO, Cândido Malta. Cidades Brasileiras: seu controle ou o 

caos. O que os cidadãos devem fazer para a humanização das cidades no 

Brasil. Editora Nobel 2001. 

 
CALDEIRA, Tereza Pires do Rio. A Cidade de Muros. Crime, segregação e 

cidadania em São Paulo. São Paulo: Editora 34/ Edusp 2000. 

 

CASTELLS, Manuel. A questão Urbana. São Paulo: Paz e Terra 2006. 3ª Ed.  

 

COSTA, Maria Clélia Lustosa da. Fortaleza: expansão urbana e organização 

do espaço. In: Ceará: um novo olhar geográfico. Fortaleza: Edições Demócrito 

Rocha. 2007. 

 

DANTAS, Eustógio Wanderley Correia; SILVA, José Borzacchiello da. A 

Formação Histórica da Metrópole e Principais Tendências de 

Desenvolvimento. In: Como anda Fortaleza Vol. 05. Org. Luis Renato Bezerra 

Pequeno. Observatório das Metrópoles 2007. 



140 

 

 

DIÓGENES, Beatriz Helena Nogueira. Crescimento Urbano e Mudanças na 

Área Metropolitana de Fortaleza. In: Brasil. Estudos sobre urbanização 

dispersa. Orgs: Nestor Goulart Reis e Marta Soban Tanaka. Laboratório de 

Estudos sobre Urbanização, Arquitetura e Preservação. Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo. 2007. 

 

DOMINGUES, Álvaro. (Sub)úrbios e (sub)urbanos – o mal estar da periferia 

ou a mistificação dos conceitos?*. III Congresso Português de Sociologia. 

Lisboa 1996.  

 

D’OTTAVIANO, Maria Camila Loffredo. Condomínios fechados na região 

metropolitana de São Paulo. XV Encontro Nacional de Estudos 

Populacionais, Minas Gerais. 2006. 

 

EUSÉBIO. LEI Nº 439 DE 18 DE JUNHO DE 2001 - Organização Territorial do 

Município de Eusébio.  

EUSÉBIO. LEI Nº 440 DE 18 DE JUNHO DE 2001 – Uso e Ocupação do Solo. 

 

EUSÉBIO. LEI Nº 442 DE 18 DE JUNHO DE 2001 – Parcelamento do Solo 

para o Município de Eusébio.  

 

EUSÉBIO. REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO. 

Produto VII – Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de Eusébio. 2008. 

 

FIORI, José Luís. 60 lições dos 90. Uma década de neoliberalismo. Rio de 

Janeiro – São Paulo. Editora Record. 2001. 

 

GOUVÊA, Ronaldo Guimarães. A questão metropolitana no Brasil. Rio de 

Janeiro: Editora FGV, 2005. 

GOTTDIENER, Mark. A Produção Social do Espaço Urbano. São Paulo: 
EDUSP, 1993.  



141 

 

GUNN, Philip. O New Urbanism e o revival escapista do mercado. Revista 

de pesquisa em arquitetura e urbanismo. Programa de pós-graduação do 

departamento de arquitetura e urbanismo – EESC – USP. 2005. 

 

HARVEY, David. A produção capitalista do espaço. São Paulo. Editora 

Annablume, 2006 2ª Ed. 

 

IPECE (Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará). Perfil Básico 

Regional. Região Metropolitana de Fortaleza. Governo do Estado do Ceará. 

Secretaria do Planejamento e Gestão. 2009. 

 

JACOBS, Jane. Morte e vida de grandes cidades. São Paulo: Editora Martins 

Fontes. 2007. 

 

KEITH, Trevor; DEL RIO, Vicente. New Urbanism, dependência do 

automóvel, senso de comunidade. Um estudo comparativo de dois 

conjuntos residenciais na California, 2003. Disponível em: 

www.vituvius.com.br. 

 

LARA, Fernando. Admirável Urbanismo Novo, 2001. Disponível em: 

www.vituvius.com.br. 

 

LEFEBVRE, Henri. A revolução urbana. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008. 

 

LEFF, Henrique. Saber Ambiental. Sustentabilidade, Racionalidade, 

Complexidade, Poder. Editora Vozes. Petrópolis, 2008. 

 

MORAES e SERRA. Qualidade de Vida e involução metropolitana: existe 

um ponto ótimo para a concentração urbana? Econômica, Rio de Janeiro, 

V.8, págs. 29 – 53, junho 2006. 

 

MARICATO, Ermínia. Globalização e Política Urbana na Periferia do 

Capitalismo – in As Metrópoles e a Questão Social Brasileira (Org: Luiz Cesar 



142 

 

de Queiroz Ribeiro e Orlando Alves dos Santos Júnior). Rio de Janeiro, Editora 

Revan, 2008.  

 
MORIN, Edgar. Introdução ao Pensamento Complexo. Lisboa, Instituto 

Piaget, 1991. 

 
ODUM, P Eugene; BARRET, W Garret. Fundamentos da Ecologia. Cengage  

Learning. 2007. 

 

OJIMA, Ricardo. A produção e o consumo do espaço nas aglomerações 

urbanas brasileiras: desafios para uma urbanização sustentável. XV 

Encontro Nacional de Estudos Populacionais. Minas Gerais, 2006. 

 

OJIMA, Ricardo. Análise comparativa da dispersão urbana nas 

aglomerações urbanas brasileiras: elementos teóricos e metodológicos 

para o planejamento urbano e ambiental. Tese de doutorado em Demografia 

apresentada ao Departamento de Demografia do Instituto de Filosofia e 

Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas, 2007.    

 

PEQUENO, Renato Bezerra. Análise Sócio-ocupacional da Estrutura Intra-

urbana da Região Metropolitana de Fortaleza. ANPUR – Associação 

Nacional de Pós Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional, 

anais 2007. 

PEQUENO, Renato Bezerra. PolÍticas habitacionais, favelização e 

desigualdades sócio-espaciais nas cidades brasileiras: transformações e 

tendências. X Coloquio Internacional de Geocrítica. Universidade de Barcelona 

2008. 

PHILIPPI, Arlindo Jr, et al. Meio Ambiente, direito e cidadania. São Paulo. 

Signus Editora, 2002. 

 
REIS, Nestor Goulart. Algumas notas sobre urbanização dispersa e novas 

formas de tecido urbano. FAU/LAP. 2006. 

 



143 

 

RIBEIRO, Luiz Cesar de Queiroz. Dos cortiços aos condomínios fechados: 

as formas de produção da moradia na cidade do Rio de Janeiro. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira; IPPUR/UFRJ; FASE, 1997. 

 

RODRIGUES, Arlete. Conceito e definição de cidades – in As Metrópoles e a 

Questão Social Brasileira (Org: Luiz Cesar de Queiroz Ribeiro e Orlando Alves 

dos Santos Júnior). Rio de Janeiro, Editora Revan, 2008.  

 

RUFINO, Maria Beatriz Cruz. Desenvolvimento Industrial e Organização 

Espacial: algumas considerações sobre a Região Metropolitana de 

Fortaleza. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Universidade de São Paulo. 

2008. 

 

SABATINI, F (1998). Tendências de la segregacion residencial urbana em 

latinoamerica: reflexion a partir del caso de Santiago. Santiago do Chile, 

Séries Azul n 24, Instituto de Estúdios Urbanos, Pontifícia Universidade 

Católica, 1998. 

 

SÁNCHES, Luis Enrique. Avaliação de Impacto Ambiental: conceitos e 

métodos. Oficina de Textos. São Paulo 2010. 

 

SANTOS, Milton. A Urbanização Brasileira. São Paulo: EDUSP. 2008, 5ª Ed. 

 
SILVA, José Borzacchiello da. A região metropolitana de Fortaleza. In: 

Ceará: um novo olhar geográfico. Fortaleza: Edições Demócrito Rocha. 2007. 

 
SILVA E SOUZA, Florésia. A produção habitacional contemporânea e a 

auto exclusão dos ricos no espaço urbano de Natal RN (1995-2003). 

Dissertação de Mestrado - Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN). 2004. 

 

 

 

 



144 

 

SILVA, Paula Francisca Ferreira. A expansão urbana de Campinas através 

de condomínios e loteamentos fechados (1974 – 2005). Dissertação de 

Mestrado – Universidade de São Paulo/Escola de Engenharia de São Carlos. 

2008. 

 

SILVA, Edson Vicente da; PEREIRA, Raimundo Castelo Melo. Solos e 

vegetação do Ceará: características gerais. In: Ceará: um novo olhar 

geográfico. Fortaleza: Edições Demócrito Rocha. 2007. 

 

SOUZA, Luis Alberto. Condomínios Residenciais e Loteamentos 

“Fechados”. A PRÁTICA URBANÍSTICA VERSUS UMA ABORDAGEM 

SÓCIO-JURÍDICA. IPPUR/IFRJ. 2003. 

 

SOUZA, Marcelo. ABC do Planejamento Urbano. Rio de Janeiro: Bertrand 

Brasil. 2003. 

 

SOUZA, Marcelo. Mudar a Cidade. Uma Introdução Crítica ao Planejamento 

e à Gestão Urbanos. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil. 2003. 

 

SPOSITO, Maria Encarnação Beltrão. Urbanização difusa e cidades 

dispersas: perspectivas espaço - temporais contemporâneas. In 

Urbanização Dispersa. Segundo Diálogo. Orgs: Nestor Goulart Reis e Marta 

Soban Tanaka. Laboratório de Estudos sobre Urbanização, Arquitetura e 

Preservação. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São 

Paulo. 2007. 

 

SPOSITO, Maria Encarnação Beltrão. Brasil. A produção do espaço urbano: 

escalas, diferenças e desigualdades socioespaciais. In A produção do 

espaço urbano. Agentes e processos, escalas e desafios. Orgs: Ana Fani 

Alessandri Carlos, Marcelo Lopes de Souza, Maria Encarnação Beltrão 

Sposito. Editora Contexto, São Paulo. 2011.  

 

 



145 

 

VILLAÇA, Flávio. Espaço Urbano e Intra-Urbano no Brasil. São Paulo. 

Studio Nobel/FAPESP/Lincoln Institute. 2001. 

 
ZANELLA, Maria Elisa. Inundações urbanas em Curitiba/PR: impactos, 

riscos e vulnerabilidade socioambiental no Bairro Cajuru. Tese de 

Doutorado. Curitiba: UFPR, 2006. 256 p 

 

WILHEIM, Jorge. O novo velho olhar de Wilheim. Artigo publicado na revista 

Urbs, temas urbanos, Associação Novo Centro, nº49. São Paulo 2009.  


