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RESUMO 

 

A pesquisa discute as diferentes formas de produção da habitação enquanto mediação 

necessária entre as dinâmicas de produção do espaço e as especificidades do circuito imobiliário 

formal no eixo sudeste de valorização da metrópole Fortaleza, tomando como estudo de caso o 

bairro Sapiranga/Coité enquanto setor de conflitos na metrópole. O objeto de análise foi 

estudado com base nos fundamentos teórico-metodológicos da teoria da produção social do 

espaço. A metodologia abrangeu pesquisas documental (plantas de loteamentos e de 

conjuntos habitacionais, mapeamentos de favelas, legislação urbanística e ambiental), 

estatística (dados de IVV, ITBI, alvarás de construção, habite-se e ARTs referentes a 

empreendimentos residenciais), trabalho de campo e realização de entrevistas, reunindo um 

banco de dados com indicadores qualitativos e quantitativos, em diferentes escalas espaciais e 

temporais, a partir da definição de temas, processos e variáveis na matriz metodológica da 

pesquisa. Parte-se do pressuposto de que há diferentes lógicas sociais de acesso à terra urbana 

e diversos agentes da produção habitacional que sustentam formas de produção da habitação 

específicas. No contexto particular das metrópoles brasileiras na contemporaneidade, as três 

formas de produção da habitação são: produção pelo circuito imobiliário residencial formal; 

produção pelo Estado; e produção pelo circuito imobiliário residencial informal. Essas formas 

de produção são entrelaçadas na realidade por meio de agendas, estratégias e projetos que ora 

se aproximam ora entram em conflito. Defende-se a tese de que a expansão imobiliária formal 

em espaços de conflito na metrópole depende da constituição de uma lógica de produção do 

espaço pautada em estratégias de diferenciação (de localização, de produto, de construção, de 

preço, de “conceito” de moradia, de público-alvo etc.) e em articulações com o Estado e com 

o mercado que garantam o isolamento na proximidade. O par distanciamento 

social/proximidade espacial sustenta a noção de fragmentação socioespacial, que se aproxima 

da ideia de padrão fractal de segregação, conceitos fundamentais na pesquisa. No estudo de 

caso trabalhado, as estratégias de diferenciação se amalgamaram na elaboração do produto 

condomínio horizontal fechado de casas na década de 1990, tornando-o “marca” do setor 

sudeste. Enquanto forma urbana, o condomínio horizontal contém os processos e as lógicas de 

produção do espaço que lhe dão origem, tendo gerado em Sapiranga/Coité um resultado 

acumulado de intensa fragmentação como resposta às escolhas individuais de investimento 

por parte de empreendedores e compradores.  

 

Palavras-chave: Produção do espaço. Circuito imobiliário formal. Habitação. Metrópole 



ABSTRACT 

 

The research discusses the different forms of housing production as necessary mediation 

between the space production dynamics and characteristics of the formal real estate circuit in 

the valuing southeast axis of Fortaleza metropolis, taking as a case study the Sapiranga/Coité 

while conflict sector in the metropolis. The analysis object was studied based on the 

theoretical and methodological foundations of the social production of space theory. The 

methodology included documentary research (plant allotments and housing estates, slum 

mapping, urban and environmental legislation), statistics (data of IVV, ITBI, construction 

permits, dwell up and ARTs for residential developments), field work and interviews, 

gathering a database with qualitative and quantitative indicators at different spatial and 

temporal scales, from the definition of themes, processes and variables in the methodological 

matrix. This is on the assumption that there are different social logics of access to urban land 

and various agents of housing production that support specific forms of housing production. 

In the particular context of brazilian metropolises in contemporary times, the three forms of 

housing production are: production by the formal residential real estate circuit; production by 

the State; and production by informal residential real circuit. These forms of production are 

intertwined in reality through agendas, strategies and projects that sometimes come together 

and sometimes come into conflict. It defends the thesis that the formal real state expansion in 

conflict areas in the metropolis depends on the creation of a space production logic guided by 

differentiation strategies (location, product, construction, price, "concept" housing, target 

public etc.) and links with the State and the market to ensure the insulation in the proximity. 

The pair social distancing / spatial proximity supports the notion of socio-fragmentation, 

which approaches the idea of fractal segregation standard, fundamental concepts in this 

research. In the case study analyzed, the differentiation strategies were amalgamated in the 

constitution of the product horizontal gated community in the 1990s, making it the "brand" of 

the southeast sector. While urban form, the horizontal gated community contains processes 

and production space logical that give rise to it, generating in Sapiranga/Coité a cumulative 

result of intense fragmentation in response to individual choices of investment by 

entrepreneurs and buyers.  

 

Keywords: Space Production. Real estate circuit. Housing. Metropolis. 
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INTRODUÇÃO 

“[...] uma melhor compreensão sobre a produção do espaço, tratando 

do problema da habitação, não torna, por si mesma, a cidade e o 

urbano um melhor lugar para morar, mas, pelo menos nos ajuda a 

suportar os desencontros que a segregação e a fragmentação do espaço 

impõem à vida urbana” (SEABRA In BOTELHO, 2007, p. 12). 

No estudo da produção social do espaço urbano na metrópole Fortaleza, esta tese 

definiu a habitação como recorte temático. A pertinência desse recorte se justifica pelo fato 

de que a moradia enquanto principal variável de pesquisa consegue melhor explicitar as 

desigualdades socioespaciais constituídas na produção social do espaço (PEQUENO, 2009). 

Além disso, ressalta-se a importância do setor residencial na cidade, “tanto em termos 

quantitativos (cerca de 80% da área urbana tem uso residencial) quanto qualitativos (o setor é 

determinante no dimensionamento e localização de outros setores) [tendo] papel determinante 

na estruturação do espaço urbano” (FARRET, 1985, p.13). No mesmo sentido, Rodrigues 

(1988a) sustenta que estudar a habitação é um bom caminho para entender a produção e o 

consumo da cidade: 

A ênfase na análise da terra e/ou habitação nela edificada, é uma forma de tornar 

explícito o processo de produzir e consumir a cidade, de tentar tornar explícito, na 

luta cotidiana pela moradia, aquilo que, no dizer de David Harvey, é mistificado e 

turvo na vida diária. Cerca de ¾ da terra urbana é utilizada para habitação, o que 

implica numa concorrência entre as diferentes “necessidades” de moradia, e entre as 

necessidades de reprodução do capital e de reprodução da força de trabalho, ou seja, 

o espaço necessário para moradia também conflita com diferentes usos urbanos. 

Neste sentido, penso que a luta pela moradia caracteriza um processo extremamente 

rico que permite analisar a produção e o consumo do espaço urbano, notadamente 

porque a produção é social, mas é imputado ao individuo a resolução da questão do 

onde e como morar. (RODRIGUES, 1988a, p. 48) 

A importância da habitação para a vida cotidiana é reconhecida pelas ciências sociais 

e pelo senso comum, já que todos precisam morar, sendo a moradia uma “mercadoria” não 

fracionável diferente de outros itens essenciais como alimentação e vestuário: não se pode 

morar hoje e não morar amanhã, não se pode morar apenas algumas horas do dia ou alguns 

dias por semana. A necessidade da moradia se repõe diariamente. Todavia, a habitação 

apresenta muitas especificidades, sendo uma mercadoria sui generis, na qual se exacerba a 

contradição entre o valor de uso e o valor de troca, como explica Topalov (1979): 

Um objeto imobiliário urbano, como a moradia, comporta dois aspectos 

contraditórios a partir do momento que se torna mercadoria capitalista: tem um valor 

de uso e um valor de troca. Como valor de troca é produzida pelo capital e circula 

como capital. É o suporte de valorização dos capitais especializados em sua 

produção e sua circulação: capitais da indústria da construção, capitais imobiliários e 

capitais bancários. Mas a mercadoria imobiliária é também um valor de uso. No 

caso dos equipamentos coletivos de consumo, o caso igualmente das moradias dos 

trabalhadores, este valor de uso é um elemento socialmente necessário para a 

reprodução da força de trabalho. Se dá, portanto, uma contradição entre esses dois 

aspectos da mercadoria. A valorização dos capitas do setor imobiliário tropeça no 

fato de que o valor de troca capitalista do produto é inacessível à maioria da 
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população. Ao contrário, a manutenção da mão de obra necessária para a produção 

em geral tropeça no fato de que os capitalistas do setor imobiliário não produzem 

um valor de uso indispensável. (TOPALOV, 1979, p.89, tradução nossa) 

A habitação é a mercadoria que determina a acessibilidade (em função da 

localização) a todas as outras mercadorias no espaço, sendo um verdadeiro “ticket” de acesso 

à cidade (RIBEIRO, 1997). Por isso, o acesso à moradia digna sempre está entre as principais 

bandeiras de luta nos movimentos sociais urbanos que reivindicam o direito à cidade. 

O comprador de espaço continua a comprar valor de uso. Ele não compra apenas um 

volume (mais ou menos) habitável, conversível e comutável com outros e somente 

assinalado semiologicamente pelo discurso publicitário ou pelos signos visíveis de 

uma certa “distinção”. O comprador também adquire uma distância, a que vincula 

sua habitação aos lugares: os centros (de comércio, de lazeres, de cultura, de 

trabalho, de decisão). Essas distâncias tornam tal lugar mais ou menos desejável; 

mas não é exatamente essa “desejabilidade” (que permitiria introduzir aqui imagens 

psicológicas, marginalismos) que desempenha o papel mais importante. O consumo 

do espaço difere do consumo das coisas não somente pelo tamanho e pela 

quantidade mas por características específicas. [...] Compra-se um emprego do 

tempo, ou seja, simultaneamente uma economia de tempo (distância curta ou 

grande) e uma aprazabilidade. O espaço envolve o tempo. [...] É um tempo social 

que é produzido e re-produzido através do espaço. (LEFEBVRE, 2008 [1972], 

pp.128-129)                                                                      

Os estudos sobre a habitação no espaço urbano geralmente remetem à discussão da 

estruturação urbana. Farret (1985) assinala que a estruturação do espaço residencial 

intraurbano tem sido explicada predominantemente através de três escolas de pensamento: a 

ecológica, a econômica neoclássica e a econômica política, diferindo uma da outra de acordo 

com as teorias sociais que lhes dão suporte. Essas três escolas se reportam, basicamente, a 

dois paradigmas: o do equilíbrio e o do conflito. Segundo o autor, “enquanto o paradigma do 

equilíbrio vê a estruturação do espaço residencial como uma questão de eficácia e 

competência individual, o do conflito, por outro lado, a vê como uma questão de poder” 

(FARRET, 1985, p.75). Esta tese fundamenta-se teórica e metodologicamente no paradigma 

do conflito, referenciado no método dialético. 

Estudar a habitação no Brasil remete à discussão da propriedade privada da terra, 

pois a moradia não pode prescindir da base fundiária, cujo acesso é mediado pelo instituto da 

propriedade privada desde a promulgação da Lei de Terras em 1850, que universalizou a 

propriedade capitalista da terra. Nesse sentido, as diferentes lógicas sociais de acesso à terra 

(ABRAMO, 2003; 2009) – lógica do Estado, lógica do mercado e lógica da necessidade – 

constituem importante recurso para analisar o papel da propriedade privada da terra em cada 

dinâmica socioespacial de produção da habitação. A forma como o indivíduo terá acesso à 

terra, enquanto pressuposto indispensável para a produção da moradia, vai depender do modo 

pelo qual a sociedade estiver hierarquizada em classes sociais e do conflito entre os agentes 

produtores do espaço.  
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Destarte, as características da produção e apropriação da habitação expressam o 

modo como cada indivíduo se insere no processo de produção material geral da sociedade 

(CARLOS, 1994). Como Engels declarava ainda no século XIX, “a maneira como é satisfeita 

a necessidade de abrigo é um critério indicador do modo como o são todas as outras 

necessidades” (ENGELS, 1979 [1872], p. 107).        

Parte-se do pressuposto de que há diferentes lógicas sociais de acesso à terra urbana 

(ABRAMO, 2009) e diversos agentes da produção habitacional (PEQUENO e ELIAS, 2010) 

que sustentam particulares formas de produção da habitação, nas quais estão contidos processos 

e estruturas resultantes da relação sociedade-espaço. Trata-se, portanto, de formas-conteúdo 

associadas à produção da habitação.  

Forma-conteúdo (SANTOS, 1985, 1996) é um conceito que sintetiza as ideias de 

forma, função, processo e estrutura
1
: “a ideia de forma-conteúdo une o processo e o resultado, a 

função e a forma, o passado e o futuro, o objeto e o sujeito, o natural e o social” (SANTOS, 

1996, p.66). As quatro categorias de análise do espaço geográfico propostas por Santos (1985, 

1996) já haviam aparecido de forma trinitária em Lefebvre (1973, 1991, 2008) como forma, 

processo e estrutura. Forma-conteúdo, enquanto “híbrido de materialidade e relações sociais” 

(SANTOS, 1996, p.220), dá conta da aparência (nível do formal ou fenomênico) e da essência 

(nível das estruturas e dos processos reais de transformação em que se situa o fenômeno). 

Ainda que a habitação não seja a única forma-conteúdo do espaço urbano, ela exerce 

papel fundamental na compreensão da realidade urbana porque está intrinsecamente relacionada 

aos demais elementos que se articulam na produção do espaço (a indústria; o comércio; os 

serviços; o turismo; o sistema viário; as redes de infraestrutura; os equipamentos públicos e 

privados; os sistemas ambientais, incluindo os territórios especialmente protegidos etc.). A 

leitura da forma como se dá o acesso à habitação é muito importante para compreender a 

questão do acesso à cidade e do direito à cidade.  

No contexto particular das metrópoles brasileiras na contemporaneidade, identificam-se 

três formas-conteúdo associadas à habitação: produção da habitação pelo circuito imobiliário 

                                                 
1
 Santos (1985) define forma como o aspecto visível dos objetos construídos pelo homem ou pela natureza que 

sejam utilizados pelo homem, formando um padrão espacial; função como o papel desempenhado pelas formas 

no conjunto do espaço construído pelo homem; processo como o tempo que passa, trazendo mudanças, 

transformações e evolução, atuando como uma força que transfere a realidade social às formas geográficas para 

lhes atribuir uma função; e estrutura como a posição e ordem de um ser (no caso, a sociedade total), sendo, 

portanto, uma noção inseparável de totalidade (no caso, a totalidade espacial) consistindo na natureza histórica 

do espaço em que as formas e funções são criadas e justificadas. Cada forma é depositária de significação social, 

de um tempo histórico e social. A estrutura é que modifica as funções de cada forma e o processo revela as 

tendências da dinâmica espacial. Assim, o arranjo espacial é continuamente (re) articulado, alterando os fixos e 

os fluxos, o que permite interpretar a produção do espaço a partir da combinação simultânea dessas categorias. 
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residencial formal; produção da habitação pelo Estado; e produção da habitação pelo circuito 

imobiliário residencial informal. Esta Tese se apoia em ideias formuladas pelos seguintes 

autores: (1) Bonduki (2004) reconhece três formas de produção da habitação, a saber, habitação 

produzida pelo setor privado, habitação produzida pelo Estado e habitação produzida pelo 

morador/trabalhador; (2) Pequeno e Elias (2010) propõem a coexistência de três cidades 

superpostas, produzidas predominantemente por diferentes agentes, a saber, “a cidade do 

mercado imobiliário, a cidade das políticas públicas e a cidade informal e espontânea”.  

Essas duas referências são articuladas com a discussão de Abramo (2009) sobre as 

lógicas de acesso à terra urbana – lógica do mercado, lógica do Estado e lógica da necessidade. 

Obviamente, essas formas de produção da habitação são entrelaçadas na realidade por meio de 

agendas, estratégias e projetos que ora se aproximam ora entram em conflito. 

Considerando que o espaço é uma acumulação desigual de tempos (SANTOS, 1996), 

a realidade de Fortaleza explicita que há alguns espaços da cidade em que se amalgamam 

dinâmicas espaciais de produção habitacional delineadas por agentes diferentes, em 

momentos históricos distintos. No encontro dessas diversas dinâmicas espaciais de produção 

habitacional, pautado na diacronia do tempo e na sincronia do espaço, emergem com mais 

força espaços de conflito, como se evidencia no estudo de caso (YIN, 2001) dessa tese, o 

bairro Sapiranga/Coité
2
, localizado no setor sudeste da metrópole Fortaleza. Antes de chegar à 

formulação da tese, considera-se importante recuperar sucintamente a história da pesquisa. 

 A história da pesquisa 

Ainda que seja usual publicar apenas os resultados, entende-se que é fundamental 

apresentar a história do processo de construção da pesquisa (GONDIM; LIMA, 2006), 

explicitando as alterações no percurso, concordando-se com o pressuposto do método 

dialético segundo o qual o método de exposição não coincide com o método da pesquisa
3
.  

O projeto de pesquisa no Mestrado, iniciado em meados de 2010, tinha como objeto de 

análise a produção do espaço urbano de Fortaleza a partir das novas fronteiras habitacionais 

produzidas pela formação do circuito imobiliário residencial, enfocando o processo de 

formação do circuito imobiliário residencial no bairro Sapiranga/Coité.  

                                                 
2
 É importante destacar que as políticas públicas perderam força nesse espaço em função dos interesses do 

mercado imobiliário, principalmente a partir da década de 1990. Desse modo, há um enorme descompasso dentre 

os três agentes em Sapiranga/Coité: há forte predominância do mercado imobiliário frente aos demais e há um 

conflito evidente entre o mercado imobiliário formal e o informal, ladeado pela conivência do Estado. 
3
 Segundo o método dialético, deve-se distinguir entre o método de investigação (ou pesquisa) e o método de 

exposição, pois na investigação os momentos de análise e síntese estão numa unidade e se encontram em 

permanente intercâmbio frente às mudanças de percurso, enquanto na exposição a unidade é dada pela sequência 

análise para síntese ou o inverso. 
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Sapiranga/Coité está situado no sudeste de Fortaleza, na área de abrangência 

administrativa da Secretaria Executiva Regional VI. O bairro está inserido na bacia 

hidrográfica do rio Cocó, tendo em seu território o segundo maior espelho d'água entre as 

lagoas de Fortaleza, a lagoa da Sapiranga, formada pelo rio Coaçu, configurando um 

complexo fluviolacustre que conecta pequenos riachos, rios, lagoas e açudes na área, 

conforme mostra a figura 1. A importância da rede de drenagem pode ser inferida pelo nome 

do bairro, que articula dois recursos hídricos: a lagoa da Sapiranga e o açude Coité.  

Nas proximidades da lagoa da Sapiranga, há presença de vegetação de mangue e a 

instalação da Reserva Ecológica Particular
4
 da Sapiranga (REP Sapiranga), com área de 58,57 

ha, alcunhada de “maior reserva particular de manguezais urbana do planeta”, mantida pela 

Fundação Maria Nilva Alves (Informativo Sapiranga, 2005). Parte do território do bairro 

também integra a Área de Proteção Ambiental (APA) da Sabiaguaba, instituída em 2006, 

visando atuar como zona de amortecimento para o Parque Natural Municipal das Dunas da 

Sabiaguaba, além de proteger os campos de dunas (móveis e fixas), o manguezal, as lagoas 

costeiras e os remanescentes de vegetação do complexo litorâneo. 

O foco inicial da pesquisa era a expansão imobiliária formal nesse bairro. Mas na 

busca pelos condomínios, encontraram-se favelas e conjuntos habitacionais, ou seja, grande 

diversidade nas dinâmicas de produção da habitação. Assim, o foco foi se deslocando para a 

questão dos conflitos entre as dinâmicas de produção da habitação por diferentes agentes, 

tendo no processo de incorporação do bairro ao eixo sudeste de expansão da metrópole um 

elemento de acirramento dos conflitos. As disputas pelo acesso à terra que viabiliza o acesso à 

habitação ficam evidentes nos interesses conflitantes com relação às Zonas Especiais de 

Interesse Social (ZEIS) delimitadas no bairro no Plano Diretor Participativo de Fortaleza 

(PDPFor) em 2009. 

                                                 
4
 De acordo com o art. 1º do Decreto estadual nº 24.220/1996, “a Reserva Ecológica Particular - REP, é definida 

como uma Unidade de Conservação a ser especialmente protegida, por iniciativa de seu proprietário, mediante 

reconhecimento do Poder Público Estadual, localizada em imóvel de domínio privado, com base da relevância da 

área para a conservação e/ou recuperação ambiental, quer seja pela representatividade da fisionomia da 

vegetação, pela importância ecológica da área, pela importância da biodiversidade, pelo valor paisagístico, ou 

ainda, pelos interesses científicos, educacionais e culturais”. Segundo o art. 3º do mesmo decreto, “a área será 

reconhecida como Reserva Ecológica Particular por destinação de seu proprietário e mediante portaria da 

Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE, na sua esfera estadual”. Após a publicação da 

Portaria, o proprietário deverá promover a averbação do Termo de Compromisso no Cartório de Registro de 

Imóveis competente, gravando a área do imóvel reconhecida como Reserva, em caráter perpétuo. No caso da 

REP Sapiranga, o reconhecimento se deu pela Portaria da SEMACE nº 031/1997. 



 

 

 

 Figura 1: Cartografia básica do bairro Sapiranga/Coité 

Fonte: Elaboração da autora a partir da Cartografia oficial da PMF/SEINF, 2011. 

 



 

 
Figura 2: Mapa de Fortaleza com limites dos bairros e Regionais 

Fonte: IPECE (2010) 
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Desse modo, esse bairro constitui recorte espacial para a realização de um estudo de 

caso para compreender a produção do espaço urbano de Fortaleza a partir dos conflitos entre 

as dinâmicas de produção da habitação. Para tanto, é necessário estudá-lo utilizando o recurso 

da interpenetração de escalas geográficas, que ajudam a explicar diferentes elementos da 

realidade, articulando os fragmentos em suas totalidades correspondentes. 

Durante o Exame de Qualificação do Mestrado no início de 2012, a Banca 

Examinadora, composta pelos professores Dr. José Borzacchiello da Silva (UFC), Dr. 

Everaldo dos Santos Melazzo (UNESP) e Dra. Zenilde Baima Amora (UECE), considerou 

que a pesquisa apresentada poderia se transformar em Tese, indicando ao Colegiado do 

Programa de Pós Graduação a passagem direta da autora para o Doutorado. Mediante a 

aprovação do Colegiado, a pesquisa iniciada como Dissertação se transformou em Tese, 

exigindo que novas reformulações fossem feitas para atender às ricas contribuições da Banca. 

A reformulação mais substancial refere-se ao recorte do objeto da pesquisa: o objeto 

passa a ser a compreensão da habitação enquanto mediação necessária entre as dinâmicas de 

produção do espaço e as especificidades do circuito imobiliário formal no eixo sudeste de 

valorização da metrópole Fortaleza. Para estudar esse objeto, impõe-se a análise multiescalar, 

especialmente recorrendo-se à escala da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e à escala 

de Sapiranga/Coité (enquanto estudo de caso de um espaço de conflitos na metrópole), bem 

como à análise multitemporal, evidenciado a dinâmica entre passado, presente e futuro que 

delineia diferentes temporalidades e territorialidades nesse recorte espacial como resultante 

dos processos que se acumulam no tempo e que condicionam seu futuro. 

Após as reformulações do projeto de pesquisa, essa investigação tem por objetivo 

central compreender as diferentes formas de produção da habitação enquanto mediação 

necessária entre as dinâmicas de produção do espaço e as especificidades do circuito imobiliário 

formal no eixo sudeste de valorização da metrópole Fortaleza, tomando como estudo de caso o 

bairro Sapiranga/Coité enquanto representativo das situações de conflito na metrópole. Esse 

objetivo desdobra-se nos objetivos específicos: (1) apresentar um panorama da questão da 

habitação na metrópole Fortaleza, caracterizando as diferentes formas de produção da 

habitação, classificadas quanto à atuação de três agentes principais: Estado, circuito 

imobiliário formal e circuito imobiliário informal; (2) analisar o papel da propriedade privada 

da terra nas diferentes formas de produção da habitação, destacando o circuito imobiliário 

formal; (3) aprofundar a discussão sobre a forma de produção conduzida pelo circuito 

imobiliário residencial formal, evidenciando os nexos e as disputas intercapitalistas entre as 

frações de capitais e seus rebatimentos nas relações entre os agentes; e (4) identificar as 
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heranças, rupturas e tendências do circuito imobiliário formal em Sapiranga/Coité diante dos 

processos de segregação socioespacial, fragmentação e especulação imobiliária que presidem 

a produção do espaço no setor sudeste da metrópole. 

A hipótese defendida nesta Tese é a de que a expansão imobiliária formal em espaços 

de conflito na metrópole depende da constituição de uma lógica de produção do espaço 

pautada em estratégias de diferenciação (de localização, de produto, de construção, de preço, 

de “conceito” de moradia, de público-alvo etc.) e em articulações com o Estado e com o 

mercado que garantam o isolamento na proximidade. Em outros termos, defende-se que a 

expansão e consolidação do circuito imobiliário formal em espaços marcados pela presença 

de assentamentos precários e/ou conjuntos habitacionais intensifica os conflitos entre 

diferentes formas de produção da habitação, evidenciando a “fragmentação socioespacial” 

como condição e produto da expansão imobiliária formal em meio às formas anteriores. 

No estudo de caso trabalhado, as estratégias de diferenciação se amalgamaram na 

elaboração do produto condomínio horizontal fechado de casas na década de 1990, tornando-

o uma “marca” do setor sudeste, atrelada ao conceito de “novo estilo de morar da classe 

média
5
”, como alternativa ao padrão verticalizado predominante no setor leste da cidade. 

                                                 
5
 Os conceitos de classes sociais, em geral, e de classe média, em particular, remetem à ampla discussão 

sociológica que tem seus fundamentos em Karl Marx e Max Weber, com as mediações históricas presentes em 

cada releitura desses clássicos. As diferentes abordagens sociológicas de classe, mais do que uma mera 

discordância em relação à operacionalização de um conceito, apontam para diferentes maneiras através das quais 

as desigualdades são compreendidas e analisadas. Nesse sentido, a desigualdade (em termos de renda, por 

exemplo) é fruto das relações estruturadas e, muitas vezes, institucionalizadas assumidas pelas classes sociais, 

seja no processo produtivo com ênfase na divisão entre proprietários e não proprietários (MARX, 1959), no 

mercado com foco nos recursos (ativos de qualificação e ativos de organização - WRIGHT, 1985, 1989) que 

poderiam ser utilizados pelos indivíduos a fim de obter vantagens (WEBER, 1971) ou no espaço social com 

destaque para os diferentes tipos de capitais – econômico, cultural, social e outros – que influenciam as 

trajetórias dos indivíduos (BOURDIEU, 2008). Essa tese aproxima-se da perspectiva marxista, segundo a qual a 

clássica oposição entre classe trabalhadora (proletariado) e classe capitalista (classe dominante) teria sido a base 

da formação do modo de produção capitalista, enquanto a classe média teria surgido no processo de expansão 

capitalista, colocando-se como intermediária entre a classe trabalhadora e a classe dominante. Embora a classe 

média também esteja submetida à exploração capitalista, como afirma Bertoncelo (2010), interpretando Wright, 

ela desfruta de uma posição privilegiada na apropriação do excedente social em decorrência da posse dos ativos 

de qualificação e de organização. Ou seja, a renda é uma consequência e não um pressuposto da condição de 

classe média. A definição e a delimitação das classes sociais no atual contexto histórico é objeto de acaloradas 

discussões, que fogem aos objetivos desta tese. Todavia, cumpre ressaltar o alinhamento teórico com os autores 

que têm criticado o conceito de “nova classe média” (BARTELT, 2013; SOUZA, 2009a e 2010;  QUADROS, 

2008), segundo os quais “não se pode deduzir da estrutura de consumo ou de rendimentos a estrutura de classes 

de uma sociedade capitalista moderna. Nem definir o Brasil como um ‘país de classe média’ a partir desses 

critérios, sem considerar o desenvolvimento capitalista, a estruturação da sociedade e os padrões e estilos de vida 

historicamente constituídos” (QUADROS, 2013, p.40). Entende-se que a “nova classe média” (NERI, 2008 e 

2011; POCHMANN, 2012; SOUZA e LAMOUNIER, 2010) foi construída como uma narrativa que organiza os 

ganhos reais dos salários de pessoas de baixa renda no Brasil e os avanços nas políticas sociais enquanto um 

projeto de estratégia e marketing políticos (BARTELT, 2013, p.04). Considerando essas ressalvas teóricas, esta 

tese reconhece os grandes limites conceituais da chamada “nova classe média brasileira” e os desdobramentos 

político-econômicos engendrados por esse contexto. Porém, utilizam-se as expressões “classe média” ou “nova 

classe média”, “classe alta” e “classe de interesse social” (sempre entre aspas) em algumas passagens para se 
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Enquanto forma urbana, o condomínio horizontal contém os processos e as lógicas de 

produção do espaço que lhe dão origem, tendo gerado em Sapiranga/Coité um resultado 

acumulado de intensa fragmentação como resposta a escolhas individuais de investimento por 

parte de empreendedores e compradores.  

Sustenta-se que o resultado socioespacial do ciclo de expansão imobiliária dos 

condomínios horizontais fechados em Sapiranga/Coité foi o acirramento da fragmentação 

socioespacial, pois o distanciamento social viabilizado pelo isolamento desse produto 

permitiu sua expansão mesmo na proximidade espacial com moradias precárias de favelas e 

conjuntos habitacionais. É justamente o par distanciamento social/proximidade espacial que 

sustenta a noção de fragmentação socioespacial (JANOSCHKA & GLASZE, 2003; SOUZA, 

2000 e 2008; SPOSITO, 2011 e 2013; ZANDONADI, 2008), que se aproxima da ideia de 

padrão fractal de segregação (CALDEIRA, 2000; D’OTTAVIANO, 2008; NEGRI, 2008; 

SABATINI e SIERRALTA, 2006). Fragmentação e segregação fractal são conceitos 

fundamentais na leitura das heranças, rupturas e tendências que se articulam na produção do 

espaço do setor sudeste da metrópole Fortaleza e, particularmente, em Sapiranga/Coité. 

Além dessa breve contextualização do processo de pesquisa, esta Introdução estrutura-

se em três partes: a primeira reconstrói o percurso metodológico da pesquisa, destacando a 

filiação teórica do trabalho, a delimitação do problema investigado e os procedimentos 

metodológicos adotados na pesquisa; a segunda expõe algumas notas explicativas sobre a 

diversidade escalar do objeto de análise, destacando as escalas temporais e espaciais 

(metropolitana – Região Metropolitana de Fortaleza; municipal – Fortaleza; setorial – sudeste 

de Fortaleza; bairro / fragmento em conflito – Sapiranga/Coité); e a terceira apresenta de 

forma sintética a estrutura desta tese. 

 Percurso Metodológico da Pesquisa  

A Geografia oferece muitas trilhas teórico-metodológicas a serem seguidas pelas 

pesquisas em vários recortes temáticos e empíricos. Considerando a multiplicidade de 

campos, temas e abordagens na ciência geográfica, este trabalho foi desenvolvido no campo 

da Geografia Urbana, embora não se detendo a ele, antes bebendo em diversas fontes nas 

ciências sociais. Elegeu-se como temática central a questão da habitação, a partir da qual se 

                                                                                                                                                         
referir aos estratos econômicos que delimitam as faixas de público-alvo adotadas pelo circuito imobiliário formal 

e pelas políticas públicas habitacionais e linhas de financiamento bancário. Embora não explicitem as reais 

relações de classe existentes na sociedade atual, essas expressões comunicam o discurso subjacente às ações do 

Estado e do circuito imobiliário no sentido de disseminar a ideologia de que o aumento do padrão de consumo de 

um grupo social de baixos rendimentos o elevou à condição de “nova classe média”, construindo a sensação de 

“mobilidade social”, de “ascensão social”, de “resolução de problemas sociais” (BAVA, 2012).  
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discute a produção do espaço urbano, segundo os movimentos de expansão e valorização da 

cidade. Por se tratar de tema multidisciplinar, as reflexões levaram a buscar subsídios em 

leituras nos campos de urbanismo, sociologia, história, ciência política e economia. 

O objeto de análise foi estudado com base nos fundamentos teórico-metodológicos da 

teoria da produção social do espaço. E, como lembra Lefebvre, “o método para abordar os 

problemas do espaço não pode consistir unicamente num método formal, lógica, ou logística; 

analisando as contradições do espaço na sociedade e na prática social. Ele deve e pode ser, 

também, um método dialético” (LEFEBVRE, 2008 [1972], p.64). 

Este foi o método que iluminou o processo de pesquisa. Entende-se que a escolha do 

método dialético trouxe importantes contribuições à pesquisa em desenvolvimento, tais como: 

ênfase na articulação entre teoria e passos metodológicos, bem como entre teoria e realidade; 

estudo diacrônico dos fenômenos que revela sua especificidade histórica; movimentos do 

pensamento no método regressivo-progressivo
6
 (LEFEBVRE, 1991, 1999a), articulando 

dialeticamente presente, passado e futuro (possível) na análise do real; a teoria da produção 

social do espaço que emergiu a partir da leitura lefebvriana das obras de Marx, superando-as; 

a noção de conflito como condição essencial do processo; a essência contraditória da 

realidade e sua permanente transformação; totalidade como categoria-chave; tríade 

lefebvriana “homogeneização, fragmentação e hierarquização” como instrumento analítico no 

estudo do circuito imobiliário; e a contradição entre valor de uso e valor de troca, explicitada 

na questão da habitação tornada mercadoria pela mediação da propriedade privada.  

O percurso metodológico da pesquisa iniciou-se com a proposta por parte do 

orientador de se organizar uma matriz metodológica
7
, que seria elaborada no desenvolvimento 

                                                 
6
 O método regressivo-progressivo, cuja concepção (como o próprio Lefebvre assinala) deve ser atribuída a 

Marx, visa compreender a gênese do presente, partindo sempre do atual em direção ao passado, não apenas para 

explicar o passado mas, sobretudo, para esclarecer os processos em curso no presente que apontam para o futuro. 

Desse modo, impõe-se a consideração de duas dimensões temporais imbricadas: a dimensão horizontal ou 

sincrônica, que permite estudar a inserção do objeto de estudo no contexto de sua época, e a dimensão vertical 

ou diacrônica, que estuda a coexistência de processos históricos diferentemente datados. O pensamento sobre a 

realidade deve ser submetido a um “movimento de duplo sentido: regressivo (do virtual ao atual, do atual ao 

passado) e progressivo (do superado e do terminado, ao movimento que determina aquela conclusão e que 

anuncia e faz surgir algo novo)” (LEFEBVRE, 1999a, p. 30, grifos do autor). Ainda segundo Lefebvre (1999, p. 

81), “[...] é preciso partir do presente, de suas “categorias”, de sua compreensão crítica para apreender o 

passado”. 
7
 A matriz metodológica ou analítica vem sendo utilizada desde 2005, como resultado dos colóquios 

desenvolvidos no projeto de pesquisa intitulado Economia Política da Urbanização da Região do Baixo 

Jaguaribe (CE), financiado pelo CNPQ (Edital 2003) e coordenado pela Professora do Departamento de 

Geociências da Universidade Estadual do Ceará (UECE), Dra. Denise Elias, com a participação do Professor Dr. 

Luis Renato Bezerra Pequeno, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Ceará 

(UFC). Desde então, a matriz metodológica vem sendo utilizada nos trabalhos desenvolvidos no âmbito do grupo 

de pesquisa (certificado pelo CNPq) Globalização, Agricultura e Urbanização (GLOBAU), bem como nas 

pesquisas de Mestrado e Doutorado orientadas pelos professores Dra. Denise Elias e Dr. Renato Pequeno. 
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do trabalho, reformulando-se à medida que o processo de pesquisa caminhasse. Assim, longe 

de ser um molde para a pesquisa, a matriz metodológica foi/é um importante instrumento de 

organização do processo de pesquisa, estimulando a criação de ideias e apontando falhas, 

lacunas e conexões entre os vários elementos a serem estudados (ELIAS, 2013).  

Conforme apresentado pelo Prof. Renato Pequeno nas reuniões de orientação, a matriz 

enquanto instrumento de pesquisa se estrutura nos seguintes elementos: tema, processo, 

variável, indicador, fonte de consulta/ comprovação. Os temas decorrem do conjunto de 

fenômenos presentes no objeto estudado e nas especificidades do estudo realizado. Os 

processos são alterações, que ajudam a interpretar a realidade estudada, explicitando os 

movimentos, as transformações de conteúdo e de relações. Os processos podem ser 

encadeados em termos de estágios ou fases, bem como de sequências ou de mudanças na 

natureza da ação/interação. As variáveis são elementos que permitem apreender a dinâmica 

dos processos selecionados para análise da realidade estudada. As variáveis, como o próprio 

nome sugere, referem-se aos elementos que se diferenciam, de acordo com os recortes 

espaciais e temporais utilizados, de modo a tornar possível captar as mudanças ocorridas na 

realidade estudada, bem como compará-las a outras. Já os indicadores são formas de 

operacionalizar as variáveis, a partir dos quais se poderá perceber a evolução das respectivas 

dinâmicas às quais os mesmos se relacionam, tanto de forma quantitativa como qualitativa. As 

fontes de consulta/comprovação são as bases de dados organizadas por instituições públicas, 

privadas ou grupos de pesquisa.  

Após várias reformulações que acompanharam a evolução da pesquisa, a matriz 

metodológica estrutura-se em torno de três temas, que correspondem às três principais 

discussões teóricas que fundamentam esta tese e articulam as principais categorias analíticas 

utilizadas na pesquisa: 1) produção do espaço urbano; 2) habitação: entre valor de uso e valor 

de troca; e 3) circuito imobiliário residencial formal.  

Nem todos os indicadores escolhidos pela pesquisa foram obtidos das fontes produtoras, 

especialmente com relação aos agentes do circuito imobiliário formal e seus representantes. Um 

exemplo de muita dificuldade foi o acesso às bases de dados do Sindicato da Indústria da 

Construção Civil do Estado do Ceará (SINDUSCON-CE) e do Sindicato das Empresas de 

Compra e Venda, Locação e Administração de Imóveis, e dos Edifícios e Condomínios 

Residenciais e Comerciais do estado do Ceará (SECOVI-CE), que não foram disponibilizadas. 

Dessa forma, essa pesquisa só utilizou os dados divulgados em seus respectivos sítios 

eletrônicos. Outra dificuldade foi o acesso aos dados cartoriais sobre a propriedade dos imóveis e 

terrenos, pelos quais é cobrado um alto valor, inviabilizando sua utilização nessa pesquisa. Os 
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dados de IPTU referentes a terrenos e imóveis em Fortaleza também não foram concedidos pela 

Secretaria de Finanças de Fortaleza (SEFIN) sob a alegação de serem confidenciais, dificultando 

a análise da atual estrutura fundiária da cidade. Esse entrave foi minimizado (embora não 

resolvido) pelo acesso ao banco de dados do Cadastro de Loteamentos de Fortaleza, cedido pela 

Secretaria de Infraestrutura de Fortaleza (SEINF), que sinaliza para a estrutura fundiária relativa 

aos loteamentos, ainda que essa base de dados apresente limitações por ser incompleta. 

As escalas temporais dos dados variam consideravelmente, mas indicam que as variáveis 

referentes à expansão urbana têm como marco temporal a década de 1930, enquanto a variável 

referente à precarização da habitação produzida informalmente tem como marco a década de 

1990 e a referente à expansão do circuito imobiliário formal tem como marco a década 2000.  

Quanto às escalas espaciais, um elemento a destacar é a predominância de dados 

referentes ao município de Fortaleza e a dificuldade de dados na escala da Região Metropolitana 

de Fortaleza. Isso de certa forma limitou os resultados da pesquisa, que se aprofundaram na 

escala do município polo em detrimento da escala metropolitana pela ausência de dados, embora 

o referencial teórico-metodológico da pesquisa indicasse que a escala metropolitana seria a mais 

adequada para estudar os temas e processos elencados. De toda forma, a própria ausência do 

dado consiste em dado indicador do problema da ausência de gestão metropolitana e 

desenvolvimento institucional na RMF. 

 Outro elemento a destacar é a questão das diferentes unidades espaciais de análise 

utilizadas nas várias bases de dados, que dificultam o mapeamento comparativo dos indicadores. 

Por exemplo, os dados de ITBI são representados por 77 distritos fiscais e quadras fiscais; os 

dados de Habite-se se referem aos bairros oficiais delimitados pela Prefeitura de Fortaleza; os 

dados de Alvará referem-se aos bairros oficiais delimitados pela Prefeitura de Fortaleza; os dados 

do IVV/SINDUSCON referem-se aos “bairros do marketing imobiliário”; os dados da Caixa 

Econômica Federal têm o endereço dos empreendimentos, facilitando o mapeamento; os dados 

do IBGE referem-se aos municípios da RMF, aos bairros oficiais e setores censitários; os dados 

das políticas públicas habitacionais referem-se aos municípios da RMF.  

Em virtude da diversidade de representações cartográficas, a comparação e a 

comunicação entre as bases de dados ficaram comprometidas, sendo realizadas apenas 

visualmente pela análise individual de cada mapa produzido. Nesse sentido, a leitura atenta do 

pesquisador se revela fundamental no momento de identificação de tendências e relações de 

dependência entre os vários indicadores analisados. 
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A presente investigação trilhou um percurso metodológico, reunindo técnicas 

qualitativas e quantitativas. Matos e Pessoa (2009) assinalam o papel das técnicas de pesquisa 

qualitativa para as vertentes da chamada Geografia Humana: 

Na geografia, a pesquisa qualitativa tem contribuído para estudos realizados, 

principalmente, na perspectiva marxista e fenomenológica, proporcionando, dessa 

forma, abrangência de pesquisa de cunho social e cultural. Na verdade, os métodos 

qualitativos são propícios e recomendados quando o contexto social e cultural 

constitui o elemento importante na pesquisa e também quando os objetivos não se 

delineiam na quantificação e, sim, na interpretação. (MATOS e PESSOA, 2009, p. 

290) 

Todavia, uma pesquisa qualitativa não precisa necessariamente excluir os dados 

quantitativos. Embora diferentes e mais adequados a etapas específicas de uma pesquisa 

social crítica, os enfoques qualitativo e quantitativo não guardam relação de oposição. Alguns 

autores chamam a combinação de técnicas qualitativas e quantitativas de “triangulação” ou 

“validação convergente” (DENZIN, 1989; FLICK, 2004). A triangulação pode estabelecer 

ligações entre descobertas obtidas em diferentes fontes, podendo dar novos direcionamentos 

aos problemas pesquisados. Esse foi o caminho seguido por esta pesquisa, por meio dos 

indicadores selecionados para estudar os processos ligados à produção do espaço, às formas 

de produção da habitação e ao circuito imobiliário em Fortaleza. Utilizaram-se indicadores 

tanto qualitativos como quantitativos, buscando-os em fontes primárias e secundárias.  

Fontes secundárias 

 Fontes hemerográficas: foram consultados três jornais eletrônicos de grande 

circulação em Fortaleza (O Povo, Diário do Nordeste e O Estado) em busca de matérias sobre 

o mercado imobiliário e a questão da habitação em Fortaleza, com ênfase no período de 2008-

2011. Também foram analisados o Jornal SINDUSCON-CE, publicado mensalmente desde 

janeiro de 2009, e as notícias/matérias publicadas no sítio eletrônico do SECOVI-CE. 

 Dados estatísticos: Estas informações foram obtidas nas instituições públicas federal, 

estadual e municipal, destacando-se, entre outras: Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), Ministério das Cidades, Caixa Econômica Federal (CEF), Instituto de 

Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE), Secretaria de Infraestrutura do Estado do 

Ceará (SEINFRA), Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará (CREA-CE), 

Secretaria de Planejamento do Município de Fortaleza (SEPLA), Secretaria de Finanças do 

Município de Fortaleza (SEFIN), Secretaria de Infraestrutura do Município de Fortaleza 

(SEINF), Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza (SEUMA), Fundação de 

Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza (HABITAFOR). Também foram utilizados dados 

tabulados pelas principais entidades representativas do setor imobiliário: Câmara Brasileira da 
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Indústria da Construção (CBIC), Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Ceará 

(CRECI-CE), Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado do Ceará (SINDUSCON-

CE) e Sindicato das Empresas de Compra e Venda, Locação e Administração de Imóveis, e dos 

Edifícios e Condomínios Residenciais e Comerciais do estado do Ceará (SECOVI-CE).  

 Base cartográfica e produtos de sensoriamento remoto: base cartográfica digital do 

município de Fortaleza, elaborada a partir do levantamento aerofotogramétrico de 1995 na 

escala de 1:8.000, disponibilizada pelo setor de Geoprocessamento da SEINF; fotografias 

aéreas, na escala 1:25.000, datadas de 1958, adquiridas junto à Companhia de Pesquisa de 

Recursos Minerais (CPRM); fotografias aéreas na escala de 1:30.000, cobertura 

aerofotogramétrica de 1975, cedidas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA); fotografias aéreas na escala de 1:8.000, cobertura aerofotogramétrica de 

1995; ortofotocartas em escala de 1:8.000, cobertura aerofotogramétrica de 2001 e 2004, 

disponibilizada pela SEINF; imagens do satélite Quickbird, com resolução espacial de 0,60 m, 

datadas de 2003, 2004 e 2008 cedidas pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente do 

Estado do Ceará (SEMACE). As fotografias aéreas obtidas foram georreferenciadas no 

programa ArcGIS 9.3, utilizando-se pontos de controle captados em campo. 

 Dados gerais não quantitativos: estudos acadêmicos (monografias, dissertações e 

teses) e técnicos (diagnósticos, relatórios) sobre a habitação e sobre a produção do espaço 

urbano em Fortaleza, com destaque para o setor sudeste. 

Fontes primárias 

As fontes primárias pautaram-se pelas técnicas de pesquisa qualitativa: trabalho de 

campo, entrevistas semiestruturadas e análise de matérias de jornais de circulação local e no 

material publicitário de empresas do circuito imobiliário. 

O trabalho de campo é parte fundamental da metodologia proposta, por permitir 

articular a teoria com a realidade empírica estudada, conforme nos lembra Suertegaray ao 

mostrar a relação do trabalho de campo com os métodos adotados na Geografia: 

No método positivista, tão conhecido nosso, o campo (realidade concreta) é externo 

ao sujeito. O conhecimento/a verdade está no objeto, portanto no campo, no que 

vemos. No método neo-positivista o campo realidade empírica é externo ao sujeito. 

Agora, nessa perspectiva, o campo como realidade externa é uma construção do 

sujeito. No método dialético, o campo como realidade não é externo ao sujeito, o 

campo é uma extensão do sujeito como é uma outra escala a ferramenta para 

trabalhar uma extensão do seu corpo, ou seja, a pesquisa é fruto da interação 

dialética entre sujeito e objeto. No método fenomenológico, o campo é expressão 

das diferentes leituras do mundo. É o lugar (da observação e da sistematização) do 

olhar do outro – daí o método fenomenológico dizer da necessidade de se colocar no 

lugar de. (SUERTEGARAY, 2002, p.94) 
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Nesta pesquisa, o trabalho de campo privilegiou aspectos da morfologia e da 

estruturação do espaço analisado, mormente os relacionados à dinâmica da apropriação do 

espaço urbano para habitação pelos diferentes agentes/sujeitos sociais. Todavia, a 

interpretação dos dados obtidos em campo buscou ir além das formas, visando entender os 

processos, as funções e as estruturas que se materializam nessas formas, segundo a orientação 

metodológica de Santos (1985; 1996) quanto às categorias analíticas do espaço.  

Com relação aos trabalhos de campo, é preciso ressaltar que o quadro de violência 

urbana e insegurança pública inviabilizou muitas etapas de campo que estavam planejadas no 

início da pesquisa. Entre 2011 e 2014, buscou-se articular vários trabalhos de campo com 

lideranças comunitárias, agentes de saúde e moradores da área, mas esses agentes não 

puderam acompanhar à autora em visitas à área em virtude da violência urbana associada aos 

conflitos entre territórios de tráfico de drogas. Os agentes com os quais se manteve contato 

alegaram que levar um estranho para dentro de territórios em conflito (diferentes 

comunidades dentro do bairro Sapiranga/Coité) era perigoso tanto para o “intruso” (estranho) 

quanto para quem levava o estranho. Sempre havia o risco de o estranho ser confundido com 

um “olheiro” do Estado ou de uma gang inimiga, podendo o confronto terminar em morte.  

Considerando essas limitações, foram realizados os seguintes trabalhos de campo: 

 campo exploratório em julho de 2010 (3 dias), para reconhecimento da área, sem 

acompanhamento de nenhum morador/líder da área;  

 campo em janeiro de 2011 (1 dia), acompanhada de morador da comunidade Lagoa Seca; 

 campo em março de 2011 (1 dia), integrante das atividades da disciplina de Projeto 

Urbanístico 3 no curso de Arquitetura da UFC, ministrada pelo orientador dessa pesquisa;  

 campo no mês de julho de 2011 (3 dias), para reconhecimento da área, sem 

acompanhamento de nenhum morador/líder da área;  

 campo no mês de dezembro de 2011 (5 dias), para mapeamento preliminar das diferentes 

formas de produção da moradia e dos equipamentos públicos e privados na área; 

 campos em várias datas entre 2012 e 2014 (12 dias), quando da realização de entrevistas 

com agentes na área: empresas imobiliária A, imobiliária B, imobiliária E, imobiliária F, 

construtora B; CREAS; agentes comunitários de saúde; e lideranças comunitárias. 

Durante os trabalhos de campo, foram realizados registro fotográfico e captação de 

pontos de controle com uso de equipamento GPS – Global Position System (modelo Psion 

Teklogix Ikon 7505) para auxiliar o mapeamento mediante verificação in loco das 

informações adquiridas por intermédio da base cartográfica (cedida pela SEINF). 
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Quanto às entrevistas, é preciso salientar que a entrevista é uma forma de interação 

social. Mais especificamente, é uma forma de diálogo assimétrico, em que uma das partes 

busca coletar dados e a outra é fonte de informação (GIL, 1999, p.117). Entre os vários tipos 

de entrevista, adotou-se a entrevista semiestruturada guiada por um roteiro flexível adaptado 

a cada perfil de entrevistado.  

 Trabalhar com entrevistas impõe alguns impasses, principalmente quanto aos critérios 

da “amostragem”
8
 dos sujeitos a serem entrevistados de forma a garantir resultados válidos, 

satisfatórios e não tendenciosos ou parciais. Flick (2004) evidencia a importância da questão 

da amostragem na pesquisa qualitativa: 

A questão da amostragem emerge em diferentes pontos do processo de pesquisa. Em 

um estudo para entrevistas, ela relaciona-se à decisão sobre quais pessoas entrevistar 

(amostragem de casos) e quais serão seus grupos de origem (grupos de amostragem 

de casos). Além disso, com esta questão, surge a decisão sobre quais entrevistados 

devem ter um tratamento extra, ou seja, com transcrição e interpretação (da 

amostragem de material). Durante a interpretação dos dados, a questão novamente 

aparece, juntamente com a decisão sobre quais as partes de um texto que devem ser 

selecionadas para interpretação em geral ou para interpretações particulares 

detalhadas (amostragem dentro do material). Finalmente, quando da apresentação 

das descobertas, surge a pergunta: quais casos ou partes de texto são melhores para 

apresentar as descobertas (amostragem da apresentação)? (FLICK, 2004, p.76) 

Entre as várias técnicas de amostragem em pesquisa qualitativa, este trabalho norteou-

se pela orientação metodológica da “amostragem teórica”, desenvolvida por Strauss, segundo 

Flick (2004) e Strauss e Corbin (2008): 

A “amostragem teórica” é o processo de coleta de dados para a geração de teoria por 

meio da qual o analista coleta, codifica e analisa conjuntamente seus dados, 

decidindo quais dados coletar a seguir e onde encontrá-los a fim de desenvolver sua 

teoria quando esta surgir. Esse processo é controlado pela teoria em formação. 

(GLASER e STRAUSS, 1967 Apud FLICK, 2004, p.79) 

Em outros termos, a “amostragem teórica” implica que a escolha dos entrevistados não 

se dá a priori, mas vai se constituindo à medida que a pesquisa vai se desenvolvendo, de 

forma que uma entrevista leva a outra até atingir-se um ponto de “saturação teórica”
9
 das 

variáveis investigadas nas entrevistas.  

Esta investigação estruturou as entrevistas realizadas com base na seleção gradual de 

casos, buscando a variação máxima na amostra. Dessa forma, a “amostragem teórica” dos 

entrevistados está organizada no quadro 01. Pautando-se na análise do espaço urbano a partir 

dos agentes sociais da produção habitacional (PEQUENO e ELIAS, 2010; PEQUENO, 

                                                 
8
 O uso desse termo é polêmico entre os autores que discutem as técnicas da pesquisa qualitativa, mas esta tese 

apoia-se em FLICK (2004) e STRAUSS e CORBIN (2008) que adotam essa terminologia, dando-lhe conteúdo 

próprio, muito diferente da amostragem estatística aleatória. 
9
 Segundo Flick (2004), saturação teórica da categoria é o momento de interromper a amostragem, ou seja, 

quando os dados colhidos nas entrevistas de vários informantes começam a se repetir, de maneira a não 

acrescentar mais elementos significativos para os objetivos da pesquisa. 
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2011)
10

, que identifica as diferentes “cidades” que se superpõem (cidade do mercado 

imobiliário, das políticas públicas e espontânea e informal), as entrevistas buscaram abranger 

os agentes que ajudam a entender cada uma, enfatizando o circuito imobiliário formal. 

Foram realizadas 35 entrevistas (aproximadamente 45 horas de gravação), conforme o 

quadro 01. Algumas entrevistas pretendidas não foram realizadas
11

 em virtude das 

dificuldades com alguns perfis de entrevistados, notadamente os do circuito imobiliário 

formal e as diferentes lideranças comunitárias. Embora não tenham sido realizadas todas as 

entrevistas pretendidas, foi mantido o princípio de evidenciar a multiplicidade de agentes 

envolvidos na produção do espaço pelas formas de provisão habitacional. 

Os entrevistados autorizaram a utilização das transcrições de seus depoimentos nesta 

pesquisa mediante a assinatura do Termo de Consentimento de Livre Esclarecido – TCLE. 

Mesmo dispondo da autorização por escrito para utilizar os depoimentos obtidos durante a 

pesquisa, considerou-se importante preservar o sigilo da identidade dos entrevistados. Desse 

modo, foram citados apenas os cargos e/ou funções para as instituições públicas e as entidades 

representativas do setor imobiliário (preservando o nome das pessoas que ocupam esses 

cargos e/ou funções) e foram atribuídos códigos (letras) para cada empresa entrevistada. 

Todos os dados primários produzidos por esta pesquisa garantem o sigilo de nomes de 

pessoas e empresas, mas os dados secundários foram trabalhados sem adotar o sigilo por se 

tratar de bancos de dados oficiais produzidos por instituições públicas e/ou privadas, cedidos 

mediante ofício da UFC. Dessa forma, aparecem nomes de pessoas e empresas na análise dos 

bancos de dados do Cadastro de Loteamentos de Fortaleza (SEINF), das ARTs (CREA-CE), 

dos Alvarás de Construção (SEUMA) e dos financiamentos imobiliários (CEF). Também são 

divulgados nomes de pessoas e empresas citados em trabalhos acadêmicos ou jornais.  

Concluindo a exposição do percurso metodológico, foi realizada a sistematização de 

dados sobre habitação obtidos nas fontes primárias e secundárias indicadas, visando sua 

representação espacializada em mapas e cartas-imagem, utilizando-se o programa ArcGIS 9.3. 

                                                 
10

 Essa abordagem vem sendo trabalhada nas pesquisas coordenadas por Pequeno no âmbito do Observatório das 

Metrópoles-núcleo Fortaleza e do grupo de pesquisa Globalização, Agricultura e Urbanização (GLOBAU/ 

UECE). Houve importante oportunidade de discuti-la durante a disciplina “Programas Habitacionais de Interesse 

social e Desenvolvimento de Projetos”, ministrada pelo prof. Renato Pequeno em março de 2011. 
11

 Após várias tentativas frustradas, desistiu-se de realizar as entrevistas com os seguintes perfis: representante 

do SECOVI; representante da Câmara de Valores Imobiliários; grandes proprietários fundiários com terras 

vazias em Sapiranga/Coité; moradores de condomínios horizontais fechados de Sapiranga/Coité; representantes 

de colégios privados (Antares e Farias Brito); representante do Shopping Via Sul; proprietária da REP 

Sapiranga; técnicos que atuaram nos conjuntos habitacionais Alvorada, Cidade Leste e Barro Duro; político com 

atuação em Sapiranga/Coité; lideranças comunitárias; representante da Escola Pública Irmã Simas. Embora se 

considere que essas entrevistas teriam enriquecido muito o trabalho, entende-se que a amostragem teórica 

alcançada revelou-se capaz de dar suporte à interpretação da realidade estudada à luz de múltiplos olhares dos 

agentes envolvidos nas diferentes dinâmicas de produção da habitação, enfatizando o circuito imobiliário formal. 
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Formas de produção 

da habitação 

Campo da “amostragem 

teórica” 
Descrição da tipologia do entrevistado Entrevistados selecionados 

Cidade do circuito 

imobiliário formal 

Imobiliárias atuantes em 

Sapiranga/Coité 

Empresa antiga na área (1) Representante da imobiliária A 

Empresa que vende imóveis com o nome “Sapiranga”  (2) Representante da imobiliária B 

Empresa que atua no setor sudeste da RMF  (3) Representante da imobiliária C 

Empresa que se declara a “maior imobiliária cearense” (4) Representante da imobiliária D 

Empresa que atua no setor sudeste da RMF  (5) Representante da imobiliária E 

Empresa recente que atua no setor sudeste da RMF  (6) Representante da imobiliária F 

Construtoras / incorporadoras 

atuantes em Sapiranga/Coité 

Incorporadora e construtora - produto “condomínio horizontal”  (7) Representante da construtora A 

Incorporadora e construtora - produtos “condomínio horizontal” e 

“casas duplex isoladas”  
(8) Representante da construtora B 

Grande incorporadora e construtora que atua no sudeste da RMF (9) Representante da construtora C 

Incorporadora e construtora - produto “casas duplex isoladas” e 

“condomínio horizontal” em Sapiranga/Coité 
(10) Representante da construtora D 

Grande construtora e incorporadora - produto “condomínio horizontal” (11) Representante da construtora E 

Construtora que trabalha com o produto “condomínio horizontal”  (12) Representante da construtora F 

 

Representantes de entidades 

do circuito imobiliário formal 

Corretor imobiliário influente  
(13) Corretor imobiliário antigo (colibri de ouro do 

mercado imobiliário; COFECI) 

Representante do SINDUSCON (14) vice-SINDUSCON 

Representante do CRECI (15) vice-CRECI 

Instituições de financiamento  Representante da CEF (16) Representante da CEF 

Segurança privada Empresa de segurança privada que atua no setor sudeste da RMF (17) Representante da SERVNAC  

Cidade das políticas 

habitacionais do 

Estado 

 

Representante da HABITAFOR (19) Gerente de projetos especiais  

Representante da SEINF (COURB) (20) Arquiteta do Cadastro de Loteamentos  

Representantes da SEUMA 

(21) Coordenador de Fiscalização ambiental;  

(22) Gerente de Controle de Efluentes;  

(23) Gerente de Controle de Resíduos Sólidos;  

(24) Gerente de Controle de Edificações e Posturas 

(25) Coordenador de Licenciamento Ambiental 

Técnicos da SER VI (controle urbano) 

(26) Gerente de Controle Urbano;  

(27) Fiscal de controle urbano; 

(28) Coordenadora do Orçamento Participativo 

Técnicos que atuaram nas 

políticas habitacionais em 

Sapiranga/Coité 

Atuou no Conjunto Senhor do Bonfim (29) Assistente social (Secretaria das Cidades)  

Atuou no Programa Nacional de Mutirões (30) Engenheiro (Secretaria das Cidades) 

Cidade do circuito 

imobiliário informal  

Lideranças comunitárias em 

Sapiranga/Coité 
Liderança comunitária local (31) Líder comunitário A 

Moradores antigos Moradores antigos (32) Moradora antiga do bairro 

Agentes locais de políticas 

sociais em Sapiranga/Coité 

Agente comunitário de saúde (33) ACS do CIES Monteiro de Moraes 

Representantes da SETRA (CRAS) 
(34) Assessora do Gabinete do Secretário 

(35) Assistente social - GSUAS 

Quadro 01: Organização da amostragem teórica das entrevistas 

Fonte: Elaboração própria 
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Algumas notas sobre a diversidade escalar do objeto de análise  

Todo trabalho geográfico realiza-se mediante a utilização de uma (ou mais) escala(s), 

seja isso resultado de deliberada reflexão teórico-metodológica, seja mera “questão de bom 

senso ou de comodidade à qual não se dá importância” (LACOSTE, 1988, p.75), ou seja, 

mesmo quando a escala é arbitrária, aleatória e não explicitada.  

A multiplicidade de conceitos que remetem ao termo escala é fonte de muitas 

confusões e da dificuldade de problematização de um conceito de escala próprio à Geografia. 

Entre os vários autores que trataram do assunto, são referência os textos de Castro (1992, 

1995) e Racine et al (1983, originalmente publicado em 1980). Como lembra Castro (1995, 

p.117), “o raciocínio analógico entre escalas cartográfica e geográfica dificultou a 

problematização do conceito [de escala geográfica], uma vez que a primeira satisfazia 

plenamente às necessidades empíricas da segunda”. 

Para Castro (1995, p.118), a escala geográfica seria “uma estratégia de aproximação 

do real, que inclui tanto a inseparabilidade entre tamanho e fenômeno, o que a define como 

problema dimensional, como a complexidade dos fenômenos e a impossibilidade de 

apreendê-los diretamente, o que a coloca como um problema também fenomenal”. 

Desenvolvendo essa ideia, baseada em Marleau-Ponty, a autora entende a escala geográfica 

como um artifício analítico que dá visibilidade ao real, ou como uma projeção do real, cuja 

base de constituição é a realidade.  

Racine et al (1983) assinalam a escala geográfica como um processo de 

“esquecimento coerente” que permita uma ação bem sucedida. A escala funcionaria como um 

filtro que empobrece a realidade, mas preserva aquilo que é pertinente em relação a dada 

intenção (RACINE et al, 1983, p. 128). Assim, a escala geográfica é mediadora entre a 

intenção e a ação, sendo produzida pelas relações de poder. 

Nesse sentido, considerando que a escala geográfica é um recorte que dá visibilidade 

ao real (CASTRO, 1995), um filtro utilizado pelo pesquisador para operacionalizar a análise e 

guiar a ação (RACINE et al, 1983), fica evidente que à mudança de escala correspondem 

profundas alterações na realidade a ser apreendida do objeto estudado, pois cada escala 

permite ocultar e revelar diferentes aspectos da realidade.  

A escolha metodológica desta tese pela multiescalaridade será explicitada no uso de 

quatro escalas geográficas principais para análise do objeto estudado: a escala metropolitana 

(RMF), a escala do município (Fortaleza), a escala do setor sudeste e a escala do bairro 

(enquanto setor de conflitos no bairro Sapiranga/Coité).  
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Isso não quer dizer, absolutamente, que essas serão as únicas escalas trabalhadas, mas 

que elas constituirão os principais filtros da realidade estudada, os recortes utilizados para 

coletar dados (qualitativos e quantitativos) e para ajudar a explicar mutuamente processos 

identificáveis em escalas diferentes. Além disso, o recurso à multiescalaridade mostrou-se 

imprescindível pelo fato de que o problema estudado não se circunscreve a uma escala. 

 A escala metropolitana  

A escala metropolitana se manifesta em dois recortes: o primeiro se refere ao conjunto 

da RMF, que constitui oficialmente a área metropolitana de Fortaleza; o segundo se refere à 

metrópole enquanto articulação entre o município polo e o espaço intraurbano conurbado 

(Fortaleza; Caucaia a oeste; Maracanaú a sudoeste/sul; Eusébio a sudeste; Aquiraz a 

leste/sudeste). Nenhum desses recortes constitui unidade espacial de planejamento ou gestão, 

em virtude da ausência de instituições e marcos regulatórios com foco na governança 

metropolitana. Todavia, esses dois recortes estão imbricados na (re) produção do espaço do 

município de Fortaleza enquanto polo da RMF, sendo fundamental articular esses dois níveis 

escalares. 

Todavia, houve muita dificuldade na obtenção de dados na escala da RMF, fato 

relacionado à grande concentração de informações apenas relativas ao município polo, marcado 

por acentuada macrocefalia. Além do problema da macrocefalia de Fortaleza, é necessário 

ressaltar a questão da desarticulação no desenvolvimento institucional entre os municípios que 

compõem a RMF.  

Não há compartilhamento de bases de dados (cadastros de loteamentos; IPTU; ITBI; 

habite-se; alvarás de construção; licenças ambientais, quando há órgão ambiental municipal; 

mapeamentos de assentamentos precários; ações voltadas para produção de Habitação de 

Interesse Social – HIS, etc.) entre os municípios, muito menos uniformização na metodologia 

para produzir e manter atualizadas tais bases de dados. Aliás, a maioria dos municípios 

metropolitanos não organizam as informações desses cadastros em bases de dados. 

 A escala do município Fortaleza 

Em virtude da grande concentração e polarização que o município de Fortaleza exerce 

sobre a Região Metropolitana, predominam os dados
12

 referentes a esse município. 

Essa concentração reflete a histórica macrocefalia que caracteriza a metropolização da 

capital cearense. Segundo dados do Censo do IBGE (2010), o município de Fortaleza 

                                                 
12

 Por exemplo, os dados de Habite-se, ITBI, IPTU, dos loteamentos, das favelas e dos planos diretores só se 

referem ao município de Fortaleza. Os dados do IVV/SINDUSCON apresentam alguns poucos bairros de outros 

municípios (Caucaia, Aquiraz e Eusébio) da RMF, mas os apresentam como “bairros de Fortaleza”, no sentido 

mercadológico atribuído pelo marketing imobiliário. 
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concentrava 67,82% da população total e 70,56% da população urbana da RMF. Ou seja, mais 

de dois terços da população metropolitana residiam numa área de 303,1 km², que corresponde a 

apenas 5,41% do território metropolitano.  

A tabela 01 apresenta a evolução da população residente no estado do Ceará, na RMF e 

no município de Fortaleza, bem como a participação da população da RMF no Ceará, de 

Fortaleza na RMF e de Fortaleza no Ceará entre 1970 e 2010. Verifica-se um crescimento 

significativo da participação da RMF no Ceará (de 23,08% em 1970 para 42,78% em 2010), fato 

relacionado à integração de novos municípios à RMF, que passou de 5 municípios em 1973 para 

15 em 2009, bem como à expansão real do processo de metropolização nesses territórios. 

Tabela 01: População residente no Ceará, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e no município de Fortaleza, 

participação da RMF no Ceará, participação de Fortaleza na RMF e participação de Fortaleza no Ceará (1970-2010). 

Escalas 
População Residente, em números absolutos e relativos 

1970 1980 1991 2000 2010 

Ceará 4.491.590 5.380.432 6.362.620 7.418.476 8.452.381 

RMF 1.036.779 1.580.060 2.292.524 2.984.689 3.615.767 

Município de Fortaleza 857.980 1.308.919 1.758.334 2.141.402 2.452.185 

Participação da RMF no Ceará 23,08% 29,37% 36,03% 40,23% 42,78% 

Participação de Fortaleza na RMF 82,75% 82,84% 76,70% 71,75% 67,82% 

Participação de Fortaleza no Ceará 19,10% 24,33% 27,64% 28,87% 29,01% 

Fonte: Censos do IBGE 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010. 

Ainda considerando a tabela 01, observa-se que, enquanto a participação demográfica do 

município polo na RMF diminui, passando de 82,75% em 1970 para 67,82% em 2010, sua 

participação na população total do Ceará aumenta de 19,10% em 1970 para 29,01% em 2010. A 

diminuição da participação de Fortaleza na RMF pode ser explicada pela incorporação de 

municípios à RMF, mantendo-se o padrão de grande concentração no polo metropolitano.  

A concentração demográfica se articula a outros elementos que delineiam a permanência 

da macrocefalia na metrópole Fortaleza, tais como: estrutura viária radioconcêntrica em direção 

à capital; concentração de postos de trabalho e equipamentos de educação e, consequentemente, 

de fluxos de pessoas (para trabalho e estudo) e mercadorias; dotação de infraestrutura, etc. 

 A escala do setor sudeste 

A escala do setor sudeste de Fortaleza foi reconhecida em muitos trabalhos 

(BERNAL, 2004; COSTA, 2009; DIÓGENES, 2012; FUCK JUNIOR, 2002; LOPES, 2012; 

MONTEIRO, 2007; PEQUENO, 2002; RUFINO, 2012; SILVA, 1992, 2009; SOUSA, 2009), 

embora ela não exista institucionalmente enquanto região e sua delimitação não seja 

evidenciada na maioria dos trabalhos que a reconhecem.  Entre esses trabalhos, destacam-se 

quatro que discutiram especificamente essa escala:  

(1) Fuck Jr. (2002), que estudou a expansão espacial do sudeste de Fortaleza, buscando 

explicar o papel do mercado imobiliário na configuração territorial intraurbana que se 
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processa nessa expansão espacial, considerando como sudeste todo o distrito de Messejana 

(22 bairros), que tinha por principal limite o rio Cocó;  

(2) Monteiro (2007), que estudou os deslocamentos das formas urbanas na zona sudeste de 

Fortaleza, abrangendo 12 bairros;  

(3) Lopes (2012), que defendeu a tese da incorporação da “Região da Água Fria” enquanto 

produto imobiliário que representa um estilo de vida suburbano privado das camadas médias, 

abrangendo 16 bairros e trechos de Eusébio (setor norte do município a partir da margem 

oriental da CE 040) e Aquiraz (trecho entre margem oriental da CE 040 e a faixa de praia); e  

(4) Diógenes (2012), que defendeu a tese de que o crescimento urbano atual da área 

metropolitana de Fortaleza já não se faz de modo homogêneo e apresenta dinâmicas 

diferenciadas, distintas do modelo centro-periferia, predominante até a década de 1980-1990, 

sendo mais evidentes no setor sudeste da metrópole. 

Monteiro (2007) e Lopes (2012) apresentaram propostas de delimitações para o setor 

sudeste, enquanto Diógenes (2012) não definiu precisamente seus limites, mas indicou como 

eixo estruturante a Av. Washington Soares / CE 040 e como sub-eixo a CE 025. Articulando 

esses autores, propõe-se uma delimitação do setor sudeste no município de Fortaleza, embora 

tendo claro que o setor tem continuidade na escala metropolitana em direção aos municípios 

de Eusébio e Aquiraz. 

Para fins de delimitação do setor sudeste, buscou-se considerar de forma articulada 

fatores ambientais, econômicos, sociais, político-territoriais, de infraestrutura viária etc.  

O primeiro elemento que se destaca enquanto possiblidade de demarcação é o Rio 

Cocó, reconhecido por diversos pesquisadores como a maior (e última) barreira que a cidade 

encontrou à sua expansão (CASTRO, 1977; COSTA, 2009; SILVA, 1992). Excetuando-se o 

núcleo de Messejana, a margem oriental do Rio Cocó só seria considerada como área de 

expansão urbana no zoneamento proposto pelo Plano de Desenvolvimento Integrado da 

Região de Fortaleza de 1972. Porém, o recurso hídrico, isolado, não configura recorte 

suficiente e preciso para definição dos limites do setor sudeste nesta análise.  

Entre as tentativas de proteção dos sistemas ambientais presentes na bacia hidrográfica 

do rio Cocó, destaca-se a existência de duas unidades de conservação municipais, sendo uma 

de proteção integral (Parque Natural Municipal das Dunas da Sabiaguaba) e outra de uso 

sustentável (Área de Proteção Ambiental da Sabiaguaba), além de uma unidade de 

conservação estadual de proteção integral (Parque Ecológico do Rio Cocó). Essas UCs 

também são elementos que conferem identidade ao setor sudeste como aquele que concentra a 
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maior parte dos resquícios dos sistemas costeiros em Fortaleza (planície fluviomarinha, lagoas 

costeiras, campo de dunas móveis e fixas, faixa de praia). 

Já a estruturação viária apresenta-se como segundo elemento a ser destacado na 

delimitação do sudeste. Por um lado, a BR 116 impõe ruptura no tecido urbano entre os seus 

lados, gerando descontinuidade e fragmentação, sendo, portanto, um fator de ajuste do limite 

oeste da área em estudo. Optou-se, assim, pela exclusão dos bairros a oeste da rodovia federal. 

Por outro lado, a CE 040 exerce o papel de principal eixo estruturante do setor sudeste, 

articulando-se com a CE 025 em direção ao litoral de Aquiraz. 

Todavia, a BR 116 não é suficiente para delimitar todo o limite oeste do setor 

proposto, sendo necessária a exclusão do bairro Messejana, justificada pelas características de 

permanência histórica deste antigo núcleo, que se mantém como centralidade autossuficiente, 

fechada em si, pouco identificada com as dinâmicas de (re) produção do espaço no setor 

sudeste (MONTEIRO, 2007). Nesse sentido, fatores históricos, econômicos e sociais 

dissociam o bairro Messejana do setor sudeste proposto. Também se excluiu o bairro Paupina 

por considerá-lo mais identificado com as dinâmicas do setor sul, em virtude da proximidade 

com o 4º Anel Viário e com a zona industrial sul da Região Metropolitana de Fortaleza. 

Dentre os equipamentos com grande poder polarizador implantados na área entre as 

décadas de 1970 e 1980 – UNIFOR (1973), Centro de Convenções (1978), Imprensa Oficial 

do Ceará, Academia de Policia Militar do Ceará, Centro Administrativo do Banco de Estado 

do Ceará, Museu do Automóvel, Centro de Treinamento da Secretaria Estadual da Educação, 

Centro Administrativo do Cambeba
13

 (1978-1982), Shopping Iguatemi (1982) – destaca-se o 

último como um dos elementos mais importantes para a constituição do setor sudeste. 

A delimitação territorial resultante para a análise compreendeu 16 bairros (ver figura 

3): Guararapes, Salinas, Engenheiro Luciano Cavalcante, Jardim das Oliveiras, Cidade dos 

Funcionários, Parque Manibura, Parque Iracema, Cambeba, Edson Queiroz, Sapiranga/Coité, 

José de Alencar, Sabiaguaba, Curió, Guagiru, Coaçu e Lagoa Redonda. Destes, os três 

primeiros se localizam na SER II e os demais na SER VI. 

 

 

                                                 
13

 Segundo Moreira (2004), muitos loteamentos nas proximidades da Av. Perimetral foram alvos de processos de 

desapropriação para abrigar escolas, hospitais e conjuntos habitacionais. Um bom exemplo do cruzamento do 

interesse privado com a ação estatal foi o referente às desapropriações realizadas pelo governo estadual em 1968, 

para fins de execução do Plano de Ação Integrada do Governo (Plaig), no tocante ao problema habitacional de 

Fortaleza. Esse plano previa a construção de conjunto habitacional, a cargo da COHAB-CE, na região do 

Cambeba, nunca executado, sendo substituída mais tarde pela construção do Centro Administrativo do Governo 

do Ceará.  
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Figura 3: Delimitação do setor sudeste de Fortaleza 

Fonte: Elaboração da autora a partir da Cartografia oficial da PMF/SEINF, 2011. 
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Com relação ao atual zoneamento urbano instituído no Plano Diretor Participativo de 

Fortaleza (2009), praticamente todo o território definido como setor sudeste na delimitação 

proposta é considerado Zona de Ocupação Moderada (1 ou 2), caracterizada pela insuficiência 

ou inadequação de infraestrutura, carência de equipamentos públicos, presença de 

equipamentos privados comerciais e de serviços de grande porte, tendência à intensificação da 

ocupação habitacional multifamiliar e áreas com fragilidade ambiental. A exceção se refere a 

porções dos bairros Lagoa Redonda e Coaçu (situados na porção sul do setor sudeste, no 

limite municipal com Eusébio), definidas como Zona de Ocupação Restrita, caracterizada pela 

ocupação esparsa, carência ou inexistência de infraestrutura e equipamentos públicos e 

incidência de glebas e terrenos não utilizados. 

Ainda quanto ao zoneamento, é importante lembrar que o setor sudeste concentra a 

maior parte do território definido como macrozona de proteção ambiental, destacando-se o 

bairro Sabiaguaba, situado integralmente nessa macrozona e os bairros Edson Queiroz e 

Sapiranga/Coité, que têm quase metade de seus territórios inseridos nela. 

Do ponto de vista da produção imobiliária formal, há uma clara diferenciação interna 

ao setor sudeste: na margem ocidental da Av. Washington Soares, destaca-se o produto 

condomínio vertical, como espécie de prolongamento do setor leste, embora também haja 

condomínios horizontais de casas ou casas em série; na margem oriental da Av. Washington 

Soares, destaca-se o produto condomínio horizontal fechado de casas planas ou duplex. 

Dentre os bairros do setor sudeste, Sapiranga/Coité apresenta as dinâmicas de 

segregação e fragmentação mais evidentes e intensas, em virtude da concentração de 

pequenas favelas e pequenos conjuntos habitacionais precários ao lado de condomínios 

horizontais fechados de pequeno porte (dimensão máxima de uma quadra de 12.500m²). 

Nesse sentido, esse bairro foi escolhido como estudo de caso da expansão do circuito 

imobiliário formal no sudeste da metrópole por se evidenciar enquanto setor de conflitos. 

 A escala do bairro enquanto setor de conflitos 

Trabalhar com a escala de bairro
14

 impõe ao pesquisador inúmeros cuidados. No 

município de Fortaleza, os recortes político-administrativos definidos como bairros não têm o 

conteúdo conceitual da perspectiva dialética, que é adotada neste trabalho
15

. Os moradores não 

                                                 
14

 Vários pesquisadores já se debruçaram na discussão sobre o conceito de bairro. Nesta tese, a escala de bairro 

será utilizada à luz das ressalvas teóricas formuladas a partir da articulação da leitura dos seguintes 

pesquisadores: Azevedo (2011), Barros (2004; 2011), Bezerra (2011), Carlos (2001), Gennari (2012), Lefebvre 

(1999, 2008), Mayol (1996), Ramos (2011), Santos (1988), Souza (1989), Teixeira (1986), entre outros. 
15

 O conceito de bairro da perspectiva dialética é uma categoria socioespacial, o que inclui diversas 

espacialidades/temporalidades/sociabilidades sobrepostas. Nesse sentido, o bairro é definido, simultaneamente, 

por uma existência concreta-objetiva e por uma existência subjetiva-intersubjetiva (SOUZA, 1989). Em outros 
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reconhecem os limites oficiais e não desenvolvem uma identidade que possa sustentar a vida de 

bairro. E, como ressalta Souza (1989), os limites do bairro podem ser difusos, podem variar um 

pouco de pessoa para pessoa, mas se essa variação for muito grande, dificilmente estar-se-á 

perante um bairro. No caso de Fortaleza, a realidade socioespacial de bairro pode ser encontrada 

de forma residual em alguns grandes conjuntos habitacionais construídos nas décadas de 1970 e 

1980 ou em algumas favelas que preservam a identidade em seus limites territoriais. 

Grande parte da explicação para essa falta de identidade territorial com base nos bairros – 

falta de apropriação dos limites oficiais dos bairros pelos moradores – reside no fato de que não 

existe uma metodologia-padrão que determine os procedimentos para definição de um bairro em 

Fortaleza. Conforme Pequeno (2002), é possível constatar que existem aspectos comuns a 

algumas delimitações: bairros-conjunto; bairros delimitados por vias arteriais, por vias férreas, 

por aspectos físicos (rios, faixas de praia), dentre outros. Além disso, há múltiplas 

territorialidades adotadas na prestação de serviços urbanos (abastecimento de água, energia, 

telefonia, correios etc.), as quais assumem diferentes endereços para a mesma localidade, 

ajudando a confundir os moradores. Por fim, há novas formas de territorialização de políticas 

sociais, que dissolvem os limites dos territórios dos bairros oficiais, proponho ova delimitação, 

geralmente bem mais ampla, como é o caso dos territórios referenciados do Centro de 

Referência de Assistência Social (CRAS) e as áreas do Orçamento Participativo. 

É importante deixar claro que o § 4 º do art. 23 do Plano Diretor anterior (PDDU-FOR de 

1992) estabeleceu que “o bairro é a unidade física de planejamento e gestão através do 

acompanhamento, controle e avaliação da aplicação da política urbana, a ser utilizada pelo órgão 

central de planejamento e pelas administrações regionais”. Todavia, a partir da Lei nº 

8.000/1997, as unidades de planejamento e gestão passaram a ser as Secretarias Executivas 

Regionais - SER, que não apresentam critérios socioespaciais bem definidos para sua 

delimitação. Essa reforma administrativa esvaziou o conteúdo político-administrativo dos 

bairros. No atual plano diretor (PDPFor de 2009), embora não se mencione explicitamente as 

SER como unidades de planejamento e gestão, esse quadro político-administrativo permanece. 

Destarte, os agentes produtores do espaço urbano em Fortaleza, em geral, não se 

apropriam da ideia de bairro. O Estado não adota mais o bairro como unidade de planejamento e 

gestão, tendo substituindo-o pela SER. O mercado (setor imobiliário) desconsidera os limites 

                                                                                                                                                         
termos, o bairro é definido a partir de critérios objetivos, apurados diante do espaço sensível e, ao mesmo tempo, 

a partir de critérios que consideram a intersubjetividade do grupo social que nele vive e o reconhece enquanto 

bairro. Estas duas dimensões interpenetram-se, condicionam-se, não se separam e definem o bairro ao longo do 

processo histórico (RAMOS, 2001). Segundo essa concepção, a existência do bairro só ocorre se grupos sociais 

de forma objetiva e subjetiva têm o sentimento de pertencimento à determinado espaço.  
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oficiais dos bairros e estabelece limites mercadológicos que alavanquem as vendas de imóveis, 

elastecendo a delimitação dos bairros que apresentam alguma centralidade para os bairros em seu 

entorno – como acontece principalmente com os bairros Aldeota, Messejana, Parangaba, 

Maraponga, Mondubim, dentre muitos outros. Os moradores não se apropriam dos limites 

oficiais dos bairros, pois não há as referências identitárias necessárias para tal.     

O recorte oficial do bairro Sapiranga/Coité, ainda que não corresponda exatamente aos 

limites do setor de conflitos que constitui o estudo de caso da pesquisa, foi utilizado na 

representação cartográfica dos processos estudados por ser próximo dos limites reais do setor 

de conflitos identificado. O setor de conflito socioespacial que inicialmente motivou essa 

pesquisa limita-se por algumas descontinuidades presentes nas vias Av. Washington Soares a 

oeste (padrão morfológico de corredor comercial/residencial metropolitano), Av. Edilson 

Brasil Soares ao norte (existência do grande vazio urbano infraestruturado Sítio Colosso), Av. 

Conselheiro Gomes de Freitas na parte central (presença da centralidade metropolitana do 

Shopping Via Sul e centralidades locais no interior do bairro), Av. Maestro Lisboa/Rodovia 

CE 025 ao sul (padrão morfológico de corredor comercial/residencial/turístico metropolitano) 

e pela REP Sapiranga ao leste (presença de unidade de conservação que limita o uso). Esse 

setor situa-se dentro dos limites oficiais do bairro, justificando seu uso mesmo reconhecendo 

que Sapiranga/Coité não tem identidade de bairro como unidade morfológica, político-

administrativa ou histórico-social (BARROS, 2004). 

A figura 4 sintetiza a caracterização do bairro, destacando os elementos estruturantes 

que permitem identificar de forma instrumental uma compartimentação do bairro quanto ao 

uso residencial predominante: (1) a porção oeste entre as Av. Edilson Brasil Soares e 

Conselheiro Gomes de Freitas tem forte relação com o Conjunto Alvorada, que lhe empresta 

identidade, especialmente em função dos equipamentos sociais que concentra; (2) a porção 

central, entre as vias Presidente Artur Bernardes e Evilasio de Almeida Miranda, caracteriza-

se pela forte concentração de favelas, embora a favelização esteja presente em todo o bairro; 

(3) a parte leste, entre a Evilasio Miranda e a Dr. Correia Lima, apresenta grande 

concentração de condomínios horizontais fechados e casas de alto padrão, muitas delas 

próximas aos recursos hídricos do bairro e às unidades de conservação; (4) a porção oeste 

entre as vias Conselheiro Gomes de Freitas e Dr. Joaquim Frota também concentra 

condomínios horizontais fechados e casas de alto padrão, embora haja uma grande favela na 

área (Parque Novo Paraíso ou Piçarreira). 
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 Figura 4: Elementos estruturantes e equipamentos polarizadores em Sapiranga/Coité 

Fonte: Elaboração da autora a partir da Cartografia oficial da PMF/SEINF, 2011. 
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Estrutura da tese 

O primeiro capítulo lança os fundamentos teórico-metodológicos da produção social 

do espaço urbano referenciada empiricamente na realidade de Fortaleza. Neste capítulo, 

analisa-se a estrutura socioespacial da metrópole Fortaleza, reconstituído as bases históricas 

da produção do espaço urbano, a partir da discussão do processo de constituição da RMF e do 

papel do planejamento urbano na expansão e na valorização desigual do espaço de Fortaleza. 

Este primeiro capítulo compõe o pano de fundo para a posterior abordagem da problemática 

específica da habitação no bairro Sapiranga/Coité, que constitui a escala geográfica tomada 

como ponto de partida dessa investigação.  

O segundo capítulo apresenta um panorama das diferentes formas de produção da 

habitação na metrópole Fortaleza (classificadas quanto à atuação de três agentes/sujeitos da 

ação principais) em suas relações com a propriedade privada da terra, destacando a produção 

pelo circuito imobiliário formal. O estudo das dinâmicas espaciais da produção de moradia 

retomará a reflexão sobre os eixos de expansão de Fortaleza, conduzindo à discussão da 

segregação e da fragmentação, processos resultantes dos embates entre a produção social da 

cidade e sua apropriação privada. A realidade estudada permitiu entender a segregação 

residencial como importante elemento estruturador do espaço intraurbano (VILLAÇA, 2001), 

articulando-se à especulação fundiária/imobiliária (CAMPOS FILHO, 1989) na produção de 

um espaço cuja lógica fundante é a articulação dialética da tríade lefebvriana 

“homogeneização/fragmentação/hierarquização”. 

O terceiro capítulo aborda a produção social do espaço do bairro Sapiranga/Coité a 

partir da habitação. Discute-se o processo de integração do bairro Sapiranga/Coité ao eixo 

sudeste de expansão imobiliária da metrópole, bem como as diferentes formas de produção da 

habitação, aprofundando a análise no circuito imobiliário formal.  

Finalmente, o quarto capítulo enfoca as heranças, rupturas e tendências do circuito 

imobiliário formal em Sapiranga/Coité face às transformações no eixo sudeste de valorização 

da metrópole nas duas últimas décadas. Na primeira parte do capítulo, apresenta-se uma 

caracterização dos principais agentes envolvidos no circuito imobiliário residencial formal. 

Na segunda parte discutem-se estratégias e disputas intercapitalistas nas etapas da produção 

imobiliária (acesso ao terreno; concepção, projeto e projeção do VGV; construção; 

comercialização). E na terceira parte, conclui-se sinalizando para o esgotamento do modelo de 

produção focado na “construção” e não na “incorporação” e do produto condomínio 

horizontal fechado na Sapiranga. Destaca-se a fragmentação como síntese espacial do ciclo de 

expansão imobiliária formal entre as décadas 1990 a 2010. 



45 
 

 

1 PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO NA METRÓPOLE FORTALEZA: 

HABITAÇÃO E OS MOVIMENTOS DE EXPANSÃO E VALORIZAÇÃO 

 

O espaço urbano é uma realidade concreta – o que não quer dizer apenas material, pois 

abarca também o simbólico, a(s) ideologia(s) e a(s) representação(ões) – que caracteriza a 

atual sociedade (LEFEBVRE, 2008 [1972]; 2006 [1975]). E é como realidade que ele se 

impõe enquanto desafio teórico-metodológico e coloca na ordem do dia para várias 

disciplinas parcelares o imperativo de buscar estudá-lo. Uma importante contribuição da 

abordagem geográfica nesse sentido vem sendo desenvolvida por Carlos (1994), para quem: 

[...] a discussão do urbano transcende a ideia deste como aglomeração de capitais, 

meios de produção e população. O espaço, modo de vida da sociedade, é produto de 

lutas surgidas a partir das relações contraditórias, criadas e aprofundadas pelo 

desenvolvimento do capital, que tende a criá-lo cada vez mais em função de 

interesses distantes dos da população. As contradições do processo de produção 

espacial voltada para a realização da mais-valia, dirigida a uma fração pequena da 

sociedade, conduz à degradação do meio ambiente e das condições de vida, e 

concorre para a articulação e organização da população na luta por seus direitos. 

Assim, no embate entre essas forças do que é bom para o capital e do que é bom 

para a sociedade, o espaço urbano se (re)produz. (CARLOS, 1994, p.190)     

O espaço urbano é aqui entendido como lócus da reprodução das relações sociais de 

produção (LEFEBVRE, 2008 [1972]; 2006 [1975]) ou, segundo a concepção de Carlos (2005 

e 2007), como condição, meio e produto da reprodução do capital, de um lado, e da 

reprodução da sociedade (da vida humana como um todo), do outro. Esse entendimento é 

compartilhado por Correa (1991), quando afirma ser o espaço urbano simultaneamente 

fragmentado e articulado, reflexo e condição social, campo simbólico e de lutas.  

É importante ressaltar que a noção de produção supera – sem ignorar – o plano do 

econômico, colocando a análise num outro patamar (aquele da sociedade), na medida em que 

a cidade revela o processo de generalização da troca, da constituição e ampliação do mundo 

da mercadoria, da concretização da ordem distante no lugar, influindo na realização da vida 

enquanto prática socioespacial (CARLOS, 1994, 2007, 2011a, 2011b).  

Nesse sentido, esse capítulo tem por objetivo compreender a produção do espaço 

urbano em Fortaleza, enfocando as relações entre os movimentos de expansão e valorização 

da metrópole. Para tanto, é importante ter claro o referencial teórico-metodológico que funda 

essa tese: a teoria da produção social do espaço urbano (CARLOS, 1994, 2005, 2007, 2011a, 

2011b; GOTTDIENER, 1997; HARVEY, 2005; LEFEBVRE, 2008 [1972]; 2006 [1975]; 

SANTOS, 1993; 1996). Essa discussão teórica permeia toda a tese, mas é apresentada mais 

detidamente no primeiro tópico deste capítulo, iluminando a leitura do espaço urbano nos 

planos econômico, social e político articulados em processos, escalas e agentes diferenciados. 
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Articulado a essa formulação teórica, o segundo tópico aborda as bases históricas da 

produção do espaço urbano na metrópole Fortaleza, a partir da discussão do processo de 

constituição da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e do papel do planejamento urbano 

na expansão e na valorização desigual do espaço de Fortaleza. 

Os processos destacados na matriz metodológica para a temática “produção do espaço 

urbano” são: Transformações na dinâmica demográfica; expansão do sistema viário; 

implantação de loteamentos; descontinuidade e concentração dos investimentos públicos em 

infraestrutura e equipamentos urbanos nos loteamentos implantados; valorização fundiária e 

especulação imobiliária; expansão da atividade terciária na direção de atrativos turísticos; 

segregação socioespacial; degradação dos sistemas ambientais urbanos; e associação da 

vulnerabilidade socioambiental com a segregação socioespacial. Por estarem vinculados à 

temática mais ampla da pesquisa, esses processos são abordados em todos os capítulos. 

 

1.1 Da “organização” à “produção” do espaço urbano  

 

Nesta pesquisa, o espaço urbano é entendido como condição, meio e produto da 

reprodução da sociedade (CARLOS, 1994, 2007, 2011a, 2011b). Nesse sentido, o processo de 

(re)produção do espaço é, simultaneamente, condição e produto da (re)produção humana –

como meio de consumo – e da (re)produção do capital – como capital fixo (CARLOS, 1994, 

p.98). É necessário frisar que este é apenas um modo de pensar a Geografia, sendo: 

[...] apenas um dos caminhos possíveis e situa-se no horizonte aberto pelas obras de 

Karl Marx e Henri Lefebvre, que Mauricio de Abreu chama de abordagem 

“marxista-lefevriana” – abordagem esta que supera tanto uma leitura dogmática 

desses autores, transformando seus escritos em modelos de análise, quanto uma 

tentativa de “geografização” das obras por eles elaboradas. Constitui, antes uma 

orientação teórico-metodológica, a partir da qual é possível construir uma “análise 

da realidade”, prolongando o pensamento dos autores, como movimento de 

superação, a partir da Geografia. Essa opção permite enfrentar a limitação da 

disciplina como “ciência parcelar” (uma das subdivisões das ciências sociais), num 

caminho que propõe analisar a totalidade do processo de reprodução social como 

constituição de uma espacialidade específica que lhe dá conteúdo. Nessa 

perspectiva, a produção do espaço ganha um conteúdo social, constituindo-se 

historicamente. (CARLOS, 2011a, p.54)    

Para compreender a base teórica da produção social do espaço urbano, este texto 

divide-se em duas partes: a primeira propõe uma breve reconstituição do pensamento 

geográfico brasileiro
16

 sobre a cidade e o urbano, e a segunda busca discutir as relações entre 

os processos, as escalas, os agentes e os conflitos na produção do espaço.  

                                                 
16

 O pensamento geográfico brasileiro apresenta ampla ressonância dos debates nas diversas escolas nacionais de 

pensamento, como a francesa, a americana, a britânica e a alemã. O recorte específico às correntes brasileiras é 
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1.1.1 Breves reflexões sobre a cidade e o urbano 

  

Lançar-se no debate conceitual sobre a cidade e o urbano não é tarefa fácil, mas se 

impõe como necessária, já que o fazer científico é um exercício de rigor e de escolhas, 

destacando-se as escolhas quanto aos conceitos, que por sua vez remetem às teorias. Lencioni 

(2008a) aceitou o desafio de refletir sobre as questões “o que é a cidade, o que é o urbano? E, 

o que vem a ser a cidade e o urbano no Brasil? Pode a cidade ser igual a urbano? Se não, o 

que diferencia os conceitos de cidade e urbano?” (LENCIONI, 2008a, p.110). Essa autora 

propõe uma aproximação do conceito de cidade, de forma genérica: 

Na conceituação de cidade, excluindo-se, portanto, a ideia que nega a incorporação 

da população voltada às lides do campo, bem como a de tamanho da população, 

mantém-se as ideias de aglomerado, sedentarismo, mercado e administração pública, 

que parecem constituir referências importantes na conceituação de cidade. 

(LENCIONI, 2008a, p.116). 

Souza (2003) também se propõe a conceituar cidade, com forte grau de abstração, no 

sentido de que não está se referindo a uma realidade específica espacial e historicamente, mas 

buscando o que as cidades de vários contextos socioespaciais têm em comum. O autor destaca 

elementos semelhantes à Lencioni: a cidade é lugar de mercado, é uma localidade central, é 

predominantemente um espaço de produção não agrícola e é um centro de gestão do território.  

Entre os vários autores que se dedicaram a refletir sobre a cidade, Henri Lefebvre 

abriu um fecundo caminho de discussão em várias obras. Para ele, a cidade representa uma 

força produtiva por permitir a reunião dos trabalhadores e das obras, dos conhecimentos e das 

técnicas, dos próprios meios de produção, intervindo ativamente no crescimento e no 

desenvolvimento. A cidade se torna, no curso da história, o lugar privilegiado onde se 

elaboram as relações de produção, onde se manifestam os conflitos entre as relações de 

produção e as forças produtivas (LEFEBVRE, 1999b, pp. 91-92).  

Também com abordagem marxista, Lojkine (1997) entende a cidade como um “valor 

de uso complexo”, que articula os diferentes valores de uso presentes nos vários elementos da 

cidade. Esse conceito é particularmente importante para compreensão da dinâmica do circuito 

imobiliário, assentada nos processos de segregação socioespacial e especulação imobiliária, 

que resultam do conflito pela apropriação desse valor de uso complexo visando convertê-lo 

em valor de troca. Topalov (1979) explica como a cidade constitui-se valor de uso complexo: 

A cidade constitui uma forma de socialização capitalista das forças produtivas. Ela é 

o resultado da divisão social do trabalho e é uma forma desenvolvida da cooperação 

                                                                                                                                                         
fruto de uma escolha metodológica condicionada em parte pelas próprias limitações da autora em relação à 

literatura internacional, mas em parte também pelo objetivo de articular o contexto nacional com as 

transformações mundiais que contribuem para delinear os caminhos do pensamento geográfico no Brasil. 
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entre unidades de produção. Em outros termos, para o capital o valor de uso da 

cidade reside no fato de que é uma força produtiva, porque concentra as condições 

gerais da produção capitalista. Essas condições gerais, por sua vez são condições da 

produção e da circulação do capital, e da produção da força de trabalho. São ainda o 

resultado do sistema espacial dos processos de produção, de circulação, de consumo; 

processos que contam com suportes físicos, quer dizer, objetos materiais 

incorporados ao solo. Este sistema espacial constitui um valor de uso específico, 

diferenciado do valor de uso de cada uma de suas partes consideradas 

separadamente; é um valor de uso complexo que nasce do sistema espacial, da 

articulação no espaço de valores de usos elementares. (TOPALOV, 1979, p.20, 

tradução nossa)                                                                                    

Quanto ao conceito de urbano, Lencioni (2008a) adota a perspectiva de Lefebvre de 

situar o urbano no âmbito da industrialização, mas não considerá-lo como um subproduto da 

industrialização. Ou seja, esta perspectiva relaciona diretamente o conceito de urbano à 

sociedade capitalista industrial. Na abordagem de Henri Lefebvre, o urbano deve ser visto não 

apenas como centro de produção e acumulação industrial, mas também como um elemento de 

controle da reprodução da sociedade capitalista em termos da força de trabalho, da troca e dos 

padrões de consumo. Conforme o autor: 

Assim se forma um conceito novo: o urbano. É preciso distingui-lo bem da cidade. 

O urbano se distingue da cidade precisamente porque ele aparece e se manifesta no 

curso da explosão da cidade, mas ele permite reconsiderar e mesmo compreender 

certos aspectos dela que passaram despercebidos durante muito tempo: a 

centralidade, o espaço como lugar de encontro, a monumentalidade etc. O urbano, 

isto é, a sociedade urbana, ainda não existe e, contudo, existe virtualmente; através 

das contradições entre o habitat, as segregações e a centralidade urbana que é 

essencial à prática social, manifesta-se uma contradição plena de sentido. 

(LEFEBVRE, 2008 [1972], p.84) 

Discutindo o urbano no contexto específico do Brasil, Lencioni mostra que: 

De forma sintética podemos dizer que as posições de Maria Conceição Tavares 

(1972) e João Manoel Cardoso de Melo (1979), de um lado, e, de outro, de José de 

Souza Martins (1979) nos inspiram a conceituar o urbano no Brasil de forma 

diferente. Tendo como referência os primeiros, o urbano se constitui no Brasil a 

partir dos anos 1930, enquanto que a interpretação de Martins nos conduz a situá-lo 

a partir de 1870. [...] Assim posto, embora tenhamos cidades no Brasil desde a 

colônia, a constituição do urbano, a partir das referências examinadas, lhe é 

posterior. Está se considerando que é imanente ao conceito de urbano, o de 

industrialização moderna e o de sociedade industrial. (2008a, p.120) 

Cabe ser ressaltado que outro importante teórico do urbano, Manuel Castells, 

pautado no marxismo estruturalista, propõe a teoria do consumo coletivo com uma abordagem 

limitada de urbano, entendendo-o como unidade espacial da reprodução da força de trabalho, 

reivindicadora de bens e serviços públicos de consumo coletivo. Ou seja, “o espaço da 

produção sendo o espaço regional e o da reprodução sendo chamado de espaço urbano” 

(CASTELLS, 1983, p. 540). Para este autor, “uma unidade urbana não é uma unidade em 

termos de produção. Ao contrário, ela apresenta uma determinada especificidade em termos 

de residência, em termos de cotidianidade” (CASTELLS, 1983, p. 556). Assim, o processo de 
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reprodução da força de trabalho seria “a exata designação, em termos de economia marxista, 

do que se chama a vida cotidiana” (CASTELLS, 1983, p. 557). 

Diferentemente da ideia defendida nessa obra de Castells (1983), esta pesquisa 

interpreta o urbano como lócus tanto da produção quanto da reprodução, de um lado, do 

capital e de outro, da força de trabalho. Afinal, a urbanização capitalista pode ser lida como 

“uma forma de socialização das forças produtivas; cria as condições gerais, socializadas, da 

reprodução ampliada do capital. Essas condições gerais concernem por um lado a produção e 

circulação do valor, e, por outro, a reprodução do que cria o valor: a força de trabalho” 

(TOPALOV, 1979, p.39).  

Reflexões sobre a cidade e o urbano no movimento do pensamento geográfico 

brasileiro já foram produzidas por vários autores. Nesta tese, serão apenas levantados alguns 

aspectos fundamentais que ajudam a entender a formação do corpus teórico que fundamenta a 

ideia de produção do espaço (urbano). Para tanto, recorreu-se especificamente ao texto 

clássico de Abreu (1994).  

Abreu (1994), mantendo o diálogo com as outras escolas nacionais de pensamento 

geográfico, percorre a evolução do pensamento geográfico brasileiro sobre a cidade e o 

urbano, demarcando-o em três correntes: Geografia Tradicional, Geografia Quantitativa e 

Geografia Crítica.  

Segundo o autor, a Geografia Tradicional inicia-se no Brasil com a chegada da 

escola francesa no início do século XX, tendo como expoentes Pierre Monbeig e Carlos 

Delgado de Carvalho. Marcadamente a partir de 1930, destacam-se as monografias urbanas, 

uma espécie de geografia regional aplicada à cidade, tendo por resultado uma síntese urbana, 

que estudava invariavelmente aspectos como sítio, posição, evolução histórica, fisionomia e 

estrutura, funções urbanas e raio de ação da cidade. As monografias urbanas privilegiavam o 

idiográfico, o singular, utilizando-se fortemente do trabalho de campo. Ainda durante a 

Geografia Tradicional, nos anos 1940, houve a tentativa de incorporar a discussão teórico-

metodológica proposta na Ecologia Humana
17

 da Escola de Chicago (que privilegiava o geral, 

o uniforme), mas não teve grande aceitação, prevalecendo os estudos pautados em 

monografias urbanas até a década de 1960. 

                                                 
17

 Tratou-se de um grupo de Sociologia que teve suas principais produções de 1917 a 1940 e entendia a estrutura 

interna das cidades como consequência da luta intraespecífica pela sobrevivência, numa evidente comparação 

com os sistemas naturais.  A Ecologia Humana estudava a distribuição dos grupos populacionais e das atividades 

econômicas no arranjo interno das cidades reduzindo a conduta humana à competição econômica. Segundo a 

perspectiva dessa corrente, a organização espacial e a expansão urbana eram processos “naturais”, cujas forças 

bioecológicas do homem suplantavam as questões especificamente sociais, políticas e econômicas. 
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A chamada Geografia neopositivista (ou quantitativa) chega ao Brasil com a 

influência da escola americana, dentre outras, em meados de 1960, em um contexto nacional 

propício para expansão da ideologia tecnocrática, ou seja, o projeto de acumulação capitalista 

do período militar. Nesse momento, as discussões passavam a pôr foco na aplicabilidade do 

saber geográfico, que encontrou no “planejamento territorial” a principal resposta utilitarista. 

Na esteira dessas transformações, os temas da geografia urbana se articulavam 

fundamentados na Escola de Chicago (com 30 anos de atraso), e em traços da teoria 

econômica neoclássica e da teoria geral dos sistemas: hinterlândias e redes urbanas, polos de 

crescimento, centralidade urbana, fluxos interurbanos e inter-regionais. O objetivo dos 

trabalhos era a busca de padrões espaciais, a procura pelo geral, em contraposição à geografia 

tradicional, que privilegia o singular. Todavia, em que pesem as mudanças identificadas nos 

estudos urbanos dos dois períodos, Abreu (1994) afirma que não houve efetivamente 

revolução neopositivista no Brasil, pois o quantitativismo não foi um movimento teorizador, 

nem se utilizou do método dedutivo. 

Ainda segundo Abreu (1994), a partir de 1970 inicia-se a fase de transição para a 

geografia renovada ou crítica em duas vertentes: (1) crítica interna da teoria neoclássica feita 

por Harvey (proposição explicativa neoliberal
18

) e (2) crítica partindo do pensamento marxista 

francês pós-68 (proposição crítica com base no materialismo histórico e dialético), elaboradas 

principalmente por Castells e Lojkine.  

Sob a influência da “proposição explicativa neoliberal” desenvolveram-se as 

matrizes teóricas dos “agentes modeladores do espaço” (espaço urbano como campo de 

forças), dos “dois circuitos da economia urbana” e dos “processos espaciais”, que 

fundamentaram os temas da Geografia Urbana: metropolização, renda da terra, papel do 

Estado, expansão urbana, descentralização de atividades terciárias, segregação urbana. Já a 

influência da “proposição crítica com base no materialismo histórico e dialético” implicou na 

busca por raízes históricas e determinações sociais para os temas estudados. A principal 

contribuição da vertente crítica foi a rejeição da exterioridade do espaço em relação à 

                                                 
18

 Harvey havia realizado trabalhos pautados na Geografia Quantitativa e no início da década de 1970 passou por 

uma fase de transição que o levaria posteriormente a adotar o Materialismo Histórico e Dialético. Essa fase de 

transição foi identificada como “neoliberal” por Abreu (1994) e o próprio Harvey chama de “formulações 

liberais” a primeira parte do seu clássico “A justiça social e a cidade”, numa clara demonstração de sua transição 

teórico-metodológica. Em sua fase “liberal”, o fundamento principal era que o Estado deveria regular o mercado, 

garantindo, em última instância, a distribuição social justa, da renda total ou real; não questionava, portanto, o 

status quo capitalista, mantendo uma concepção de espaço como mero suporte das relações sociais. 
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sociedade
19

, pois o “espaço é materialidade social; ele não é organizado pela sociedade, como 

assume o positivismo, mas produzido por ela através do trabalho” (ABREU, 1994, p. 57).  

Esse resgate do pensamento geográfico brasileiro sobre a cidade permite ter maior 

clareza no caminho teórico-metodológico seguido por este trabalho, fundamentando-se na 

vertente da crítica marxista, a qual lançou as bases da teoria da produção social do espaço. 

   

1.1.2 Processos, escalas, agentes e conflitos da produção do espaço urbano 

 

É importante ter clara a diferença basilar entre as concepções de “organização” e 

“produção” do espaço, como nos aponta Carlos (1994): 

A essa noção de espaço como palco da atividade do homem, organizado em função 

das necessidades dos grupos humanos, entendendo a terra como morada, contrapõe-

se a ideia de espaço produzido pela sociedade onde o trabalho, como atividade 

produtora, tem o caráter de mediador da relação. Portanto, à ideia de exterioridade 

do espaço geográfico em relação ao homem contrapõe-se a ideia de produção 

humana, histórica e social. O espaço geográfico não é humano porque o homem o 

habita, mas antes de tudo porque é produto, condição e meio de toda a atividade 

humana. (CARLOS, 1994, p.33) 

Essa distinção, longe de ser mero jogo de palavras, aponta para mudança de conteúdo 

teórico-metodológico, como salientaram Abreu (1994) e Carlos (2001). 

A partir da teoria da produção social do espaço, iniciada por Lefebvre, Carlos (1994, 

2007, 2011a, 2011b) desenvolve ampla reflexão teórica sobre a (re)produção do espaço 

urbano. A autora evidencia que na discussão do espaço como produto social se faz necessário 

articular dois processos: o de produção e o de reprodução. Enquanto o primeiro se refere ao 

processo específico, o segundo considera a acumulação do capital através de sua reprodução, 

permitindo apreender a divisão do trabalho em seu movimento. Estudando o espaço urbano da 

metrópole, Carlos (2007) mostra que esses dois processos encontram na propriedade privada 

da terra simultaneamente um fundamento e um obstáculo à expansão capitalista:  

A ocupação do espaço da cidade, submetida à existência da propriedade privada do 

solo urbano, é produto da expansão da urbanização capitalista apoiada na 

generalização do valor de troca no espaço, fazendo com que o acesso à cidade seja 

mediado necessariamente, pelo mercado imobiliário. A disseminação da propriedade 

da terra na cidade está assentada, nas sociedades capitalistas, no direito à 

propriedade, isto é, no acesso privado à vida na cidade, fato que se constitui como 

uma base sobre a qual se assentam as relações sociais. Portanto, a produção do 

                                                 
19

 Nos anos 1970, emergiu um “debate sobre a teoria do espaço” entre Castells e Lefebvre – título de um subitem 

da obra de Castells (1983) e retomado por Gottdiener (1997). Embora Castells também trabalhasse com 

estrutura, processo, função e forma, não aceitava a ideia do espaço enquanto uma instância social, com 

“existência real”,  mas apenas como uma “estrutura subordinada”, enquanto Lefebvre entendia o espaço como 

condição e meio para reprodução das relações sociais de produção. A partir desse “debate”, surgiu um novo 

conceito de espaço, reconhecido como instância e fato social, suporte e fator, e resultado das relações sociais, 

que eram também relações espaciais. Passava-se da “organização” à “produção” do espaço. 
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espaço urbano metropolitano realiza o espaço enquanto mercadoria, logo a 

metrópole se encontra ocupada privadamente. (CARLOS, 2007, p.73) 

 É nesse sentido que se vislumbra a rica possibilidade teórica e empírica de estudar o 

circuito imobiliário residencial formal enquanto forma de ler as diferentes lógicas de 

produção do espaço urbano que se acumulam nas cidades como “palimpsestos”
20

, articulando 

ações de variados agentes que buscam ultrapassar a barreira da propriedade privada da terra, 

mediante diversos mecanismos de acesso à terra, ao mesmo tempo em que transformam essa 

barreira em alavanca para valorização dos “capitais imobiliários”.    

A compreensão da produção social do espaço urbano passa pela análise de vários 

processos e agentes que se amalgamam em relações conflituosas e contraditórias. Conforme 

Santos (1979a, p.163), “os processos nada mais são do que uma expressão da totalidade [...] 

eles são o instrumento e o veículo da metamorfose da universalidade em singularidade por 

que passa a totalidade”.  

A referência empírica de Fortaleza permitiu identificar processos que participam da 

produção do espaço urbano: transformações nas dinâmicas sócio-demográficas; expansão do 

sistema viário; parcelamentos do solo urbano; descontinuidade e concentração dos 

investimentos públicos em infraestrutura e equipamentos urbanos; valorização fundiária e 

especulação imobiliária; expansão da atividade terciária na direção de atrativos turísticos; 

segregação socioespacial; degradação dos sistemas ambientais urbanos; e associação da 

vulnerabilidade socioambiental com a segregação socioespacial
21

. 

O raciocínio analítico deste trabalho privilegia dois processos que comandam em 

grande medida, articulados a outros, a (re) produção do espaço urbano: a especulação 

imobiliária e a segregação socioespacial (ou residencial). 

A especulação imobiliária pode ser entendida como um investimento em terra, no 

qual há retenção deliberada do terreno/imóvel esperando a valorização resultante da produção 

social da cidade, sendo uma forma pela qual os proprietários da terra recebem renda 

transferida dos setores produtivos da economia, através de investimentos públicos em 

infraestrutura e serviços urbanos, os chamados meios coletivos de produção e consumo no 

espaço urbano (CAMPOS FILHO, 1989).  

                                                 
20

 O palimpsesto é um antigo material de escrita, principalmente o pergaminho, usado, em razão de sua escassez 

ou alto preço, duas ou três vezes, mediante raspagem do texto anterior. Desse modo, é um manuscrito sob cujo 

texto se descobre a escrita ou escritas anteriores. Aqui, toma o sentido de superposição, preservando as 

características anteriores ao mesmo tempo em que se reveste das novas. 
21

 Os processos associados às dinâmicas da habitação são imprescindíveis para compreensão da produção do 

espaço urbano, mas optou-se metodologicamente por abordá-los como um tema específico, cujos processos são 

analisados no segundo e no quarto capítulos da tese. Na realidade, todos os processos escolhidos para análise em 

cada tema (produção do espaço; habitação; circuito imobiliário) relacionam-se dialeticamente e ajudam a 

recompor a compreensão do espaço urbano, sendo sua separação apenas um recurso metodológico de exposição. 
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 A segregação socioespacial, nas palavras de Villaça (2001), conforma determinada 

geografia, produzida pela classe dominante, e por meio da qual essa classe exerce sua 

dominação, visando à apropriação diferenciada das vantagens e desvantagens do espaço 

urbano. Carlos (2007, p.111) complementa a ideia afirmando que o ato de morar revela o 

modo como o processo de segregação se realiza espacialmente, iluminando uma prática que 

justapõe morfologia social e morfologia espacial. Nesse sentido, a segregação socioespacial é 

produto do embate entre a produção social da cidade e sua apropriação privada mediada pela 

propriedade privada da terra urbana (RODRIGUES, 1988a).  

 

Figura 5: Esquema simplificado das relações entre os processos do tema “produção do espaço urbano” 

Fonte: Elaboração da autora, 2011. 

Entende-se que esses dois processos articulados participam decisivamente no 

desenrolar de todos os demais processos elencados. A figura 5 sintetiza de forma muito 

simplificada as inter-relações entre os processos elencados, mostrando que a valorização 

fundiária associada à especulação imobiliária e a segregação socioespacial são 

simultaneamente condição e produto dos demais processos, articulando-os na produção de um 

espaço marcantemente desigual em Fortaleza. 

Como já demonstrado, o espaço geográfico, produzido pelo trabalho humano, não é 

exterior à sociedade, mas um produto, feito à sua imagem e semelhança, e, portanto, prenhe 

de contradições e conflitos entre os diversos agentes de sua produção. 

Sustentar que o espaço seja produzido implica logicamente que haja produtores. Essa 

afirmação, a principio óbvia, remete a um debate teórico que se arrasta nas ciências sociais em 

torno dos agentes, atores ou sujeitos dessa produção (CARLOS, 2011a; CORREA, 2011; 

VASCONCELOS, 2011).  

Especialmente Vasconcelos (2011) analisa a utilização dos termos agente e ator na 

literatura das ciências sociais (Sociologia, Historia e Geografia) sobre a cidade. Nas 

contribuições da Sociologia, destacam-se como defensores da noção de agentes os autores 

Christian Topalov, Pierre Bourdieu, Luiz Cesar Queiroz Ribeiro, enquanto Alain Tourane e 
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Manuel Castells utilizam a noção de ator, e ainda Eder Sader e Anthony Giddens tratam esses 

termos como sinônimos. Na literatura da História, destaca-se Bernard Lepetit como defensor 

da noção ator, enquanto Gerard Noiriel sustenta a utilização da noção agente. Finalmente na 

Geografia, destacam-se na utilização do termo ator autores como David Harvey, Alain 

Durand-Lasserve, Burgel e Jalabert, François Tomas, Milton Santos, ao passo que preferem a 

noção agente os autores Horácio Capel, Whitehand, Michel Pacione, Tereza Barata Salgueiro, 

Cunha Bahiana, Maria Adelia de Souza, Roberto Lobato Correa, Pedro de Almeida 

Vasconcelos, entre outros. 

Como apontado, Vasconcelos (2011) considera a noção de agente mais adequada aos 

estudos geográficos sobre a produção do espaço, concluindo que: 

[...] o uso da noção de agentes sociais parece ser bastante rico para o entendimento 

das cidades brasileiras, na medida em que “agentes” não capitalistas podem ser 

incluídos nas análises, o que permite, entre outras possibilidades, a sua utilização no 

presente e no passado. De qualquer maneira, agente não é uma noção passe-partout, 

tendo maior aplicação em certos domínios, como o estudo do mercado fundiário e 

imobiliário urbano, assim como o dos movimentos sociais urbanos, conforme a 

literatura examinada. (VASCONCELOS, 2011, pp. 92-93)    

Os agentes produtores do espaço urbano são aqui entendidos como “agentes sociais 

concretos, históricos, dotados de interesses, estratégias e práticas espaciais próprias, 

portadores de contradições e geradores de conflitos entre eles mesmos e com outros 

segmentos da sociedade” (CORRÊA, 2011, p.43). Carlos (2011a, p.64) prefere falar em 

sujeitos da ação na produção do espaço: o Estado, como aquele da dominação política; o 

capital em suas múltiplas estratégias de reprodução (frações do capital industrial, comercial e 

financeiro e suas articulações com outros setores da economia, como o mercado imobiliário); 

e os “sujeitos sociais que, em suas necessidades e seus desejos vinculados à realização da vida 

humana, têm o espaço como condição, meio e produto de sua ação”. 

Desse modo, observa-se que em muitos casos não há significativa mudança de 

conteúdo nas classificações propostas pelos diversos autores em virtude da opção 

metodológica de adotar o termo agente, ator ou sujeito, havendo em grande parte paralelismo 

entre elas. Nesse sentido, julga-se pertinente o pensamento de Giddens que concebe os termos 

agente e ator como sinônimos. Todavia, esta tese utilizará as noções de agente e sujeito, 

considerando que a análise da produção do espaço urbano a partir de sua apropriação para 

moradia pode ser iluminada tanto pelo estudo dos agentes sociais quanto pelo estudo dos 

sujeitos da ação, desde que a escolha de cada um nos diferentes momentos da pesquisa seja 

teórica e metodologicamente fundamentada.     
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Como foi visto, há várias classificações para os agentes/sujeitos sociais da produção 

do espaço urbano, algumas extremamente específicas em relação à referência empírica de 

análise, outras de caráter mais geral. Nesta tese, será adotada a formulação de Carlos (2011a). 

A escolha metodológica de estudar os vários agentes que produzem o espaço urbano, 

reunindo-os em três grupos (o Estado, o capital e os sujeitos sociais/moradores) apesar da 

diversidade existente dentro de cada grupo encontra ressonância em outros dois recursos 

metodológicos que serão utilizados para tratar especificamente do acesso à terra urbana 

(ABRAMO, 2003; 2009) e das dinâmicas da produção da habitação (PEQUENO, 2011; 

PEQUENO e ELIAS, 2010). Além disso, todas as outras classificações podem ser 

acomodadas nesses três grupos, dado seu caráter amplamente geral. Nesse sentido, cabe 

refletir rapidamente sobre esses agentes. 

Reconhecido como agente produtor do espaço urbano em todas as classificações 

conhecidas pela autora, o Estado é fundamental por concentrar grandes recursos (financeiros e 

políticos; materiais e imateriais) para atender suas principais funções: produzir infraestruturas 

e equipamentos urbanos essenciais para a reprodução tanto do capital como da sociedade; 

planejar e normatizar os padrões de uso da terra; implementar políticas públicas tanto 

econômicas quanto sociais; e (não) fiscalizar o uso e ocupação do solo de forma 

espacialmente diferenciada. O Estado (capitalista) já foi tema de extensas reflexões teóricas 

(LOJKINE, 1997; CASTELLS, 1983; HARVEY, 2005; LEFEBVRE, 2006 [1972]; 

TOPALOV, 1979). Sobre as contradições dentro do próprio Estado, Lojkine já assinalava: 

Ora, o Estado representa justamente, aos nossos olhos, não só o produto mais 

elaborado dessa “socialização” monopolista, como também a confissão de seu 

fracasso. Forma mais desenvolvida da socialização capitalista, a planificação estatal 

representa com efeito a resposta mais coerente do modo de produção  capitalista 

para “acertar” as contradições econômicas e sociais que o solapam; mas na medida 

em que ela se mostra incapaz, a longo prazo, de dominá-las realmente, na medida 

em que a planificação estatal aparece subordinada não a uma lógica de controle 

racional, pela sociedade, de seu desenvolvimento coletivo mas sim à lógica de 

acumulação do capital privado, a planificação assim como o conjunto da política 

estatal agem menos como instrumento de regulação do que como revelador de uma 

sociedade retalhada pelo conflito de classes antagônicas. (LOJKINE, 1997, p.343) 

O papel do Estado na reprodução das relações sociais de produção no seio do 

Capitalismo aparece como uma resposta à multiplicidade de processos privados de 

apropriação do espaço. Já que cada capitalista só investirá no que é diretamente rentável para 

a sua apropriação e que há uma série de valores de uso que interessam a todos os capitalistas, 

mas a nenhum em particular, sendo estes valores de uso necessários para a reprodução da 

força de trabalho, recai sobre o Estado a responsabilidade de prover estes valores de uso 

complexos, através das políticas públicas. Isso foi bem explicado por Rodrigues: 
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Como o capital não produz elementos necessários aos valores de uso do complexo 

urbano que não estejam diretamente vinculados às condições de sua rentabilidade, 

tais como a infraestrutura e os equipamentos de consumo coletivo; como os salários 

pagos à maioria dos trabalhadores não permitem adquirir todas as mercadorias 

necessárias (por mínimas que sejam) à reprodução da força-de-trabalho, será o 

Estado, através de todas as suas instancias, que se encarregará do financiamento, da 

produção e do gerenciamento, enfim, da provisão de determinados valores de uso – 

os meios de consumo coletivos – necessários à produção, que viabilizem a 

cooperação capitalista e a reprodução da força de trabalho (RODRIGUES, 1988a, p. 

93) 

Além disso, “ao definir onde e o que produzir e ao administrar, o Estado (re)produz e 

(re)define os valores de uso da cidade e portanto também a renda diferencial dos terrenos nas 

cidades” (RODRIGUES, 1988a, p. 93). Todavia, uma ressalva precisa ser feita: evidenciar 

como o capital se apropria de várias maneiras da ação do Estado para se reproduzir não 

significa entender o Estado como um bloco monolítico de poder de uma classe (ou fração de 

classe). Nesse ponto, este trabalho fundamenta-se na compreensão de que: 

Assim como a tese do “Estado-árbitro”, a tese do “Estado-instrumento do capital” é 

uma interpretação do Estado como sujeito dotado de vontade: se fixam metas, 

decidem os meios, reina. Um discurso de esquerda pode perfeitamente desenvolver-

se sobre essas bases, mas esta concepção do Estado-sujeito me parece um dos piores 

obstáculos para um processo de investigação: não há nada mais que explicar, porque 

todos os fenômenos são remetidos por postulado a uma causa única. O fenômeno A 

e o fenômeno não-A são ambos funcionais, então; ambos explicados inclusive antes 

de que se produzam. A baixa dos salários aumenta a mais-valia; a alta dos salários 

aumenta a produção e portanto a mais-valia. A falta de escolas e moradias permite 

ao Estado economizar dinheiro o custo dos trabalhadores; a provisão deste 

equipamento coletivo permite integrar a classe operária ao sistema, etc. 

(TOPALOV, 1979, p.82, tradução nossa) 

Quanto ao capital, neste trabalho será dada ênfase às relações conflituosas entre as 

frações de capital envolvidas no circuito imobiliário: capital industrial, capital comercial, 

capital incorporador e capital financeiro. Essas frações de capital se articulam em diferentes 

estratégias nas práticas dos agentes sociais envolvidos no circuito imobiliário: empresários da 

construção civil, equipes multidisciplinares dos projetos de engenharia e arquitetura, 

incorporadores/promotores imobiliários, empresas imobiliárias, corretores imobiliários, 

agentes financeiros (bancos, fundos de pensão) e proprietários fundiários. A discussão 

aprofundada do circuito imobiliário será desenvolvida no quarto capítulo. 

E, finalmente, com relação aos sujeitos sociais (moradores), o foco será a produção 

social de sua existência que impõe a utilização de perversos expedientes de reprodução social 

no tocante à habitação (ocupações, favelas, conjuntos habitacionais precários, loteamentos 

irregulares/clandestinos). Em outros termos, entende-se que os moradores são produtores do 

espaço urbano ao utilizarem diferentes estratégias de produção da moradia para garantir sua 

reprodução social. Nesse amplo conceito de sujeitos sociais, incluem-se os movimentos 

urbanos e os vários níveis associativos encontrados no objeto estudado, bem como aqueles 
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sujeitos que não participam de movimentos sociais e acreditam procurar solução individual ao 

seu problema também individual relativo à habitação, quando na realidade estão inseridos nas 

relações sociais de produção de um espaço desigual, contraditório e marcado pelo conflito.   

Tendo clara a compreensão dos agentes sociais produtores do espaço urbano, impõe-

se como imprescindível explicitar os conflitos de interesses nas relações sociais estabelecidas 

entre eles. Carlos (2001, p.38) chama a atenção para os conflitos pelo uso do solo urbano, 

exacerbado pelo obstáculo da propriedade privada da terra, sustentando que a localização de 

uma atividade só pode ser entendida no contexto urbano como um todo, na articulação da 

situação relativa dos lugares, na metrópole. Referindo-se especificamente aos conflitos entre 

os agentes da produção do espaço, Carlos (2011a, p.113) assinala que: 

No momento atual, a máxima iniciativa é deixada à empresa privada (no quadro da 

realização da política neoliberal), projetando-se no domínio do espaço, 

normatizando-o por meio de ações sistematizadas que articulam os diferentes níveis 

de estratégia. O capital produz o espaço como condição (e produto) de sua 

reprodução; o Estado intervém por mecanismos de gestão que criam o espaço como 

meio de dominação, e o setor financeiro se utiliza da produção do espaço como meio 

de investimento lucrativo. Na outra vertente, há os interesses do cidadão, que vê a 

cidade como condição (e produto) da reprodução da vida. Nesse sentido os 

interesses em jogo entram em conflito no plano da prática socioespacial, apontando 

o choque entre o espaço que se produz como valor de troca e o que se produz como 

valor de uso; entre a dominação da troca e os modos de apropriação pelo uso.  

A realidade de Fortaleza será analisada neste trabalho iluminada por estas reflexões 

teóricas, contribuindo para a compreensão dos processos, das escalas e dos agentes/sujeitos 

que fundam a produção social do espaço urbano. 

 

1.2 Constituição da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e o papel do 

planejamento urbano na expansão e na valorização desigual do espaço 

  

A história da produção do espaço em Fortaleza já foi discutida por vários cientistas 

sociais (CASTRO, 1977; COSTA, 1988, 2009; DANTAS, 2009A; FUCK JUNIOR, 2002; 

PEQUENO, 2002; SILVA, 1992, 2009; SILVA, 1999; SOUSA, 2009). Nesse sentido, não 

constitui objetivo desta tese reconstruir detalhadamente essa história, mas partir desses 

autores e assinalar como a expansão urbana e a valorização fundiária desigual se processaram 

de forma articulada ao planejamento urbano, embora muitas vezes esse planejamento não 

tenha passado de discurso ideológico sem efetiva implementação.  

O planejamento urbano é uma atividade do governo municipal que tem uma 

dimensão técnica e uma dimensão política: técnica por se fundamentar em um saber 

disciplinar, operatório, representando maneiras ou habilidades especiais de executar algo; 
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política porque, ao definir um projeto de cidade, pode interferir nos processos socioespaciais 

vigentes, alterando ou não o quadro de hegemonia estabelecido (SOUZA, 2002; VILLAÇA, 

1999). Para Souza (2002, p.48), o planejamento urbano é uma preparação para a gestão futura, 

sendo o planejamento e a gestão processos complementares: 

Planejamento e gestão não são termos intercambiáveis, por possuírem referenciais 

temporais distintos e, por tabela, por se referirem a diferentes tipos de atividades. 

Até mesmo intuitivamente, planejar sempre remete ao futuro: planejar significa 

tentar prever a evolução de um fenômeno ou, para dizê-lo de modo menos 

comprometido com o pensamento convencional, tentar simular os desdobramentos 

de um processo, com o objetivo de melhor precaver-se contra prováveis problemas 

ou, inversamente, com o fito de melhor tirar partido de prováveis benefícios. De sua 

parte, gestão remete ao presente: gerir significa administrar uma situação dentro 

dos marcos dos recursos presentemente disponíveis e tendo em vista as 

necessidades imediatas. O planejamento é a preparação para gestão futura, 

buscando-se evitar ou minimizar problemas e ampliar margens de manobra: e a 

gestão é a efetivação, ao menos em parte (pois o imprevisível e o indeterminado 

estão sempre presentes, o que torna a capacidade de improvisação e a flexibilidade 

sempre imprescindíveis), das condições que o planejamento e gestão são distintos e 

complementares.  

Para Villaça (1999), o planejamento urbano (em sentido strictu senso) refere-se à 

ação e ao discurso do Estado sobre a organização e estruturação do espaço urbano. Assim, o 

autor reconhece três períodos do planejamento urbano no Brasil: (1) 1875-1930: planos de 

melhoramento e embelezamento; (2) 1930-1990: planos fundados na ideologia da supremacia 

da razão e da técnica, mediante o discurso competente. São os planos tecnocráticos ou planos-

discurso. Divide-se em três subperíodos: (a) 1930-1965: urbanismo e plano diretor; (b) 1965-

1971: planejamento integrado e superplanos; (c) 1971-1992: planos sem mapa; e (3) a partir 

de 1990: incipiente reação ao período anterior, absorvendo o ideário da Reforma Urbana.     

Outra periodização para o planejamento urbano no Brasil foi proposta por Accioly 

(2008), fundamentada em Leme (1999) e Ribeiro e Cardoso (1996). Essa periodização se 

aproxima mais da realidade das experiências reproduzidas em Fortaleza, já que a autora tinha 

nessa metrópole sua referência empírica. Identificam-se cinco períodos quanto às concepções, 

metodologias aplicadas aos diagnósticos, às diretrizes e aos objetivos das intervenções 

urbanas, ao aparato institucional e mecanismos de legitimação dos planos: (1) 1895-1930: os 

planos de melhoramento urbano; (2) 1930-1950: os planos de remodelação urbana; (3) 1950-

1970: os planos diretores físico-territoriais; (4) 1970-1980: os planos diretores de 

desenvolvimento local integrado e (5) a partir de 1988: os planos diretores participativos.  

Entende-se que é possível estabelecer um diálogo entre as duas periodizações, 

aplicando-as às especificidades da história do planejamento urbano em Fortaleza, conforme é 

sintetizado no quadro 02.  
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Quanto à classificação de Villaça (1999), apenas o subperíodo “planos sem mapa”
22

 

(1971-1992) não encontra correspondência na periodização de Accioly (2008) nem na 

realidade de Fortaleza. Todavia, é preciso fazer a ressalva de que parte da crítica de Villaça 

(1999) com relação aos “planos sem mapa” se aplica aos dois planos diretores do período pós-

1990 em Fortaleza, especialmente quanto à falta de autoaplicabilidade dos instrumentos 

previstos nos planos, por dependerem de regulamentação posterior, que demora muito a 

ocorrer ou sequer acontece.  

Analisando as duas periodizações apresentadas, entende-se que a história do 

planejamento urbano em Fortaleza relaciona-se intrinsecamente com a formação e expansão 

da cidade, mesmo considerando que grande parte das propostas não foram de fato 

implementadas. Sustenta-se que o planejamento urbano em Fortaleza pode ser dividido em 

três períodos: (1) a formação da cidade enquanto centro econômico, político e social do estado 

(1818-1930): planejamento higienista/sanitarista a partir das plantas de expansão e dos 

códigos de postura; (2) a expansão da cidade e a constituição do urbano (1930-1972): planos 

de remodelação e expansão urbana e plano diretor físico territorial; (3) a metropolização e a 

desarticulação institucional entre os municípios metropolitanos (1972-2009): plano de 

desenvolvimento integrado para a RMF e os planos diretores com ideário da Reforma Urbana. 

Muitos estudiosos já discutiram o planejamento urbano em Fortaleza de forma 

abrangente, destacando-se as pesquisas de Acciolly (2008) e Muniz (2006), que analisam 

detalhadamente cada plano diretor da cidade. Para os propósitos específicos desta Tese, é 

suficiente ater-se ao terceiro período proposto (1972-2009), cujo marco é o processo de 

metropolização, ainda que, inicialmente, apenas institucional em 1973.  

 

 

 

                                                 
22

 Segundo o autor, o “Plano sem Mapa” é um “novo tipo de plano que a ideologia dominante inventou nas suas 

constantes tentativas de dar a impressão de que está cuidando do planejamento e aperfeiçoando-o continuamente. 

O novo tipo de plano apresenta apenas objetivos, políticas e diretrizes. Já que é assim, o diagnóstico e a grande 

quantidade de mapas e estatísticas são dispensados” (VILLAÇA, 1999, p.221). 
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Classificação segundo Villaça 

(1999) 

Classificação 

segundo Accioly 

(2008) 

Planejamento strictu senso em 

Fortaleza / data 

 

Autor dos planos 

de Fortaleza 

Zoneamento (planejamento latu senso) Períodos 

propostos 

(1) 1875-1930: planos de 

melhoramento e embelezamento 

(1) 1895-1930: os 

planos de 

melhoramento 

urbano 

Planta de expansão urbana (1818)  
Engenheiro Silva 

Paulet 
Contido nas plantas 

F
o

rm
aç

ão
 d

a 

ci
d

ad
e 

     Plantas de expansão urbana 

(1859, 1863, 1875 e 1888) 

Engenheiro Adolfo 

Herbster 
Contido nas plantas 

Códigos de Postura (1835, 1865, 

1870, 1879, 1893 e 1932). 
Câmara Municipal Contido nos Códigos 

(2) 1930-1990: 

planos 

tecnocráticos 

ou planos-

discurso 

(2a) 1930-

1965: 

urbanismo e 

plano diretor 

(2) 1930-1950: os 

planos de 

remodelação urbana 

Plano de Remodelação e 

Extensão de Fortaleza (1933) 

Urbanista Nestor 

Figueiredo 
Contido no plano  

E
x

p
an

sã
o

 d
a 

ci
d

ad
e 

 

 

Plano Diretor de Remodelação e 

Expansão de Fortaleza (1947-

1948) 

Urbanista Sabóia 

Ribeiro  
Contido no plano 

(2b) 1965-

1971: 

planejamento 

integrado e 

superplanos 

(3) 1950-1970: os 

planos diretores 

físico-territoriais 

Plano Diretor da Cidade de 

Fortaleza (1963) 
Hélio Modesto Contido no plano diretor 

(4) 1970-1980: os 

planos diretores de 

desenvolvimento 

local integrado 

Plano de Desenvolvimento 

Integrado para a Região de 

Fortaleza – PLANDIRF (1972) 

Consórcio de 

empresas SERETE 

S.A., S. D: 

Consultoria de 

Planejamento e 

Jorge WiIheim 

Arquitetos 

Associados 

Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do 

Solo (lei n° 4.486/1975) 

M
et

ro
p

o
li

za
çã

o
 

Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do 

Solo (lei n° 5.122-A/1979, complementada 

pelas leis 5151-A/1979 e 5161/1979) 

(2c) 1971-

1992: planos 

sem mapa 

* * * * 

(3) a partir de 1990: ideário da 

Reforma Urbana 

(5) a partir de 1988: 

os planos diretores 

participativos 

Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano de 

Fortaleza (PDDU-FOR) 

Equipe técnica do 

IPLAM, com 

assessoria da 

ASTEF/UFC 

Previsto no PDDU, mas regulamentada 

pela Lei de Uso e Ocupação do Solo nº 

7987/1996 

Plano Diretor Participativo de 

Fortaleza (PDPFor) 

Coordenado pela 

SEPLA 

Previsto no PDPFor; parâmetros 

urbanísticos de ocupação revogam 

parcialmente a LUOS de 1996. 

Falta aprovar nova LUOS e nova Lei de 

Parcelamento do Solo 

Quadro 02: Planejamento e zoneamento em Fortaleza face às periodizações do planejamento urbano no Brasil propostas por Villaça (1999) e Accioly (2008).  

Elaboração da autora a partir dos textos citados. 
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A análise dos três planos diretores enfocará o tratamento dado por cada um às 

variáveis: (1) parcelamento do solo para fins urbanos, que explicita como a terra urbana será 

oferecida no mercado formal enquanto mercadoria e sinaliza como serão traçadas as 

estratégias para burlar a legislação e colocá-la no mercado informal de solo (via submercado 

de loteamentos populares); (2) zoneamento urbano e disciplinamento de uso e ocupação do 

solo, determinante da valorização desigual do espaço em função da diferenciação nos usos e 

parâmetros urbanísticos permitidos em cada zona da cidade; e (3) política de habitação de 

interesse social, que aponta para a tentativa de minorar o problema habitacional. 

Os processos que norteiam essa reflexão são a especulação imobiliária 

(intrinsecamente associado à concentração fundiária) e a segregação socioespacial delineada 

nos movimentos de expansão da cidade e da metrópole. A escolha desses dois processos 

justifica-se pela abordagem teórico-metodológica assumida neste trabalho, tendo dois 

pressupostos: (1) o cerne da questão da habitação encontra-se na questão fundiária 

(concentração e especulação); e (2) o plano do habitar é a expressão mais visível da 

segregação socioespacial. Destarte, para compreender a questão da habitação em Fortaleza é 

imprescindível estudar, por um lado, a concentração da propriedade privada da terra que 

viabiliza o processo de especulação fundiária e, por outro, a segregação socioespacial 

produzida pela expansão e valorização desigual da cidade e da metrópole. 

Para tanto, a discussão será desenvolvida em cinco partes. A primeira trata da 

evolução da RMF e dos vetores de metropolização, apresentando a atual estrutura 

socioespacial da RMF e a ausência de gestão e planejamento em escala metropolitana. A 

segunda retoma as tentativas de planejamento em escala metropolitana com a criação da 

AUMEF e a publicação do PLANDIRF (1972). A terceira discute a retomada do 

planejamento restrito ao município polo, com o PDDU-FOR (1992). A quarta apresenta 

sucintamente a geração de planos diretores dos municípios metropolitanos elaborados com 

recursos do PROURB (1995-2003), sem considerar a questão metropolitana. E a última 

analisa o PDPFor (2009), evidenciando que o planejamento no município de Fortaleza ainda 

está desarticulado da RMF e que a lacuna na gestão metropolitana se aprofunda. 

 

1.2.1 A evolução da RMF e os vetores de metropolização 

 

No atual contexto mundial, o processo de metropolização do espaço se destaca como 

estratégia de sobrevida capitalista, ultrapassando o processo de urbanização que caracterizou 

o capitalismo industrial, sem significar, contudo, que não haja mais o processo de 
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urbanização. Em outros termos, o processo de metropolização do espaço deve ser entendido 

como uma fase superior da urbanização, sendo a metrópole contemporânea um produto da 

metamorfose do processo de urbanização (LENCIONI, 2004; 2006; 2011).  

Nesse sentido, entende-se a metropolização como reprodução ampliada da metrópole. 

Esse entendimento parte da realidade concreta, sendo uma nova leitura que dialoga com a 

ideia de diversos autores, segundo os quais a metropolização, corresponde a um processo que 

ultrapassa a metrópole (AMORA, 1999; ASCHER, 1998; LENCIONI, 2006).  

O processo de metropolização do espaço, mais complexo que a urbanização do espaço, 

se expressa na intensificação e multiplicidade dos fluxos de pessoas, mercadorias e 

informações, assim como pelo crescimento do número de cidades conurbadas, evidenciadas 

na continuidade da área construída e nos limites municipais tornados difusos. Além disso, 

caracteriza-se pela expansão do aglomerado metropolitano e pela extensão e densificação 

territorial da concentração das infraestruturas públicas e privadas (LENCIONI, 2011).  

As metrópoles são centros do poder econômico, social e político. São formas espaciais 

capazes de polarizar o território nas escalas nacional, regional e local. Entre as características 

dos aglomerados metropolitanos, destacam-se a organização funcional dos espaços; a 

concentração/distribuição de população, produto e rendimentos; os fluxos de mercadorias, 

população e serviços; as condições de infraestrutura urbana; os processos de ocupação 

territorial; as articulações de poder; entre outras (RIBEIRO, 2009; 2012).  

 Os aglomerados metropolitanos no Brasil 

Segundo estudo do Observatório das Metrópoles (RIBEIRO, 2012), no território 

brasileiro há 51 Regiões Metropolitanas, 3 Regiões Integradas de Desenvolvimento e 5 

Aglomerações Urbanas oficialmente instituídas. Entre as RMs, apenas 12 têm natureza 

metropolitana, conforme o estudo Região de Influência de Cidades/REGIC 2007 (IBGE, 

2008), agregando 28% do total de 945 municípios envolvidos: São Paulo, considerada Grande 

Metrópole Nacional; Rio de Janeiro e Brasília, consideradas Metrópoles Nacionais; e Belém, 

Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Manaus, Porto Alegre, Recife e Salvador, como 

Metrópoles Regionais.  

Em termos de institucionalização das regiões metropolitanas no Brasil, podem ser 

destacados dois grandes períodos: o primeiro se dá na década de 1970, com a criação das 

primeiras 8 RMs do país, na esteira da centralização de poder na esfera federal durante o 

Período Militar; o segundo se dá após a Constituição de 1988, que atribuiu aos estados a 
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competência de criação de RMs, mas contraditoriamente tirou a legitimidade dos estados para 

coordenar as ações metropolitanas ao reconhecer os municípios como entes federados dotados 

de autonomia política (SANTOS JUNIOR, 2009).  

As RMs criadas no segundo período têm regulação bastante diversificada, havendo 

estados que, tendo mais de uma região, conferem tratamento diferenciado a cada uma. Além 

da criação de novas regiões, os estados passaram a incluir novos municípios em regiões 

criadas por leis federais na década de 1970, expandindo as RMs para além dos limites 

efetivamente metropolitanos. A falta de critérios claros para definir a condição metropolitana 

dos municípios, que prevalece na maioria dos casos, torna a discussão do tema vulnerável a 

fortes pressões políticas, podendo resultar na constituição de regiões extremamente 

heterogêneas quanto ao grau de integração desses municípios ao fenômeno metropolitano, o 

que impõe muitos limites à efetiva gestão metropolitana
23

. 

 O caso da metrópole Fortaleza 

Analisando a dinâmica socioespacial da metrópole Fortaleza da atualidade, marcada 

pela acentuada macrocefalia, é difícil imaginar que até o final do século XVIII, ela era apenas 

uma pequena vila sem nenhuma expressão econômica, tendo apenas o papel de capital 

administrativa do Ceará (COSTA, 2009). A hierarquia urbana cearense era relativamente 

melhor distribuída, destacando-se cidades como Aracati, Icó, Sobral (com função comercial, 

administrativa e de serviços), Crato (com função agrícola, administrativa e industrial), 

Camocim, Acaraú (com função comercial e industrial) e Quixeramobim (com função 

comercial e de serviços). Isso está ligado ao fato de que a formação do território cearense 

apresentou peculiaridades no contexto do Nordeste brasileiro, não se desenvolvendo a partir 

da lógica de estruturação do espaço denominada de rede dendrítica
24

(DANTAS, 2009a). 

Diferentemente, a ocupação do território cearense se deu do sertão para o litoral, seguindo o 

curso dos rios como eixos de penetração (LIMA, 2005).  

                                                 
23

 No estágio de finalização desta Tese, foi sancionada a Lei Federal nº 13.089/2015, de 12/01/2015, cunhada de 

Estatuto da Metrópole, após mais de 10 anos de tramitação. A lei regulamenta as unidades territoriais urbanas, 

ou seja, aglomerações urbanas de natureza metropolitana ou não metropolitana, e sua institucionalização como 

RMs ou AUs para o exercício das funções públicas de interesse comum (FPIC). Nesse sentido, essa lei significa 

um avanço ao propor a gestão plena e a governança interfederativa, além de estabelecer alguns parâmetros para 

criação de novas RMs a AUs. Todavia, do ponto de vista prático, ainda não houve tempo de impactar a situação 

da lacuna na gestão metropolitana em Fortaleza. 
24

 Corrêa (1989) destaca a rede dendrítica como o primeiro padrão espacial de rede urbana brasileira, 

caracterizada por uma forma espacial simples adotada pelo colonizador europeu visando atender a demanda do 

comércio ultramarinho e de defesa dos territórios. O padrão dendrítico era comandado por uma “cidade litorânea 

criada primeiramente para ser um ponto de defesa do litoral e de uma via de penetração para o interior” 

(CORRÊA, 1994, p.295). 
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Conforme Dantas (2009a), o quadro de isolamento da capital litorânea só seria 

alterado em meados do século XIX, em face de um conjunto de mudanças de ordem político-

administrativa (independência jurisdicional do Ceará em relação a Pernambuco e à abertura 

dos portos às nações amigas) e tecnológica (implantação de ferrovias e de navios a vapor, que 

impunham vantagens na utilização do porto de Fortaleza para drenagem de mercadorias). É 

importante ainda lembrar a conjuntura internacional favorável em relação à exportação de 

algodão cearense diretamente para Inglaterra em virtude da Guerra de Secessão americana, 

que interrompeu o fornecimento dessa matéria prima. Desde então, houve a reconfiguração da 

rede de cidades cearenses, pautando-se na progressiva concentração de fluxos de pessoas, 

mercadorias e capitais em Fortaleza, enfraquecendo os centros interioranos.  

O processo de captura do poder político e econômico do território cearense pela 

capital, que redundou na fraca rede de hierarquia urbana, foi sintetizado por Souza (2009b): 

[...] transformações de ordem econômico-social e do sistema de transportes - as 

ferrovias no final do século passado e durante toda a primeira metade deste século, e 

as rodovias sobretudo a partir de 1950 - explicam a evolução de Fortaleza. As vias 

de comunicação vieram facilitar os contatos entre as regiões favorecendo, além das 

atividades comerciais, um intenso processo migratório para a capital. Este processo 

migratório, diretamente ligado aos problemas da economia rural do Estado, foi 

intensificado a partir de 1930, em parte por influência das sucessivas secas (1932, 

1952, 1958 e 1970). (SOUZA, 2009b, p.69) 

A concentração do poder político, social e econômico em Fortaleza ganhou um novo 

patamar na década de 1970, quando a capital cearense alcançou o status de metrópole. 

Todavia, a efetiva metropolização se deu posteriormente à sua institucionalização enquanto 

Região Metropolitana pela Lei Complementar n° 14, de 8 de junho de 1973
25

.  

Criada de forma compulsória no bojo da centralização política que caracterizou a 

Ditadura Militar, a RMF foi composta inicialmente pelos municípios Fortaleza, Aquiraz, 

Maranguape, Pacatuba e Caucaia. Na década de 1970, ainda não existiam indícios de 

complementaridade nas funções dos municípios da RMF, nem continuidade da mancha 

urbana ou de fluxos de movimentos pendulares significativos, ou seja, a metropolização ainda 

não havia se manifestado (SILVA, 2009). Somente na década de 1980, iniciou-se a 

conurbação no vetor sudoeste de expansão metropolitana, com os municípios de Caucaia e 

Maracanaú, que até hoje são os municípios mais integrados à metrópole.   

 A configuração territorial da RMF apresentou muitas transformações nos últimos 40 

anos, ampliando-se em função de desmembramentos ocorridos devido à emancipação de 

                                                 
25

 Nesse ano, foram instituídas as Regiões Metropolitanas de Fortaleza, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, 

Recife, Salvador, Curitiba e Belém. A criação das Regiões Metropolitanas foi uma iniciativa federal de 

consolidação de um eixo da geopolítica de integração e modernização do território nacional, com base na 

industrialização e em uma sociedade dominantemente urbana. 
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vários distritos (Eusébio, Guaiúba, Itaitinga e Maracanaú) e da agregação de outros 

municípios à RMF, resultando em conjunto dispondo de temporalidades e espacialidades 

diferenciadas, composto por 15 municípios
26

. 

A realidade socioespacial da RMF confirma o descompasso entre os recortes 

institucionais das regiões metropolitanas e a efetiva configuração do recorte de sua 

aglomeração, como aponta o estudo do Observatório das Metrópoles (RIBEIRO, 2009). 

Poucos municípios são efetivamente integrados à metrópole, de modo que a porção do espaço 

efetivamente metropolitana é muito compacta, formada pelos municípios contíguos à 

metrópole (Fortaleza, Maracanaú, Caucaia, Horizonte, Pacajus e Eusébio). 

Estudo do Observatório das Metrópoles (RIBEIRO, 2012) reconhece a RMF como 

metrópole regional, considerando como metropolitanos os centros que se caracterizam pelos 

principais papeis em gestão do território, grande porte, fortes relacionamentos entre seus 

municípios, e extensa área de influência direta. O estudo utilizou  informações representativas 

da dinâmica metropolitana brasileira, como o grau de concentração de população, produto, 

rendimentos e fluxos de população em movimentos pendulares para trabalho e/ou estudo entre 

municípios das aglomerações, assim como a presença de portos e aeroportos. 

 

Figura 6: Evolução institucional dos municípios da RMF 

Fonte: RUFINO, 2012 

                                                 
26

 Em 04 de setembro de 2014, foi aprovada a Lei Complementar Estadual nº 144, de autoria do Deputado Lula 

Morais, que inclui quatro municípios do litoral oeste na Região Metropolitana de Fortaleza: Paracuru, Paraipaba, 

Trairi e São Luís do Curu. Todavia, esses municípios não serão considerados nas análises desta Tese, pois os 

dados utilizados sobre a RMF não os incluem. Além disso, o processo real de metropolização não se manifesta 

nesses municípios, tornando sua inclusão na RMF uma decisão muito mais política do que técnica. 
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 A RMF foi considerada a 8ª em termos de integração metropolitana, entre as 12 

metrópoles brasileiras, apresentando 2 municípios com nível muito alto integração, 3 com 

nível alto, 5 com nível médio, 3 com nível baixo e 1 com nível muito baixo (ver figura 7). 

 

Figura 7: Nível de integração metropolitana na RMF  

Fonte: RIBEIRO (2012) a partir dos dados do Censo IBGE 2010 

 A centralidade exercida por Fortaleza no conjunto metropolitano se expressa com 

clareza nas ligações rodoviárias. Os eixos viários estruturantes da RMF são formados por um 

conjunto de rodovias e ferrovias, cuja configuração radial concêntrica superposta à malha em 

xadrez remonta ao processo de formação da capital no século XIX. Os antigos caminhos de 

escoamento da produção agroexportadora e dos fluxos migratórios transformaram-se nos 

principais eixos de circulação e integração metropolitana (mobilidade da população e das 

mercadorias), reforçando a centralidade da cidade polo (ver figura 8).  
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Figura 8: Eixos viários e sistemas de transporte da RMF (linhas de ônibus metropolitanas e Metrofor) 

Fonte: METROFOR (2009).   

A aglomeração metropolitana é o resultado acumulado de diferentes vetores de 

metropolização, relacionados às atividades produtivas (industrial, turístico, comercial) e às 

formas de produção de moradia (PEQUENO e MOLINA, 2009), como se discute a seguir. 

 Os vetores de metropolização ligados às atividades produtivas e às formas de 

produção de moradia 

A industrialização foi o primeiro vetor de metropolização, impulsionada pelos 

investimentos da SUDENE a partir da década de 1960, que viabilizou a criação do primeiro 

Distrito Industrial de Fortaleza em Maracanaú, à época distrito de Maranguape. Embora a 

consolidação desse distrito industrial só tenha ocorrido na década de 1980, ele foi 

fundamental para a integração dos municípios de Maracanaú e Pacatuba, articulando-se ao 

vetor habitacional com a construção de conjuntos habitacionais visando o acesso à moradia 

para os trabalhadores atraídos pelas indústrias e/ou expulsos pelo restrito mercado de terras da 

capital. Na década de 1990, transformações econômicas possibilitaram a expansão do setor 



68 
 

 

industrial em eixos e mini-distritos ao longo das rodovias federais e estaduais, nos municípios 

de Horizonte, Pacajus, Pacatuba, Eusébio, Maranguape e Caucaia, vinculada à política 

estadual de atração de indústrias. Um novo momento da industrialização começa a se delinear 

com a criação do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP) entre os municípios de 

Caucaia e São Gonçalo do Amarante, decorrente do projeto modernizante do Governo 

Estadual.  

A indústria enquanto vetor de integração metropolitana apresenta uma estrutura 

espacial fundada no sistema viário radioconcêntrico, destacando-se as vias regionais CE-060, 

BR-116, CE-040 e BR-222 (DANTAS e SILVA, 2009). Na primeira artéria, há o consolidado 

complexo industrial de Maracanaú (articulando também os municípios Pacatuba e 

Maranguape). Na segunda artéria, destaca-se a implantação do dinâmico corredor industrial 

Horizonte-Pacajus, com mais de dez quilômetros ao longo da BR-116, provocando atração 

sobre a população da zona rural e de cidades próximas. Na terceira artéria, tem-se a presença 

do município de Eusébio, que recebe importantes sedes de indústrias recentemente. Na quarta 

e última artéria, aponta-se para investimento do governo do Estado na implantação do 

Complexo Industrial e Portuário do Pecém, o qual atrai investimentos novos
27

 e sinaliza a 

integração dos municípios de São Gonçalo do Amarante e Caucaia. 

O vetor turístico de metropolização está mais vinculado aos municípios litorâneos, nos 

quais o veraneio marítimo intensifica o processo de incorporação da zona de praia à tessitura 

urbana da metrópole em constituição (DANTAS, 2009a). A valorização turística dos espaços 

litorâneos ganhou força na década de 1990, como um dos eixos de modernização cearense, 

preconizados nos Planos de Governo da gestão conhecida como “Governo das Mudanças”
28

. 

Na consolidação dessa política de inserção do Ceará no eixo do turismo globalizado, o 

governo estadual teve como suporte o Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste 

(Prodetur/NE), financiado com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 

e tendo o Banco do Nordeste como órgão executor. Esse programa teve como objetivo 

melhorar a infraestrutura turística (saneamento, transportes, urbanização e outros) e apoiar 

                                                 
27

 As expectativas de crescimento com a implantação do CIPP foram a principal justificativa para ampliação da 

RMF em direção ao litoral oeste, inserindo os municípios de Paracuru, Paraipaba, Trairi e São Luiz do Curu.  
28

 Nessa nova fase de organização política e econômica, iniciada em 1986 com a chegada ao poder do 

governador Tasso Jereissati, é instituído o plano de desenvolvimento econômico do Ceará, cujo ideário é a 

inserção do Estado na lógica da produção globalizada. O referido plano contempla três vetores de modernização: 

turismo, industrialização e agronegócio. Desse modo costuma-se associar ao chamado “governo das mudanças” 

o início de nova fase de reestruturação produtiva do Ceará. 
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projetos de proteção ambiental e do patrimônio histórico e cultural, capacitação profissional e 

fortalecimento institucional das administrações de estados e municípios da região. 

Embora os investimentos do PRODETUR tenham beneficiado todos os municípios 

litorâneos, os metropolitanos destacam-se pela sua proximidade com a capital, que concentra 

grande parte dos objetos imobiliários turísticos. A implantação de vias litorâneas (a exemplo 

da CE 085 - Polo Costa do Sol Poente e CE 040 – Polo Costa do Sol Nascente), as melhorias 

em aeroportos e os projetos de saneamento estão entre os principais investimentos em turismo 

que remodelaram o espaço metropolitano. Essas mudanças dão-se na escala nacional e 

regional, transformando a estrutura espacial, como destacam Dantas e Silva (2009, p.23): 

De lógica perpendicular à zona de praia, baseada no porto e na ferrovia, convidando 

o sertão a se abrir para o mar, tem-se, na contemporaneidade, implantação de lógica 

paralela apoiada nos aeroportos e vias litorâneas, tornando possível recepção e 

distribuição dos fluxos turísticos nos municípios costeiros. As capitais se destacam 

neste processo, concentrando os fluxos e distribuindo-os ao longo de sua área de 

influência. Reforça-se, na atualidade, a ideia da “vocação turística” do Nordeste, 

repercutindo em embates no sentido de atrair investimentos e reforçar ideário 

marítimo.     

O vetor turístico de metropolização articula os municípios de Aquiraz (praias Porto 

das Dunas, Prainha, Presídio, Iguape e Barro Preto), Caucaia (praias Icaraí, Tabuba e 

Cumbuco), São Gonçalo do Amarante (praias Pecém e Taíba) e, mais recentemente, Cascavel 

(praias Caponga, Balbino, Águas Belas e Barra Nova). O vetor turístico relaciona-se 

intrinsecamente ao circuito imobiliário, forjando o que pesquisadores têm chamado de 

“imobiliário turístico” (DANTAS, 2009a). 

Todavia, é importante salientar que a expansão das atividades turísticas reforçou a 

ocupação das faixas de praia com casas de veraneio, empreendimentos turísticos e 

imobiliários, sem alterar as condições de infraestruturas dos núcleos tradicionais, que tendem 

a permanecer dissociados dessa lógica de crescimento. A inserção recente dos municípios de 

Cascavel e Pindoretama, a leste, e Paraipaba, Paracuru e Trairi, a oeste, à RMF reforça as 

intenções de expansão da ocupação turística e seu caráter urbano descontínuo.  

O vetor habitacional de metropolização desdobra-se em três dinâmicas espaciais de 

produção da moradia, de acordo com os agentes predominantes em cada uma: a das políticas 

públicas habitacionais, a do circuito imobiliário formal e a da favelização (PEQUENO, 2011). 

As políticas habitacionais das décadas de 1970 e 1980 pautavam-se na política 

nacional de habitação preconizada pelo binômio BNH/COHAB, tendo como marca 

característica a construção de grandes conjuntos habitacionais em áreas periféricas. Esse 

momento da expansão urbana da cidade foi fundamental para a metropolização ao integrar 
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principalmente os municípios de Caucaia e Maracanaú, que receberam o maior numero de 

conjuntos, conurbando-se com Fortaleza. Com menor intensidade, também foram construídos 

conjuntos habitacionais em Maranguape e Pacatuba. Essa forma de produção da moradia foi 

fundamental para delinear o vetor sudoeste de expansão da metrópole, que conjuga 

industrialização e construção de grandes conjuntos habitacionais.  

Em outros termos, a periferização da localização da produção habitacional pelas 

políticas públicas foi muitas vezes justificada por sua articulação à política de 

industrialização, que nesse período procurava fortalecer o Distrito Industrial no município de 

Maracanaú e planejava a implantação de um distrito industrial em Caucaia. Na prática, esses 

conjuntos receberam um enorme contingente de população de baixa renda deslocada de 

Fortaleza contribuindo para o acelerado crescimento demográfico desses municípios sem uma 

correlação em termos de emprego, impulsionando a mobilidade regular (movimento pendular) 

motivada por trabalho ou estudo. Nas décadas de 1990 e 2000, houve grande recuo na 

produção habitacional pelo estado e município, com intervenções pontuais distribuídas em 

diversas áreas da metrópole, muitas vezes correspondendo à relocação de parte da população 

assentada em áreas precárias que passam por processos de urbanização (PEQUENO, 2011). 

A atuação do circuito imobiliário formal esteve muito concentrada no setor leste da 

cidade de Fortaleza (simbolizado pelo bairro de elite Aldeota) até o início da década de 2000, 

em um cenário de retração dos financiamentos à produção e ao consumo de produtos 

imobiliários que remonta ao fim do BNH em meados da década de 1980. Sem o acesso a 

financiamentos por parte do Estado, as empresas construtoras locais restringiram ainda mais o 

mercado imobiliário, buscando nas camadas de alta renda a demanda solvável para os imóveis 

de luxo em áreas valorizadas resultado da mobilização de capitais locais. Outra estratégia dos 

agentes locais do setor imobiliário foi investir no imobiliário turístico, com produtos de alto-

padrão voltados ao mercado estrangeiro nos espaços litorâneos valorizados da metrópole. 

Somente na segunda metade da década de 2000 a estrutura de financiamentos foi alterada em 

escala nacional, na esteira da recuperação das fontes de financiamento imobiliário 

(basicamente recursos do SBPE e do FGTS
29

). A abundância de crédito para a produção e o 

consumo de produtos imobiliários vem alterando a estrutura da metrópole, com a expansão e 

valorização imobiliária alcançando espaços da periferia metropolitana (RUFINO, 2012). 

                                                 
29

 O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) foi criado em 1966 como fundo financeiro formado pela 

contribuição mensal de empregadores aos seus empregados mediante depósito de 8% das remunerações em 

conta vinculada, de natureza privada e sob gestão pública, conformando uma poupança compulsória do 

trabalhador que o empregador recolhe na fonte (ROYER, 2009). Ainda que inicialmente a intenção do FGTS 

fosse ser uma substituição da estabilidade no emprego, fundamental para o início do processo de modernização 

conservadora dos anos 60, ele se tornou um importante fundo de financiamento imobiliário e habitacional.   
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O circuito imobiliário formal inicialmente expandiu-se, de forma restrita, desde a 

década de 1990 para os municípios de Eusébio (condomínios e loteamentos fechados) e 

Aquiraz (imobiliário turístico), configurando o eixo sudeste de valorização imobiliária da 

metrópole, polarizado pela centralidade linear da Av. Washington Soares/CE 040. Mas a 

partir da segunda metade da década de 2000 (mormente a partir de 2007), inaugura-se um 

período de grande expansão e valorização imobiliária na metrópole, marcado pelo 

protagonismo de grandes incorporadoras nacionais que chegaram à Fortaleza, alterando o 

quadro particular dessa metrópole em que a incorporação articulava-se de forma subordinada 

à construção civil (RUFINO, 2012). A expansão imobiliária sob o domínio da incorporação 

tem transformado a estrutura espacial da metrópole, articulando diferentes dinâmicas de 

valorização imobiliária, como observou Rufino (2012): expansão das áreas de grande 

valorização, reforçando o eixo leste/sudeste de expansão imobiliária; expansão da valorização 

da faixa de praia metropolitana (concentrada em Aquiraz e Caucaia); e consolidação da coroa 

imobiliária do segmento econômico no município de Fortaleza.  

Figura 9: Dinâmicas de Valorização Imobiliária na metrópole 

Fonte: Sinduscon-Ce (Relatório IVV - mês de dezembro de 2010); Base Geometropolis - Observatório das 

Metrópoles. Organização: RUFINO, 2012. 

Articulada à lógica de expansão e valorização da produção imobiliária residencial se 

desenvolve uma intensa dinâmica de produção imobiliária comercial, particularmente 

evidenciada pelo anúncio de um grande número de shoppings centers, cuja localização está 

diretamente vinculada a áreas que presenciaram grandes mudanças no período. 
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Finalmente, é preciso destacar que a favelização é o principal processo de produção 

habitacional em Fortaleza, cuja precariedade se agudiza com a expansão metropolitana. Nos 

mapeamentos de favelas em Fortaleza, realizados em 1973, 1991 e 2011, fica nítido que a 

expansão do processo de favelização se dá seguindo a drenagem natural (rios e lagoas), os 

eixos ferroviários e a faixa litorânea (dunas e faixa de praia). Assim, à vulnerabilidade social 

nas favelas, superpõe-se a vulnerabilidade ambiental, delineando espaços de vulnerabilidade 

socioambiental que tem nas áreas de risco sua maior expressão (PEQUENO, 2002).  

Sintetizando essa caracterização da RMF, considera-se pertinente assinalar que a 

estrutura produtiva da RMF pode ser lida por meio de quatro vetores representativos da lógica 

de transformação da metrópole, cujo núcleo dos fluxos ainda é a capital (BERNAL, 2004).  

 Quatro vetores de estruturação socioespacial da metrópole 

O primeiro vetor, de espacialidade mais antiga, refere-se ao polo de Maracanaú, cujo 

processo de industrialização promovido pela Superintendência de Desenvolvimento do 

Nordeste (SUDENE), notadamente incentivos fiscais como o 34⁄18 FINOR iniciados nas 

décadas de 1960/1970, implicou no estabelecimento de distritos industriais e de conjuntos 

habitacionais. O segundo materializa-se ao longo do eixo da BR-116, pautado na política de 

relocalização da indústria iniciada nos anos 1980, abrangendo os municípios de Horizonte, 

Pacajus, Itaitinga e Eusébio. O terceiro direciona-se para a faixa litorânea oeste, associado a 

diversos fatores: construção de conjuntos habitacionais no município de Caucaia, nos ditames 

da política do binômio BNH/SFH (BERNAL, op. cit.), no entorno da BR-020 e próximo à 

Fortaleza em atendimento de demanda de espaços de lazer, recreação e, a partir dos anos 

1990, de turismo na faixa de praia, implicando na incorporação do litoral de Caucaia à lógica 

de valorização dos espaços litorâneos pelo veraneio marítimo e pelo turismo litorâneo 

(DANTAS, 2009a), além da transformação gradativa destes espaços em área de moradia 

principal; mais recentemente a instalação do CIPP, associado à lógica de reestruturação 

produtiva do espaço, pautada no fortalecimento da indústria de base. O quarto e último vetor 

aponta para a porção leste/sudeste da metrópole, envolvendo os municípios de Eusébio e 

Aquiraz em lógica de urbanização litorânea associada ao veraneio marítimo, ao turismo 

litorâneo e à transformação gradativa destas áreas em foco de primeira residência, associada à 

formação de centralidades pela concentração de serviços e comércio, bem como a novas 

dinâmicas imobiliárias (condomínios horizontais e loteamentos fechados).  

Considerando a constituição da metrópole, ressalta-se que o tecido urbano contínuo só 

ultrapassou os limites do município de Fortaleza a partir da década de 1980, na direção sul-

oeste, e a partir da década de 2000 na direção leste-sudeste. Mas a produção do espaço nestas 
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duas direções teve significativas diferenças: no vetor sudoeste, a expansão urbana foi induzida 

pela construção de grandes conjuntos habitacionais ou loteamentos periféricos na direção dos 

municípios de Maracanaú e Caucaia, ao passo que o vetor sudeste está sendo induzido pela 

expansão da malha viária regional (e pela concentração de investimentos públicos e privados), 

atraindo o circuito imobiliário formal. Assim, o vetor de expansão oeste/sudoeste configura-se 

como área de transbordamento da população de baixa renda para os municípios 

metropolitanos (Caucaia e Maracanaú), enquanto o vetor de expansão leste/sudeste configura-

se como área de transbordamento da população de média e alta renda para os municípios 

metropolitanos (Eusébio e Aquiraz), como indicou Pequeno (2002).   

Considera-se que a escala metropolitana, brevemente caracterizada até o momento, é 

muito importante para compreender as transformações socioespaciais que vêm ocorrendo no 

eixo sudeste de expansão imobiliária, do qual faz parte o bairro Sapiranga/Coité. Todavia, por 

questões metodológicas (principalmente a ausência de dados dos municípios metropolitanos), 

a análise a seguir enfocará o município polo, articulando-o ao espaço metropolitano.  

     

1.2.2 Tentativas de planejamento em escala metropolitana: a AUMEF e o PLANDIRF  

 

 Na esteira das estratégias de centralização do poder, o Governo Militar cria, por meio 

da Constituição Federal de 1967, as regiões metropolitanas, a serem estabelecidas com base 

em dados de polarização e integração. Este foi o caso de Fortaleza, cuja oficialização 

enquanto Região Metropolitana se deu em 1973. Conforme Silva (2009, p.15), “no que tange 

à realidade socioespacial, significa dizer que sua institucionalização deu-se antes que o 

processo de metropolização se manifestasse”. A institucionalização da RMF ocorreu com fins 

preventivos, configurando-se como “metropolização antecipada” (ACCIOLY, 2008).  

Sob forte influência do Governo Federal, é elaborado o Plano de Desenvolvimento 

Integrado para a Região de Fortaleza – PLANDIRF, de 1972, pelo consórcio das empresas 

SERETE S.A., S. D Consultoria de Planejamento e Jorge WiIheim Arquitetos Associados, 

tendo o apoio técnico e financeiro do Serviço Federal de Habitação e Urbanismo - SERFHAU 

(SOUZA, 2009b). O PLANDIRF foi o principal instrumento de fundamentação para criação 

da RMF, já que um dos objetivos dos estudos para elaboração do plano era definir os limites 

para a área metropolitana, baseando-se em pesquisas de polarização e integração. Com efeito, 

os limites estabelecidos pelo PLANDIRF foram adotados na criação da RMF em 1973. 

O PLANDIRF foi elaborado no contexto institucional de viabilização da política 

urbana concentrada sob a orientação do SERFHAU, representando uma ação técnica e política 
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de interesse nacional, sem contrapartida local. Assim como os planos elaborados em muitos 

outros municípios brasileiros, o PLANDIRF fazia parte das estratégias de centralização das 

decisões e de controle do território nacional pelo Governo militar, ao fornecerem o 

conhecimento da realidade e orientarem as ações públicas e privadas (ACCIOLY, 2008; 

DIÓGENES, 2012; MUNIZ, 2006; SOUZA, 2009b). 

Nesse sentido, o PLANDIRF apresentou sérios problemas de ordem político-

institucional, tais como a decisão da elaboração do plano se dar em âmbito federal, a equipe 

de elaboração ser externa, a participação de técnicos locais ser insignificante e a sociedade 

civil ser completamente alijada do processo. 

O seu principal objetivo era reforçar a condição de metrópole industrial e terciária 

(comércio, serviços e turismo), pautada na descentralização das atividades industriais para 

fins de consolidação da estrutura metropolitana. Todavia, essa consolidação restringia-se à 

integração dos demais municípios da RMF mediante obras viárias e à implantação do Distrito 

Industrial em Maranguape (atualmente, Maracanaú), sem qualquer proposta de cooperação 

entre estes e Fortaleza quanto à criação de serviços comuns e às funções urbanas 

compartilhadas (ACCIOLY, 2008, p.196). 

Os demais municípios metropolitanos não incorporaram as diretrizes do PLANDIRF 

em planos diretores específicos ou leis de uso e ocupação do solo nas décadas de 1970 e 1980. 

O cenário de vazio do planejamento urbano nos demais municípios da RMF só seria alterado 

na década de 1990 com o PROURB, como será comentado posteriormente. 

 A tentativa frustrada de gestão metropolitana: AUMEF 

Para viabilizar a gestão metropolitana da recém-instituída RMF, foi criada a 

Autarquia da Região Metropolitana de Fortaleza (AUMEF) por meio da Lei Estadual 9.800 de 

dezembro de 1973, que tinha como objetivo se tornar o “órgão estadual especializado e 

independente de planejamento, deliberação e execução de políticas voltadas para as questões 

metropolitanas” (IPEA/IPECE, 2013, p.16). Também em 1973, foi criada a Coordenadoria de 

Desenvolvimento Urbano de Fortaleza (CODEF), responsável por orientar o planejamento 

territorial e socioeconômico do município de Fortaleza, seguindo as diretrizes do PLANDIRF. 

Durante os primeiros anos de atuação, a AUMEF foi responsável pela elaboração dos 

planos diretores dos municípios metropolitanos, realizando, inicialmente, um plano geral de 

desenvolvimento urbano integrado para toda a RMF. As principais obras realizadas pela 

autarquia foram a construção do 4º Anel Viário (1981-1987), interligando todas as estradas de 

acesso aos municípios periféricos, e o alargamento de rodovias de acesso à Fortaleza (BR 116 

e BR 222). Ainda na década de 1980, começou-se a pensar no projeto de trem metropolitano 
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do Fortaleza (METROFOR), cujas obras só seriam iniciadas em 1999 e concluídas em 2014 

(Linha Sul).  

A AUMEF foi extinta pela Lei 11.831 de Julho de 1991, deixando um vazio 

administrativo no contexto da realidade socioespacial da RMF. A extinção de fato já vinha 

ocorrendo de forma gradual desde a década de 1980, como resultado do processo de abandono 

do planejamento em todas as escalas de gestão. É necessário lembrar que a partir da 

Constituição de 1988, o planejamento e o desenvolvimento metropolitano passaram a ser de 

competência dos estados, fazendo as autarquias metropolitanas deixarem de integrar a lógica 

de desenvolvimento nacional, como era na década de 1970 (DIÓGENES, 2012). 

Após a extinção da AUMEF, as responsabilidades pela gestão metropolitana 

passaram para as Secretarias Estaduais criadas e renomeadas diversas vezes
30

, ficando a RMF 

sem uma entidade exclusiva de planejamento e deliberação. 

A Lei Complementar Estadual nº 18/1999 estabeleceu o último marco legal do 

sistema de gestão da RMF. A norma estabeleceu a criação do Conselho Deliberativo da RMF 

(CDM) e a criação do Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Fortaleza 

(FDM). No entanto, o CDM da RMF se encontra inoperante atualmente e sua própria 

existência legal pode ser questionada à luz das alterações institucionais que ocorreram nas 

secretarias às quais o CDM estaria vinculado (IPEA/IPECE, 2013). 

 Parcelamento do solo para fins urbanos  

O PLANDIRF foi o primeiro plano a considerar o município de Fortaleza totalmente 

urbano, reforçando a ocupação de áreas da cidade que passaram a ser integradas à malha 

viária. Segundo Costa (2009), o PLANDIRF propunha a incorporação de novas áreas à 

cidade, com aberturas de vias e construção de pontes sobre o Rio Cocó, uma antiga barreira à 

expansão urbana na direção sudeste. Finalmente, “a cidade ultrapassaria a linha férrea 

Mucuripe-Parangaba e o Rio Cocó, incorporando o Sítio Cocó e as terras além do rio, o atual 

bairro da Água Fria” (COSTA, 2009, p.160). A figura 10 evidencia como a barreira do rio 

Cocó estava sendo rompida de forma a permitir a expansão do eixo sudeste, que se 

consolidaria nas décadas de 1980 e 1990.  

Na época de elaboração do PLANDIRF, a legislação federal sobre parcelamento do 

solo urbano era o Decreto-Lei nº 271/1967, que dispunha sobre loteamento urbano, 

responsabilidade do loteador, concessão de uso e espaço aéreo. Essa norma era muito vaga, 

deixando a cargo dos municípios estabelecerem normas gerais de diretrizes, apresentação de 

                                                 
30

 Secretaria de Infraestrutura (SEINFRA) entre 1999 e 2003; Secretaria de Desenvolvimento Local e Regional 

(SDLR) entre 2003 e 2007; Secretaria das Cidades (SCidades) a partir de 2007 até o momento atual. 
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projeto, especificações técnicas e dimensionais para aprovação dos loteamentos. No caso de 

Fortaleza, a legislação que regulamentava o parcelamento do solo ainda era o Código Urbano 

aprovado pela lei nº 2004/1962, que não limitava a aprovação de parcelamentos ao perímetro 

urbano delimitado pelo Plano Diretor de 1947 e, posteriormente, de 1963. 

No conteúdo do PLANDIRF, reconheceu-se explicitamente a centralidade de 

Fortaleza sobre a área metropolitana, justificando a concentração de estudos e propostas para 

os grandes problemas da cidade-núcleo, cuja irradiação já assumia caráter metropolitano 

(ACCIOLY, 2008). Desse modo, os estudos do PLANDIRF utilizaram um Modelo de 

simulação de Assentamento Residencial (MoSAR) para o município de Fortaleza, 

estabelecendo duas grandes zonas: (1) zona urbanizada, área de 19.950 ha com 66 zonas 

homogêneas; (2) zona de expansão, área de 26.412 ha com 13 zonas homogêneas.  

Para a simulação do comportamento da população quanto às motivações e fatores de 

atração do indivíduo na escolha do assentamento residencial, foram determinados sete 

indicadores: preço da terra; tempo de percurso ao Centro de ônibus; tempo de percurso ao 

Centro de carro; atendimento em infraestrutura; renda média mensal familiar; densidade de 

empregos; microclima. O resultado da aplicação do modelo definiu a localização para as 

camadas de média e alta renda no anel imediatamente exterior ao Centro, prevalecendo o 

indicador proximidade do emprego e maior acessibilidade ao Centro. O modelo era 

fortemente baseado no rendimento, evidenciando tendências de segregação socioespacial. 

A partir dos resultados do MoSAR, a estrutura espacial da cidade foi definida com 

base na articulação de dois elementos estruturantes: o sistema viário e o zoneamento. Todavia, 

a regulamentação acerca do parcelamento do solo urbano só viria com as Leis de 

Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo de 1975 e de 1979, que trataram a um só tempo, o 

parcelamento, o zoneamento e o sistema viário. 

A lei n° 5.122-A/1979 (art. 17) estabeleceu o lote mínimo de 135m² e testada mínima 

de 5,5m em todas as zonas da cidade, avançando em relação à lei nº 4.486/1975, que definia o 

lote mínimo de 300m², inviável para a habitação de interesse social. Apenas na lei n° 5.122-

A/1979 (art. 16), seguindo as diretrizes da Lei Federal 6.766/1979, impôs-se a exigência de 

implantação de loteamento somente em área urbana, obrigando o loteador a integrá-lo à 

estrutura urbana existente, mediante conexão do sistema viário e das redes dos serviços 

públicos existentes ou projetados. Todavia, grandes glebas rurais já haviam sido loteadas fora 

do perímetro urbano definido nos planos diretores anteriores, desconectadas do sistema viário 

e das redes de infraestrutura, deixando enormes vazios urbanos com fins especulativos, como 
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se tratará mais detidamente no segundo capítulo da Tese quando da análise de Cadastro de 

Loteamentos da Prefeitura (1930-2002).   

Ainda quanto ao parcelamento do solo, a lei n° 5.122-A/1979 (art. 12) definiu o 

percentual mínimo de 40% da área parcelada a ser destinada para o sistema viário, áreas livres 

e áreas institucionais, sendo um mínimo de 15% para áreas livres (praças, parques, jardins 

etc.) e um mínimo de 5% para áreas institucionais (escolas, postos de saúde, equipamentos 

comunitários etc.). Outro aspecto importante que foi disciplinado refere-se ao 

dimensionamento das quadras, cujo comprimento máximo era 250m e cuja largura mínima 

era 50m, não se estabelecendo uma dimensão máxima para as quadras. 

Outro aspecto importante a ser comentado é que o parágrafo único do art. 3º da lei n° 

5.122-A/1979 estabelecia que o Condomínio por Unidade Autônoma, regulamentado na Lei 

Federal nº 4.591/1964, constituía forma de parcelamento do solo. Todavia, esse item foi 

revogado pelo Art. 1º da Lei nº 5.577/1982, segundo o qual a instituição de condomínios por 

unidades autônomas não constitui por si só forma de parcelamento do solo. Sem dúvida, essa 

alteração beneficiou os agentes do circuito imobiliário formal, que passaram a ter mais 

vantagens para produzir condomínios por unidades autônomas (verticais e horizontais). 

 Zoneamento e disciplinamento do uso e ocupação do solo urbano  

As principais inovações no zoneamento proposto pelo PLANDIRF foram a 

introdução do conceito de corredor de atividades e o sistema viário hierarquizado 

diferenciando rodovias, vias expressas, vias arteriais, vias coletoras e vias locais. A ideia 

desse sistema viário se mantém até a atualidade, sendo importante elemento estruturante dos 

diferenciados usos do solo e da valorização desigual do espaço.   

Em um macrozoneamento, Fortaleza foi dividida em duas zonas: (1) zona urbana: 

áreas de adensamento contínuo com densidade média bruta superior a 25 habitantes por 

hectare; (2) zona de expansão: áreas com densidade média bruta inferior a 25 habitantes por 

hectare. O zoneamento proposto (figura 10) estava assim estruturado: 

 Zonas residenciais – definidas basicamente pelo critério de rendimento. Abrangiam a 

“faixa litorânea norte R1”, localizada no setor leste, onde havia predominância de população 

de renda média e alta, permitindo-se e incentivando-se a verticalização; a “zona de 

adensamento R2”, localizada na área pericentral em direção oeste e sudoeste até a Av. 

Perimetral, destinada à ocupação residencial da população de renda média; e a “zona 
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periférica R3”, caracterizada pelas áreas remanescentes (concentradas no setor sudeste
31

 e em 

área ao sul do Aeroporto), sendo ocupada pela população de rendas média e baixa e onde se 

previa que não haveria incidência de tributação, bem como não haveria tanto controle da 

ocupação por parte do Poder Público. 

 Zonas comerciais – Abrangia a “Zona do Núcleo Central ZC1”, delimitada no centro 

comercial mais intenso de Fortaleza; a “Zona Central ZC2”, situada no prolongamento da 

zona do núcleo central, onde o uso comercial era menos intenso; e os “corredores de 

atividades”, que penetravam as zonas residenciais por meio das vias principais. 

 Zonas industriais – Abrangia a “Zona Industrial Francisco Sá ZI1”, localizada no setor 

oeste; a “Zona Industrial do Mucuripe ZI2”, localizada no setor leste; e o “Distrito 

Industrial” em Maranguape (atualmente Maracanaú). 

 Zonas especiais – abrangia as reservas de áreas livres, a zona das praias e a zona de 

remanejamento prioritário. 

Com base no PLANDIRF (escala metropolitana) foi elaborada a Lei de Uso e 

Ocupação do Solo de Fortaleza, lei n° 4.486, de 12/03/75. Essa lei contemplava os aspectos 

de zoneamento, sistema viário e parcelamento do solo. Propunha a acentuação do esquema 

radioconcêntrico da cidade, expandindo o sistema viário para o leste e para o sudeste, 

corroborando o “acelerado processo de especulação imobiliária abrindo-se novos loteamentos, 

sem nenhuma fiscalização do Poder Municipal e sem nenhuma infraestrutura, construindo-se 

residências de alto padrão em lotes de grandes testadas” (COSTA, 2009, p. 161). Essa lei foi 

substituída pela lei n° 5.122-A de 13 de março de 1979, visando adequá-la às transformações 

na cidade e à regulamentação em nível federal da Lei de Parcelamento do Solo (Lei n° 

6.766/79).  

 

 

                                                 
31

 No PLANDIRF, é a primeira vez que o bairro Sapiranga/Coité (à época integrante do bairro Água Fria) 

aparece na cartografia da cidade, como parte da zona periférica R-3, zona com diversificação de usos, podendo 

ser ocupada por residências (inclusive coletivas), comércio, conjuntos habitacionais, equipamentos urbanos de 

pequeno, médio e grande portes, e até indústrias com índice de poluição médio. Efetivamente, na porção oeste da 

área que atualmente constitui o bairro foi construído o Conjunto Alvorada, entre 1971 e 1972, que deu origem à 

ocupação do bairro. Esse foi o primeiro conjunto da política de desfavelamento (FORTALEZA, 1973). 



 

 

Figura 10: Mapa de uso do solo do PLANDIRF (1972) 

Fonte: MUNIZ, 2006, p.184. 
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A lei n° 5.122-A (complementada pelas leis 5151-A/1979 e 5161/1979) apresentava 

um zoneamento (cf. figura 11) mais detalhado:  

 zonas residenciais - diferenciadas por densidade demográfica projetada e não por 

rendimento, abrangiam: (1) a zona residencial de baixa densidade R1, destinada à 

residência unifamiliar, com densidade de até 70 hab/ha, permitindo-se a construção de até 

dois pavimentos; (2) a zona residencial de média densidade R2, destinada à residência 

unifamiliar e multifamiliar, com densidade de até 150 hab/ha, permitindo-se a construção 

de até 12 pavimentos; e (3) a zona residencial de alta densidade R3, destinada à residência 

unifamiliar e multifamiliar, com densidade de até 250 hab/ha, permitindo-se a construção 

de até 18 pavimentos. 

 zonas comerciais – (1) núcleo central ou comercial, onde se pretendia estimular o aumento 

da densidade populacional, a fim de aproveitar as infraestruturas, que se encontravam 

subutilizadas; (2) polos e corredores de adensamento, sendo que os polos de adensamento 

seriam criados em Parangaba e Messejana, visando gerar emprego nessas áreas, enquanto 

os corredores de adensamento seguiriam as principais vias de saída da cidade; (3) 

corredores de atividades, que seriam centros lineares de bairros, onde se localizariam as 

atividades de comércio, serviços e equipamentos urbanos, servindo à população das zonas 

residenciais; e (4) comércio atacadista e de serviços, localizada ao longo da Av. Perimetral, 

numa faixa de 1 km entre a BR 222 e a BR 116. 

 zonas industriais – (1) zona de uso predominantemente industrial ZI1, com indústrias de 

médio índice poluidor, localizadas próximo ao Porto do Mucuripe e na Av. Francisco Sá; 

(2) zona de uso exclusivamente industrial ZI2, com indústrias de alto índice poluidor, 

localizadas no Distrito Industrial em Maranguape (atualmente, Maracanaú). 

 zonas especiais – (1) zona especial de proteção verde, paisagística e turística ZE1, 

abrangendo recursos hídricos e suas margens; (2) zona especial com casos específicos de 

uso ZE2, destinadas à renovação ou tratamento urbano pelo poder público; (3) zona 

especial de uso predominantemente institucional ZE3, abrangendo o Campus universitário 

da UFC, a Base Aérea de Fortaleza, a Escola de Aprendizes Marinheiros, o 23º Batalhão 

de Caçadores, o 10º GAC e a área do Estádio Castelão; (4) zonas especiais de dunas e 

praias ZE4, ZE5, ZE6 e ZE7, definidas de acordo com a sua função e destinação. 

O zoneamento residencial proposto induzia claramente a verticalização para leste e 

sudeste, ao definir essas áreas como de alta densidade (ZR-3), diferentemente da lei aprovada 

em 1975 (COSTA, 2009).  
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Quanto aos indicadores de ocupação urbana para cada zona, a Lei nº 5.122-A/1979 

estabeleceu os seguintes no Anexo II: (1) quanto ao uso do solo: adequado; permitido; 

inadequado; (2) quanto ao uso dos lotes para fins de construção: área mínima; testada mínima; 

área mínima dos lotes por habitação; (3) índice de aproveitamento do terreno (IA); (4) taxa de 

ocupação do lote (TO); (5) recuos mínimos: frente; laterais; fundos.  

Com relação às zonas residenciais, os indicadores que exercem mais influência sobre o 

circuito imobiliário formal são o IA e a TO. Na zona R1, estabeleceu-se o IA igual a 1 e TO 

de 60% para residência unifamiliar; na zona R2, estabeleceu-se o IA igual a 1 e TO de 60% 

para residência unifamiliar e IA igual a 1,5 e TO de 50% para residência multifamiliar e uso 

misto; já zona R3, estabeleceu-se o IA igual a 1 e TO de 50% para residência unifamiliar e IA 

igual a 2 e TO de 50% para residência multifamiliar e uso misto. 

Esses indicadores induziram claramente a verticalização no setor leste da cidade, ao 

permitirem índice de aproveitamento igual a 2, associado à altura máxima da edificação de 

72m (até 18 pavimentos), ao mesmo tempo em que apontaram áreas da cidade onde os 

investimentos imobiliários deveriam se concentrar, em virtude da expectativa de maior 

retorno, tornando o mercado formal muito restrito. No mesmo processo, dialeticamente, esses 

indicadores urbanísticos deixaram grandes áreas da cidade desvalorizadas para o circuito 

imobiliário formal, as quais seriam absorvidas pelo circuito imobiliário informal, 

predominantemente por meio de favelas e loteamentos populares periféricos, e pelas políticas 

habitacionais do Estado, por meio dos conjuntos habitacionais.  

 Política de habitação de interesse social 

Na época de formulação do PLANDIRF, a Política Habitacional deveria ser 

promovida pelo sistema COHAB (estadual), sob a orientação do Banco Nacional da 

Habitação. O plano indicou ações norteadoras quanto à questão habitacional, tais como: (1) 

induzir a localização dos conjuntos habitacionais em torno dos eixos viários regionais, de 

modo a propiciar a formação de uma estrutura metropolitana; (2) aproximar os conjuntos 

habitacionais, tanto quanto possível, dos locais de concentração de emprego; (3) dimensionar 

os conjuntos habitacionais de maneira que comportem camadas sociais diversas e atinjam 

maior grau de autossuficiência, criando condições para localização comercial e de serviços, de 

escolas, de saúde, saneamento e transporte; e (4) adotar solução específica para a urbanização 

das favelas, referente tanto aos aspectos locacionais quanto à criação de uma operação de 

crédito especial. 



 

 

Figura 11: Mapa de zoneamento da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo de 1979 (Lei nº 5.122-A/1979) 

Fonte: MUNIZ, 2006, p.201. 
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Quanto às propostas apresentadas, verificou-se que apenas a primeira e a quarta se 

materializaram, ainda que apenas parcialmente. Quanto à primeira, a localização dos 

conjuntos habitacionais se deu predominantemente em torno do eixo ferroviário em direção à 

Pacatuba e Maranguape ao sul e Caucaia a oeste. Quanto à quarta, a solução adotada foi o 

Programa Integrado de Desfavelamento criado em 1973 pela Fundação do Serviço Social de 

Fortaleza com recursos do BNH, apresentando-se como um dos carros-chefe do PLANDIRF 

(FORTALEZA, 1973a). Esse programa realizou o primeiro censo de favelas da cidade em 

1973, mapeando 81 favelas e 04 núcleos favelados na cidade. 

Conforme demonstra Accioly (2008, p.208), o PLANDIRF, bem como os demais 

planos formulados não referenciaram as práticas do Estado nem foram reconhecidos pelos 

agentes produtores do espaço. Todavia, as leis de uso e ocupação do solo, atendendo à lógica 

do mercado imobiliário, efetivamente “interferiram no modo de vida da população e na 

divisão socioespacial, promovendo uma valorização diferenciada entre as áreas da cidade”.  

Essa compreensão remete à ideia defendida por Villaça (1999; 2005) de que o 

zoneamento é uma modalidade de planejamento urbano lato sensu diferente do planejamento 

strictu sensu (plano diretor), correspondendo a interesses e soluções específicos das elites 

brasileiras. Para o autor, as leis de zoneamento (por exemplo, as leis de uso e ocupação do 

solo), separadas dos planos diretores, são operacionais, autoaplicáveis, aprovadas e 

efetivamente executadas, enquanto os planos diretores “tem sido fundamentalmente discurso, 

cumprindo missão ideológica de ocultar os problemas das maiorias urbanas e os interesses 

dominantes na produção do espaço urbano” (VILLAÇA, 1999, p.222). 

 Transformações em escala nacional durante a vigência do PLANDIRF 

Retomando a escala nacional, nas décadas de 1970 e 1980 destacou-se a questão 

urbana na agenda do debate político, com o fortalecimento do MNRU
32

. Uma das principais 

conquistas do MNRU foi a inserção do capítulo da política urbana na Constituição Federal de 

1988 (artigos 182 e 183), resultado da Emenda Constitucional de Iniciativa Popular de 

Reforma Urbana, subscrita por mais de 130.000 eleitores (MARICATO, 2001). Todavia, em 

que pese a importância dessa conquista, os movimentos sociais e os estudiosos da questão 

urbana reconhecem as limitações do texto constitucional, principalmente o fato de vincular a 

                                                 
32

 Marco reconhecido por vários estudiosos (MARICATO, 2001; CYMBALISTA, 2007; SOUZA, 2002; 

ROLNIK, 2001; BUENO, 2007), o Movimento Nacional pela Reforma Urbana (MNRU) articulou-se com mais 

força na década de 1980, retomando o termo “reforma urbana”, desenhado na década de 1960 no seio das 

reformas de base promovidas no governo João Goulart. De acordo com Cymbalista (2007), o termo foi cunhado 

no Seminário de Habitação e Reforma Urbana, realizado em 1963, no Rio de Janeiro, lançado as bases para o 

Governo Militar criar o BNH em 1964, que contraditoriamente desmanchou a possibilidade histórica de se fazer 

a reforma urbana ao dissociar totalmente a questão habitacional da questão fundiária.   
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aplicação dos instrumentos que garantem o cumprimento da função social da propriedade e da 

cidade à existência de uma lei federal e do plano diretor.  

Segundo o texto constitucional, o plano diretor é “instrumento básico da política de 

desenvolvimento e de expansão urbana” (art. 182, § 1º). É importante ressaltar a limitação que 

os constituintes impuseram ao estabelecerem que o princípio da função social da propriedade 

seria aplicável em cidades com mais de 20 mil habitantes, obrigados a elaborar um plano 

diretor, impondo-se a dependência de conhecimento técnico e de ação política das gestões 

municipais para definir os critérios para o cumprimento do princípio. Destaca-se que quando a 

Constituição Federal foi promulgada apenas 50% dos municípios brasileiros tinham mais de 

20 mil habitantes e em 2000, após a criação de novos municípios, esse número caiu para 30%.  

 

1.2.3 O planejamento restrito ao município polo: o PDDU-FOR (1992) 

  

No contexto de emergência de novos planos diretores, é aprovado o Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano (PDDU-FOR) pela lei nº 7.061/92, sendo o primeiro plano a ter 

participação da equipe técnica da prefeitura (quadro funcional do Instituto de Planejamento 

Municipal de Fortaleza - IPLAM) em sua elaboração, contando com apoio de consultoria 

externa. Conforme Accioly (2008), a concepção de planejamento urbano presente no PDDU-

FOR não foi uma ruptura em relação às práticas anteriores, ao associar a vertente do 

comprehensive planning à vertente redistributivista e aspectos das vertentes do novo 

urbanismo. O plano tentou incorporar elementos do ideário da Reforma Urbana, mas a 

correlação de forças locais limitou consideravelmente essa experiência. 

 Parcelamento do solo para fins urbanos 

O PDDU-FOR trouxe dois artigos sobre parcelamento do solo para fins urbanos (arts. 

88 e 89), todavia a única novidade quanto aos parâmetros para o parcelamento em relação à 

Lei nº 5.122-A/1979 foi estabelecer o lote mínimo em 125m² e a testada mínima de 5m. O 

plano deixou a cargo da nova legislação de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, que 

deveria ser elaborada em 120 dias, todas as definições quanto ao parcelamento, tais como: 

dimensões das quadras e lotes por microzonas de adensamento e áreas especiais; 

compatibilização entre uso do solo e classificação funcional do sistema viário; adequação dos 

modelos de assentamento à topografia local; parâmetros para projetos especiais de 

desenvolvimento urbano; definição de faixas, nas áreas de preservação, que não poderão ser 

consideradas nos índices de parcelamento como área verde ou institucional etc. 
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Uma importante inovação trazida no PDDU-FOR que tem rebatimentos no 

parcelamento do solo é a inserção do conceito de função social da propriedade (arts. 3º e 4º), à 

luz da Constituição Federal de 1988. Entre outros aspetos, o art. 4º estabeleceu que a 

propriedade urbana cumpre a sua função social quando promove “o adequado aproveitamento 

dos vazios urbanos ou terrenos subutilizados, reprimindo a sua retenção especulativa”. 

Todavia, em que pese o avanço do reconhecimento da função social da propriedade, o plano 

não apresentou instrumentos autoaplicáveis do conceito, inviabilizando sua concretização. 

A Lei de Uso e Ocupação do Solo só foi aprovada pela Lei 7.987/1996, deixando a 

cidade numa espécie de limbo legal durante quatro anos, ainda regida pela Lei n° 5 122-A/79, 

que atendia às diretrizes do PLANDIRF. É importante destacar que nem no nome da lei nem 

na sua ementa aparece o parcelamento do solo como objeto a ser legislado, embora o texto da 

LUOS de 1996 fale sobre o parcelamento do solo no Título II (Do uso e da ocupação). 

Dessa forma, a Lei de Parcelamento, uso e ocupação do solo de 1979 não foi revogada 

pela LUOS de 1996 quanto à regulamentação do parcelamento do solo, permanecendo as duas 

leis em vigor. Isso fica claro no art. 114: “qualquer parcelamento do solo deverá ser 

submetido à análise do IPLAM, a fim de receber diretrizes para o seu projeto, obedecendo ao 

disposto na Lei nº 5122-A, de 13 de março de 1979, e suas posteriores alterações”. 

Segundo o art. 14 da LUOS de 1996, os terrenos ou glebas a serem edificados ou 

ocupados devem ser resultantes de parcelamento do solo, aprovado pelo Município ou 

regularizado com base no Decreto Municipal Nº 5.185/1978. Por meio desse decreto, a 

prefeitura poderia aprovar construções em terrenos situados em loteamento cuja planta não 

conste no arquivo da prefeitura como aprovada, desde que o loteamento fosse registrado em 

cartório e os terrenos se limitassem com ruas oficiais. Essa regularização consistiu em 

verdadeira “anistia” oferecida ao loteador irregular, valorizando terras em loteamentos 

clandestinos (não aprovados pela autoridade municipal) ao permitir a emissão de alvarás de 

construção e outras licenças, sem resolver a questão fundiária, nem punir o loteador irregular. 

 Zoneamento e disciplinamento do uso e ocupação do solo urbano  

O PDDU-FOR propunha o zoneamento da cidade (cf. figura 12) em três macrozonas: 

(1) macrozona urbanizada – área atendida integralmente pela rede de abastecimento de água e 

parcialmente pela rede de esgoto, onde se concentravam infraestruturas, atividades e 

população; (2) macrozona adensável – área atendida parcialmente pela rede de abastecimento 

de água e sem rede de esgoto, onde se verificava tendência de expansão urbana; (3) 

macrozona de transição – área não adensada, sem infraestrutura de água nem de esgoto, na 

franja rural-urbana. 
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As macrozonas foram subdivididas em várias microzonas de densidade populacional 

em função das atividades existentes, das condições de solo, da infraestrutura e da densidade 

populacional existentes e projetadas para os próximos dez anos, correspondendo a uma 

atualização da lei nº 5.122-A/1979. 

Os únicos indicadores urbanos de ocupação estabelecidos no PDDU-FOR foram a 

fração do lote para cada microzona e o índice de aproveitamento único igual a 1,0 para todas 

as zonas da cidade, instituindo a figura do solo criado como instrumento de controle 

urbanístico com a outorga onerosa da autorização de construir acima do Índice de 

Aproveitamento igual a 1,0. Todavia, a falta de regulamentação desse instrumento 

inviabilizou sua utilização (ACCIOLY, 2008), mas a LUOS de 1996 ampliou os índices de 

aproveitamento, chegando 3,0 no Centro e no Meireles e a 2,5 na Aldeota, no Meireles e em 

trecho da orla (Av. Monsenhor Tabosa) para uso residencial multifamiliar. 

Quanto à fração do lote, ficaram estabelecidos os seguintes valores: 100m² para ZU1, 

ZU2, ZU3 ZU4 e ZA1; 140m² para ZU5 e ZA2; 200m² para ZU6, ZU7 e ZA3. Na ZA4 e na 

ZT não foi estabelecida fração de lote porque não poderia existir mais de uma unidade no lote. 

Vale ressaltar que quanto menor é a fração do lote, maior é o retorno dos investimentos 

imobiliários, pois se permite construir mais unidades no mesmo lote, aumentando o benefício-

custo para o incorporador. Esse indicador de ocupação também se relaciona ao tipo de 

empreendimento imobiliário a ser implantado na área (vertical ou horizontal), influenciando 

na configuração do processo de verticalização concentrado em algumas áreas da cidade.  

A LUOS de 1996 trouxe novos indicadores urbanos de ocupação em relação à Lei nº 

5122-A/1979, conforme o Anexo 5 da LUOS de 1996: I - taxa de permeabilidade; II - taxa de 

ocupação (T.O.) para: a) uso residencial unifamiliar; b) uso residencial multifamiliar; c) 

outros usos; III - fração do lote para: a) uso residencial multifamiliar; b) uso comércio e 

serviços múltiplos; IV - índice de aproveitamento (I.A.); V - altura máxima das edificações; 

VI - dimensões mínimas do lote: a) testada; b) profundidade; c) área. 

Com relação ao uso residencial, os indicadores mais importantes para o circuito 

imobiliário são a TO, a fração do lote (já definida no PDDU-FOR), o IA, a altura máxima das 

edificações e as dimensões dos lotes. A correlação desses indicadores em cada terreno 

específico da cidade é um dos principais critérios para definição do tipo de produto 

imobiliário (forma e marketing) a ser ofertado pelo circuito imobiliário formal e, por 

conseguinte, os ganhos da incorporação, da construção e da comercialização. 

 



 

 

Figura 12: Mapa de zoneamento do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Fortaleza (1992) 

Fonte: MUNIZ, 2006, p.216. 
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Na macrozona urbanizada, a TO varia entre 45% e 60%, sendo em alguns casos mais 

restritiva que a LUOS anterior; Na macrozona adensável, a TO é de 45% para uso unifamiliar 

e 50% para uso multifamiliar e na macrozona de transição, a TO é de 45%, permitindo-se 

apenas o uso unifamiliar.  

Quanto ao índice de aproveitamento, é igual a 1,0 em toda a cidade para o uso 

unifamiliar, variando de 1,0 a 3,0 para o uso multifamiliar, concentrando-se os maiores 

índices na área central, pericentral e no setor leste. Esse indicador, associado à altura máxima 

da edificação, é o que apresenta o maior interesse para o circuito imobiliário, pois viabiliza a 

verticalização e permite a maior exploração do potencial construtivo.  

Com relação à altura máxima da edificação, há variação de 48m a 95m na macrozona 

urbanizada (excetuando a ZU4-3 Parque do Cocó, onde é 15m); de 15m a 72m na macrozona 

adensável; e corresponde a 15m na macrozona de transição. 

No que tange à dimensão mínima do lote, há variação de 125m² a 200m² nas 

macrozonas urbanizada e adensável, enquanto na macrozona de transição o lote mínimo é de 

200m². É ainda estabelecido o lote mínimo de 300m² na área de interesse ambiental das dunas 

(Praia do Futuro e Sabiaguaba), que, se por um lado, induz a baixa densidade nessas áreas 

ambientalmente frágeis, por outro restringe o público-alvo que poderá comprar lotes no 

mercado formal nessas áreas, tendo em vista o tamanho dos lotes.  

 Política de habitação de interesse social  

O PDDU-FOR estabeleceu “usos e ocupações diferenciados” (seção IV do Capítulo 

V – Da estrutura urbana) para tipologias já implantadas sem regulamentação na cidade: 

conjuntos habitacionais de interesse social, condomínios fechados
33

, assentamentos 

espontâneos (favelas), polos geradores de tráfego e equipamentos de impacto (por exemplo, 

os shopping centers).  

É importante lembrar que em 1991, foi realizado um mapeamento de favelas em 

Fortaleza pela Secretaria de Ação Social, em parceria com a COHAB-CE, revelando a 

expansão das favelas por toda a cidade, identificando 313 favelas e 42 núcleos favelados. 

                                                 
33

 Nos artigos 66 a 72 do PDDU-FOR dispõe-se sobre os condomínios por unidades autônomas (compostos por 

edificações verticais ou por casas térreas ou assobradadas), prevendo que os condomínios poderiam ser fechados, 

a critério do empreendedor. Não há definição de área máxima para os condomínios. A autorização legal para o 

fechamento dos condomínios é um aspecto muito importante, pois permitiu a elaboração de um novo produto 

imobiliário, destinado inicialmente para alguns bairros da macrozona adensável situados no setor sudeste, com 

grande destaque para o bairro Sapiranga/Coité: o condomínio horizontal fechado de casas térreas ou duplex. Este 

produto se constituiu em alternativa lucrativa para o circuito imobiliário formal diante das limitações impostas 

pelo zoneamento e pelos indicadores de ocupação para o sudeste. Todavia, como ficará claro no último capítulo 

da Tese, a justificativa que o circuito imobiliário apresenta para criação desse produto é a questão da 

“insegurança urbana” e não a estratégia de maximização dos ganhos de incorporação, construção e 

comercialização.  
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Desse modo, o quadro de precariedade da questão habitacional havia se agravado 

consideravelmente em relação ao contexto de elaboração do PLANDIRF, vinte anos antes. 

Quanto ao tratamento diferenciado dos conjuntos habitacionais de interesse social e 

dos assentamentos espontâneos (favelas), o plano apenas sinaliza que eles deveriam ser objeto 

de regularização, mas não apresenta propostas concretas com estudos específicos quanto às 

diferentes formas de ocupação ilegal e correspondentes estratégias e políticas, em cada caso 

(ACCIOLY, 2008). A proposta é muito superficial ao defender uma política de integração das 

ações federal, estadual e municipal, das organizações não governamentais (ONGs), sem 

especificar a forma de operacionalização e de obtenção dos financiamentos que dariam aporte 

financeiro vinculado a um cronograma de implementação. 

É importante ressaltar que no art. 64 há previsão de que, nos casos de aprovação de 

conjuntos habitacionais com mais de 100 unidades, deveria ser exigida a implantação, 

concomitantemente ao conjunto, dos equipamentos comunitários necessários (equipamentos 

de assistência médica e sanitária, assistência social, educação, abastecimento, cultura, esporte 

e lazer). Nesse sentido, é preciso lembrar que a década de 1990 foi marcada pela ação 

extremamente pontual na produção de conjuntos habitacionais de interesse social, muitos 

deles com menos de 100 unidades, sinalizando a precarização dos conjuntos. 

 Vigência do PDDU-FOR no hiato entre a Constituição Federal e o Estatuto da 

Cidade 

O PDDU-FOR não foi posto em prática nos aspectos que incorporavam o ideário da 

Reforma Urbana, fragilizando o processo de planejamento na cidade:  

A Lei de Uso e Ocupação do Solo, único instrumento regulamentado, não traduz a 

concepção redistributiva do plano e, em muitos aspectos, constitui uma adaptação da 

Lei 5122-A, ainda seguindo os princípios do Plandirf e das leis complementares que 

beneficiam os interesses imobiliários. Quanto aos demais instrumentos jurídicos, 

financeiros e econômicos, que teriam o efeito redistributivo e promoveriam a justiça 

social e os direitos à cidade, não foram regulamentados. Na realidade o plano não 

teve o reconhecimento das esferas públicas e privadas, no entanto a Luos [...] teve 

papel incisivo na direção e natureza da expansão urbana. (ACCIOLY, 2008, p.256) 

Como na maioria das cidades brasileiras, a primeira fase de implantação dos planos 

diretores baseados no ideário da Reforma Urbana e no capítulo da Política Urbana na 

Constituição Federal de 1988 foi prejudicada pela falta de regulamentação dos instrumentos, 

só concretizada em 2001, com aprovação do Estatuto da Cidade (lei n°10.257/2001).  

Conforme Rolnik (2001), o Estatuto da Cidade estruturou-se em torno do 

reconhecimento de três problemas-chave da questão urbana brasileira: a irregularidade 

fundiária (favelização), a especulação imobiliária (retenção de vazios urbanos) e a cidade 

tecnocrática (falta de participação popular). Para cada problema-chave, elegeu-se uma 
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bandeira de luta e definiram-se instrumentos específicos para cada uma delas: regularização 

fundiária, função social da propriedade e gestão democrática da cidade. 

 

1.2.4 Os planos diretores dos municípios metropolitanos: o papel do PROURB 

O Projeto de Desenvolvimento Urbano e Gestão de Recursos Hídricos – PROURB foi 

executado pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Desenvolvimento Local e 

Regional – SDLR no período de 1995 a 2003. Segundo o relatório de pesquisa do 

IPEA/IPECE (2013), o PROURB constituiu-se no principal instrumento da política urbana do 

Estado, compilando ações nas áreas de planejamento urbano, desenvolvimento institucional 

(estado e prefeituras), implantação de obras estruturantes para a dinâmica regional, e de 

infraestrutura para áreas carentes.  

O projeto abrangeu 50 municípios, usando recursos do Tesouro Estadual, Tesouro 

Municipal e empréstimo junto ao Banco Mundial, aplicando ao todo mais de R$ 230 milhões. 

Dentre os resultados do PROURB, pode-se destacar a elaboração de 46 Planos Diretores de 

Desenvolvimento Urbano (PDDUs), 41 Projetos de Administração Tributária; 41 Projetos de 

Reestruturação Administrativa; 36 Projetos de Cadastro Técnico; 44 Bases Cartográficas; 

além de obras de infraestrutura (CEARÁ, 2014). 

Essas ações se inserem no chamado “governo das mudanças” no Ceará. Com o 

discurso de rompimento com o clientelismo que caracterizava as administrações anteriores, o 

grupo de Tasso propunha a modernização do serviço público, calcado no modo de governança 

empresarial (QUINTILIANO, 2008). Os PDDUs produzidos se inserem no conjunto de 

planos de desenvolvimento regional propostos pelo governo estadual nesse período. 

No período de atuação do PROURB, a RMF era composta por 13 municípios, dos 

quais apenas Chorozinho e Fortaleza não foram contemplados com elaboração de PDDUs, 

conforme pode ser observado no quadro 03. Atualmente, apenas com relação ao município de 

Pindoretama não se dispõe de informação sobre elaboração de plano diretor.  

Verifica-se a existência de uma geração de planos diretores formulados no âmbito do 

PROURB, abrangendo 12 municípios metropolitanos (com a posterior inserção de Cascavel 

em 2009). Esses planos diretores foram elaborados por consultorias técnicas, 

predominantemente locais, estruturando-se geralmente em cinco documentos: (1) 

Caracterização do Município; (2) Plano Estratégico; (2) Plano de Estruturação Urbana; (2) 

Projetos Estruturantes; e (5) Legislação. O quinto documento era formado pelas seguintes leis: 

(1) Lei de Diretrizes do Plano Diretor (PDDU propriamente dito); (2) Lei de organização 
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territorial; (3) Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS); (4) Lei do sistema viário; e (5) Lei de 

parcelamento do solo. 

Ainda pela análise do quadro 03, é possível identificar a existência de uma nova 

geração de planos diretores elaborados com recursos do Ministério das Cidades/CEF em 

parceria com os municípios, visando atualizá-los em relação às diretrizes estabelecidas pelo 

Estatuto da Cidade e garantir o repasse de verbas federais. Integram essa nova geração de 

planos diretores os municípios de Chorozinho, Eusébio, Fortaleza e Maracanaú. O município 

de Caucaia já deveria ter iniciado a revisão de seu plano diretor, mas a gestão municipal tem 

se utilizado do expediente de publicar leis complementares que alteram o plano conforme os 

interesses locais. Já foram aprovadas mais de 10 leis de alteração significativa no plano, 

especialmente quanto ao zoneamento, tornando o PDDU de Caucaia um quebra-cabeças. 

Município Plano Diretor Responsável pelos 

recursos 

Lei de integração na RMF 

Aquiraz Lei n° 553/2005 PROURB – SEINFRA Lei Estadual Nº 9.800, de 

12.12.1973 

Lei n° 943/2011 SETUR – PRODETUR 

Cascavel Lei nº 28/2006 PROURB – SEINFRA Lei Complementar Nº 78, de 

26.06.09 

Caucaia Lei n° 1365/2001 PROURB – SEINFRA Lei Estadual Nº 9.800, de 

12.12.1973 

Chorozinho Lei n° 415/2007 Sem informação Lei Complementar Nº 18, de 

29.12.99 

Eusébio Lei nº 438 / 2001 PROURB – SEINFRA Lei Nº 11.845, de 05.08.91 

Lei nº 784/ 2008 Ministério das Cidades 

Fortaleza Lei n° 62/2009 Ministério das Cidades Lei Estadual Nº 9.800, de 

12.12.1973 

Guaiuba Lei n° 270/2001 PROURB – SEINFRA Lei Nº 11.845, de 05.08.91 

Horizonte Lei n° 308/2000 PROURB – SEINFRA Lei Complementar Nº 18, de 

29.12.99 

Itaitinga Possui PD, mas não temos 

informação sobre a lei. 

PROURB – SEINFRA Lei Complementar Nº 18, de 

29.12.99 

Maracanaú Lei de 1998 PROURB – SEINFRA Lei Nº 11.845, de 05.08.91 

Lei n° 1945/2012 Ministério das Cidades 

Maranguape Possui PD, mas não há 

informação sobre a lei. 

PROURB – SEINFRA Lei Estadual Nº 9.800, de 

12.12.1973 

Pacajus Possui PD, mas não temos 

informação sobre a lei. 

PROURB – SEINFRA Lei Complementar Nº 18, de 

29.12.99 

Pacatuba Lei n° 02/2007 PROURB – SEINFRA Lei Estadual Nº 9.800, de 

12.12.1973 

Pindoretama Sem informação Sem informação Lei Complementar Nº 78, de 

26.06.09 

São Gonçalo do 

Amarante 

Possui PD, mas não temos 

informação sobre a lei. 

PROURB – SEINFRA Lei Complementar Nº 18, de 

29.12.99 

Quadro 03 – Municípios da RMF com lei municipal de aprovação do Plano Diretor e Lei Estadual de inserção na 

RMF  

Fonte: Organização da autora a partir das Leis dos planos diretores e leis estaduais de integração à RMF. 

 Não constitui objetivo deste trabalho analisar cada um desses planos diretores, mas 

evidenciar o incipiente e frágil processo de planejamento urbano que os municípios 
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metropolitanos iniciaram no final da década de 1990, a maioria tendo formulado seus PDDUs 

antes da publicação do Estatuto da Cidade, fato que prejudicou a aplicação do princípio da 

função social da propriedade e da cidade pela ausência de regulamentação dos instrumentos 

previstos no capítulo da política urbana da Constituição Federal. 

 Cumpre ressaltar como o governo estadual e as gestões municipais desperdiçaram a 

oportunidade de formular os PDDUs da RMF de forma articulada, delineando problemas e 

soluções em escala metropolitana. A lacuna na gestão metropolitana deixada pela extinção da 

AUMEF vem sendo perpetuada com a fragmentação institucional entre as gestões municipais. 

 

1.2.5 O planejamento no município de Fortaleza ainda desarticulado da RMF: o PDPFor 

(2009) e a lacuna na governança metropolitana 

 

O contexto pós-aprovação do Estatuto da Cidade era de otimismo por parte dos 

movimentos sociais bem como dos setores acadêmicos comprometidos com as lutas sociais. 

Em Fortaleza, estava no momento de revisar o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano 

(PDDU), vigente desde 1992. Assim, ainda em 2001, cedendo às pressões da sociedade civil 

organizada, iniciou-se o processo de revisão do plano diretor, que se arrastaria até 2009, 

quando de sua aprovação pela Lei Complementar 062/2009.  

Um minucioso resgate desse processo de revisão foi objeto de estudo de Machado 

(2010), explicitando os diferenciados processos e metodologias de revisão, as proposições e 

os conteúdos substantivos do PDDUA (2002-2004, na gestão Juraci Magalhães) e o do 

PDPFor (2006-2008, na gestão Luizianne Lins). Esse estudo revela que o processo de revisão 

foi marcado por conflitos de interesses dos agentes envolvidos: 1) polo estatal (dividido 

internamente entre um segmento ligado à gestão anterior – SEINF e SEMAM – e um 

segmento mais progressista identificado com a nova gestão – SEPLA e HABITAFOR); 2) 

polo popular (entidades e movimentos que compõem a Rede Nuhab: o Movimento dos 

Conselhos Populares, Federação de Bairros e Favelas, Movimento de Luta nos Bairros, 

Cáritas, Comunidades Eclesiais de Base, Coordenação de Movimentos Populares, Movimento 

Ambientalista, dentre outros); e 3) polo empresarial (liderado pelo SINDUSCON). 

A forte articulação do grupo de empresários liderado pelo SINDUSCON teve peso 

suficiente para mudar os rumos das negociações e fragilizar as conquistas do chamado “polo 

popular”. Um dos principais focos de conflitos foi a delimitação e regulamentação das ZEIS. 

Para Souza (2002), as ZEIS são importante instrumento para promover a “inversão de 

prioridades”, passando-se a investir na parte da cidade que nunca havia sido reconhecida pelo 
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planejamento tecnocrático. Rolnik (2001) reconhece as ZEIS como o instrumento síntese das 

diretrizes e princípios norteadores do Estatuto da Cidade, pois enfrentam os três problemas-

chave da questão urbana brasileira: o combate à especulação imobiliária, impedindo-se o 

remembramento de lotes e consolidando-se áreas de ocupação sob pressões do setor 

imobiliário formal; a promoção da regularização fundiária graças à flexibilização dos índices 

urbanísticos; a adoção de práticas de gestão democrática e participativa mediante a formação 

de conselhos locais que atuam nas diferentes fases de sua implementação.  

De acordo com as duas principais pesquisas nacionais de avaliação dos novos Planos 

Diretores, coordenadas pelo CONFEA/CREAs
34

 e pelo IPPUR/UFRJ
35

, em parceria com o 

Ministério das Cidades, estima-se que cerca de 80% dos Planos Diretores contemplaram a 

criação de ZEIS, depois de aprovado o Estatuto da Cidade, embora apenas 30% dos planos 

regulamentem ZEIS vazios (BRASIL, 2009). Há otimismo por parte de diversos autores 

quanto às possibilidades de aplicação do instrumento, embora as avaliações das experiências 

brasileiras não sejam tão otimistas assim (FERREIRA e MOTISUKE, 2007). Para Bueno, 

O instrumento das ZEIS – para as áreas vazias e as já ocupadas com populações que 

necessitem políticas sociais específicas – talvez seja o mais radical no ponto de vista 

da retomada, da intervenção e do controle do Estado sobre dinâmicas de produção 

do espaço na cidade, ao possibilitar uma mudança de expectativa de valorização pelo 

proprietário. (BUENO, 2007, p.18). 

O PDPFor estrutura o planejamento da cidade em dez políticas setoriais: habitação e 

regularização fundiária, terras públicas, meio ambiente, saneamento ambiental, defesa civil, 

mobilidade, proteção do patrimônio cultural, desenvolvimento econômico, turismo, e 

integração metropolitana. Todos os prazos definidos no PDPFor estão vencidos e o plano 

continua sem aplicação. Isso é agravado pelo fato de que a Lei de Uso e Ocupação do Solo 

(LUOS) ainda não foi atualizada, continuando em vigor a de 1996, incoerente com o plano. 

Reforçando o quadro de fragilização do PDPFor, em julho de 2014 foi lançado o 

“Planejamento Estratégico e Participativo da Fortaleza 2040”, coordenado pelo Instituto de 

Planejamento de Fortaleza (Iplanfor), com o apoio da Fundação Cearense de Pesquisa e 

Cultura (FCPC), da Universidade Federal do Ceará. A previsão é de que o Plano seja 

concluído em dois anos, composto por três fases: (1) focada na discussão da “Fortaleza Hoje”, 

delineando o cenário atual da cidade, com diagnóstico de problemas e potencialidades; (2) a 

cidade desejada para o horizonte do ano de 2040, identificando desafios e objetivos a serem 

                                                 
34

 A Campanha Nacional dos Planos Diretores Participativos foi avaliada por meio de uma pesquisa, coordenada 

pelo MCidades em parceria com o sistema CONFEA/ CREAs, abrangendo os 1.552 municípios que tinham 

obrigação de elaborar os seus PDs até 2006. 
35

 A “Rede de Avaliação e Capacitação para a Implementação dos Planos Diretores Participativos” foi formada 

em dezembro de 2007, com o objetivo de apoiar e monitorar o processo de implementação dos PDPs. 
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alcançados para a sua consolidação; e (3) definição de planos, diretrizes e ações para o 

alcance dos objetivos propostos anteriormente
36

. 

Embora o Plano Fortaleza 2040 não configure legalmente uma substituição do 

PDPFor, os seus estudos darão suporte para elaboração do novo plano diretor, ainda sem data 

para iniciar, e tiram completamente de foco qualquer discussão acerca da implementação do 

PDPFor, aprovado em 2009.  

 Parcelamento do solo para fins urbanos  

No PDPFor, há um capítulo dedicado ao parcelamento do solo (arts. 176 a 187), que 

estabelece os quatro parâmetros urbanísticos reguladores da matéria: (1) lote mínimo por 

zona, variando de 125m² a 300m² ; (2) testada mínima dos lotes por zona, variando de 5 a 12 

m; (3) dimensões das quadras, com comprimento máximo de 250,00m e largura mínima de 

50,00m; (4) profundidade mínima dos lotes, definida em 25 m para todas as zonas. 

Há um avanço na definição da infraestrutura básica exigida para aprovação dos 

parcelamentos do solo: (1) sistema de abastecimento de água; (2) sistema de drenagem de 

águas pluviais; (3) rede de iluminação pública; (4) rede de energia elétrica domiciliar; (5) 

arborização de vias e áreas verdes; (6) pavimentação adequada às condições de 

permeabilidade do solo e à função da via; (7) pavimentação e nivelamento dos passeios 

públicos; (8) pavimentação das vias públicas, no mínimo, em pedra tosca; (9) previsão de 

acessibilidade para as pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida.  

Merece destaque o art. 179, que impõe restrições à implantação de parcelamentos em 

áreas com significativa vulnerabilidade ambiental e em áreas fora do alcance das redes 

públicas de abastecimento de água e de energia elétrica. Isso indica uma tentativa de evitar a 

implantação de parcelamentos em áreas desconectadas da infraestrutura urbana existente, 

deixando os vazios especulativos, processo tão característico da expansão de Fortaleza. 

O art. 305 do PDPFor previa a elaboração da nova Lei de Parcelamento do Solo no 

prazo de 2 anos, todavia até o momento isso não se concretizou. Diante dessa lacuna 

normativa, o parcelamento do solo para fins urbanos em Fortaleza é regulamentado por um 

“colcha de retalhos” de legislações: (1) arts. 176 a 187 do PDPFor; (2) arts. 2º a 16 da Lei nº 

5122.A/79, recepcionados pelo Art. 177 do PDPFor no que não foi revogado pelos dos arts. 

176 a 187; Decreto Municipal nº 9476/1994, recepcionado pelo Art. 177 do PDPFor no que 

não foi revogado pelos dos arts. 176 a 187; arts. 14, 15 e 199 e Anexo 3 da LUOS de 1996, 

recepcionados pelo Art. 177 do PDPFor no que não foi revogado pelos dos arts. 176 a 187. 

                                                 
36

 Fonte: “Prefeitura apresenta planejamento do Fortaleza 2040”. Disponível em: 

http://www.fortaleza.ce.gov.br/iplanfor/noticias/destaque/prefeitura-apresenta-planejamento-do-fortaleza-2040  

http://www.fortaleza.ce.gov.br/iplanfor/noticias/destaque/prefeitura-apresenta-planejamento-do-fortaleza-2040
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 Zoneamento e disciplinamento de uso e ocupação do solo 

Com relação ao ordenamento territorial, o PDPFor definiu um macrozoneamento, que 

subdivide o território na macrozona de ocupação urbana e na macrozona de proteção 

ambiental, considerando os sistemas ambientais, as características morfológicas e tipológicas 

do ambiente construído, os sistemas de saneamento ambiental, instalados e projetados, o 

sistema de mobilidade, as áreas de comércio, serviços e indústria, as áreas públicas, verdes e 

de lazer, a infraestrutura urbana e os equipamentos públicos e as áreas destinadas à habitação. 

Sobrepondo-se ao macrozoneamento, foram definidas as Zonas Especiais, compreendendo 

áreas do território que exigem tratamento especial na definição de parâmetros reguladores de 

usos e ocupação do solo. 

A macrozona de ocupação urbana corresponde às porções do território caracterizadas 

pela significativa presença do ambiente construído, a partir da diversidade das formas de uso e 

ocupação do solo e se subdivide nas seguintes zonas: I - Zona de Ocupação Preferencial 1 

(ZOP 1); II - Zona de Ocupação Preferencial 2 (ZOP 2); III - Zona de Ocupação Consolidada 

(ZOC); IV - Zona de Requalificação Urbana 1 (ZRU 1); V - Zona de Requalificação Urbana 2 

(ZRU 2); VI - Zona de Ocupação Moderada 1 (ZOM 1); VII - Zona de Ocupação Moderada 2 

(ZOM 2); VIII - Zona de Ocupação Restrita (ZOR); IX - Zona da Orla (ZO). 

Já a macrozona de proteção ambiental é composta por ecossistemas de interesse 

ambiental, bem como por áreas destinadas à proteção, preservação, recuperação ambiental e 

ao desenvolvimento de usos e atividades sustentáveis, subdividindo-se nas seguintes zonas: I - 

Zona de Preservação Ambiental (ZPA); II - Zona de Recuperação Ambiental (ZRA); III - 

Zona de Interesse Ambiental (ZIA). 

De acordo com o art. 122, as zonas especiais se classificam em 6 tipos: Zonas 

Especiais de Interesse Social (ZEIS); Zonas Especiais Ambientais (ZEA); Zona Especial do 

Projeto da Orla (ZEPO); Zonas Especiais de Dinamização Urbanística e Socioeconômica 

(ZEDUS); Zonas Especiais de Preservação do Patrimônio Paisagístico, Histórico, Cultural e 

Arqueológico (ZEPH); e Zonas Especiais Institucionais (ZEI). 

Para cada zona específica do macrozoneamento, o PDPFor estabeleceu os seguintes 

parâmetros urbanísticos de ocupação (arts. 59 a 121): índice de aproveitamento básico; índice 

de aproveitamento máximo; índice de aproveitamento mínimo; taxa de permeabilidade; taxa 

de ocupação; taxa de ocupação de subsolo; altura máxima da edificação; área mínima de lote; 

testada mínima de lote; profundidade mínima do lote; e fração do lote. 



 

 

Figura 13: Zoneamento urbano do PDPFor (2009) 

Fonte: FORTALEZA, 2009 
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Comparando esses parâmetros com os da LUOS de 1996, observam-se importantes 

mudanças: (1) o estabelecimento de índices de aproveitamento mínimo, básico e máximo (ver 

art. 190), objetivando operacionalizar os instrumentos urbanísticos do parcelamento, 

edificação ou utilização compulsórios, do IPTU progressivo no tempo e da desapropriação 

com pagamento em títulos da dívida pública, bem como transferência do direito de construir 

ou outorga onerosa; (2) a não diferenciação de parâmetros urbanísticos em função dos 

diferentes usos na zona; (3) a altura máxima da edificação permitida na cidade passa a ser 

72m e não mais 95m. 

As zonas ZOP 1 e ZOP 2 se caracterizam pela disponibilidade de infraestrutura e 

serviços urbanos e pela presença de imóveis não utilizados e subutilizados, destinando-se à 

intensificação e dinamização do uso e ocupação do solo. Abrangendo as áreas central e 

pericentral, apresentam indicadores que induzem altos níveis de adensamento, consolidando o 

padrão verticalizado de expansão imobiliária.  

A ZOC caracteriza-se pela predominância da ocupação consolidada, com focos de 

saturação da infraestrutura em virtude da maior concentração do processo de verticalização na 

cidade, destinando-se à contenção do processo de ocupação intensiva do solo. Abrangendo 

bairros do setor leste (Aldeota, Meireles, Dionísio Torres, Mucuripe), essa zona apresenta 

indicadores que consolidam altos níveis de adensamento, mesmo se propondo a conter a 

ocupação intensiva do solo. 

A ZRU 1 e ZRU 2 abrangem bairros do oeste e sudoeste da cidade e se caracterizam 

pela insuficiência ou precariedade da infraestrutura e dos serviços urbanos, principalmente de 

saneamento ambiental, carência de equipamentos e espaços públicos, pela presença de 

imóveis não utilizados e subutilizados e incidência de núcleos habitacionais de interesse 

social precários, destinando-se à requalificação urbanística e ambiental, à adequação das 

condições de habitabilidade, acessibilidade e mobilidade.  

A ZRU 2 permite a verticalização nos bairros das franjas periféricas do sudoeste pela 

primeira vez nos zoneamentos da cidade, viabilizando a construção de imóveis com até 48 m. 

Articulada a outros fatores estruturais em escala nacional e local, essa mudança foi 

fundamental para que o circuito imobiliário passasse a investir na periferia da cidade, 

conformando a “coroa periférica do segmento econômico” (RUFINO, 2012). 

A ZOM 1 e a ZOM 2 abrangem bairros do setor sudeste e se caracterizam pela 

insuficiência ou inadequação de infraestrutura, carência de equipamentos públicos, presença 
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de equipamentos privados comerciais e de serviços de grande porte, tendência à intensificação 

da ocupação habitacional multifamiliar e áreas com fragilidade ambiental; destinando-se ao 

ordenamento e controle do uso e ocupação do solo, condicionados à ampliação dos sistemas 

de mobilidade e de implantação do sistema de coleta e tratamento de esgotamento sanitário.  

A ZOM 2 permite a verticalização nos bairros na margem oriental da Av. Washington 

Soares pela primeira vez nos zoneamentos da cidade, viabilizando a construção de imóveis 

com até 48 m. Essa mudança só não foi absorvida imediatamente pelo circuito imobiliário em 

virtude de dois fatores: (1) o grave problema da falta de esgotamento sanitário na área que 

encarece e entrava a produção imobiliária verticalizada; (2) o circuito imobiliário forjou um 

“produto” específico associado ao sudeste da metrópole (o condomínio horizontal fechados de 

casas), investindo no marketing fundado na ideologia de um “novo estilo de morar”, havendo 

determinada inércia e resistência do padrão horizontal frente ao avanço do padrão vertical. 

A ZOR abrange bairros limítrofes de Fortaleza situados nos quadrantes sudeste, sul e 

sudoeste, caracterizando-se pela ocupação esparsa, carência ou inexistência de infraestrutura e 

equipamentos públicos e incidência de glebas e terrenos não utilizados, tendo por objetivo 

inibir, controlar e ordenar os processos de transformações e ocupações urbanas de modo a 

evitar inadequações urbanísticas e ambientais e conter a expansão e a ocupação urbanas. Os 

indicadores dessa zona não permitem a verticalização e impõem mais restrições à ocupação. 

A ZO caracteriza-se por ser área contígua à faixa de praia, que por suas características 

de solo, aspectos paisagísticos, potencialidades turísticas, e sua função na estrutura urbana, 

exige parâmetros urbanísticos específicos, dividindo-se em 7 (sete) trechos: I - Barra do 

Ceará/Pirambu; II - Jacarecanga/Moura Brasil; III - Praia de Iracema; IV - 

Meireles/Mucuripe; V - Iate Clube; VI - Cais do Porto; e VII - Praia do Futuro. Os trechos em 

que se permite mais adensamento e se induz a verticalização são Praia de Iracema, 

Meireles/Mucuripe e Praia do Futuro.    

De acordo com o art. 326, “revogam-se as disposições em contrário, em especial os 

parâmetros e indicadores estabelecidos no Anexo 5, Indicadores Urbanos da Ocupação, da Lei 

de Uso e Ocupação do Solo - Lei nº 7.987, de 1996”. Ou seja, mesmo antes da publicação da 

nova LUOS, a vigente foi revogada no que tange aos indicadores urbanos da ocupação, 

passando a valer os parâmetros estabelecidos pelo PDPFor. Porém, os demais dispositivos da 

LUOS de 1996 continuam válidos, desde que não contrariem o PDPFor, segundo o art. 314. 
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O problema é que a falta de regulamentação da LUOS, da Lei de Parcelamento do 

Solo, do Código de Obras e Posturas, das ZEIS e de outras leis complementares, fragiliza a 

aplicação dos instrumentos previstos no PDPFor, ao deixar brechas na legislação para que os 

interesses imobiliários prevaleçam sobre os interesses de toda a sociedade, em virtude dos 

inúmeros questionamentos na Justiça quanto à função social da propriedade. 

 Política de habitação de interesse social  

A elaboração da PHIS, iniciada em 2002, tomava parte das ações previstas pelo 

convênio assinado entre a Prefeitura de Fortaleza e a Caixa Econômica Federal para 

implementação do Programa Habitar Brasil, em seu subprograma de desenvolvimento 

institucional. Infelizmente, houve a terceirização para consultores externos, desperdiçando-se 

com isso a possibilidade de formação de quadros próprios pelo setor público. Atividades 

como a realização de um novo cadastro de assentamentos precários, adequação das leis 

urbanísticas municipais para as especificidades da habitação de interesse social, formulação 

de plano de intervenção, dentre outros, também seguiram o mesmo procedimento, decorrendo 

no baixíssimo impacto do programa frente à questão da moradia em Fortaleza. 

Os processos de formulação do plano diretor e da política municipal de habitação 

foram conduzidos totalmente desconectados. Após dois anos de trabalhos que se utilizaram da 

participação social apenas no discurso, a PHIS foi aprovada pela lei nº 8.918/2004, publicada 

no Diário Oficial do Município no dia 30 de dezembro de 2004, no “apagar das luzes” da 

gestão de Juraci Magalhães. Outro elemento a destacar é que a aprovação da PHIS se deu no 

mesmo ano da aprovação da Política Nacional da Habitação (PNH), que buscou integrar as 

políticas habitacional e urbana, utilizando os instrumentos do Estatuto da Cidade segundo as 

orientações do incipiente Ministério das Cidades, mas não apresenta nenhum diálogo com ela. 

Além da fragilidade dos princípios e estratégias da PHIS, as três grandes lacunas 

desse documento legal são: 1) gestão democrática da política municipal de habitação de 

interesse social; 2) instrumentos previstos na legislação e a regulamentação desses 

instrumentos; e 3) definição dos parâmetros da habitação de interesse social.   

Quanto à gestão democrática da política habitacional, a lei silencia quando deveria 

mencionar a necessidade da realização de audiências e consultas públicas na execução da 

política habitacional, bem como a realização de uma avaliação periódica desta política pela 

população do município, por exemplo, em momentos como da Conferência da Cidade. Nada 

se fala também em relação à necessidade de se criar um plano municipal de habitação para 

detalhar as ações a serem executadas.  



100 

 

No tocante à previsão de instrumentos para execução da política habitacional, a lei 

prevê apenas a Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia e a alienação de terreno de 

propriedade do município (arts. 12-18), desperdiçando a oportunidade de utilizar instrumentos 

fundamentais como as ZEIS, a Concessão de Direito Real de Uso, a Autorização de Uso, 

Cessão de Posse, Usucapião Especial de Imóvel Urbano, Direito de Superfície, Transferência 

do Direito de Construir, instrumentos que devem ter sua forma de aplicação prevista na lei. 

Digno de nota é que no mesmo Diário Oficial de publicação da PHIS consta a lei nº 

8.923/2004, que cria o Plano de Regulamentação das ZEIS, mas as ZEIS não são nem 

mencionadas na PHIS, ficando patente a falta de diálogo dentro da própria política 

habitacional do município. A recusa de tantos instrumentos à disposição aponta para a 

desarticulação entre política habitacional e fundiária que pauta as ações do poder público. 

Em relação aos parâmetros da habitação de interesse social, a lei só estabelece a faixa 

de renda da população a ser alvo das políticas de interesse social (zero a três salários mínimos, 

conforme art. 10), mas não explicita a pluralidade de formas de moradia precária que 

caracterizam esse público-alvo (favelas, cortiços, loteamentos clandestinos/irregulares, áreas 

de risco, conjuntos habitacionais/mutirões precarizados), demandando componentes 

diferenciadas da política habitacional. 

Muitas falhas da PHIS foram minoradas ou sanadas no capítulo da política de 

habitação e regularização fundiária do PDPFor (arts. 5º e 6º), que figura entre as 10 políticas 

setoriais previstas no plano. Inicialmente cumpre ressaltar que já constituiu considerável 

avanço dedicar um capítulo à política habitacional e de regularização fundiária, por 

reconhecer a forte imbricação entre a habitação e a questão fundiária. 

O art. 5º do PDPFor estabelece 19 diretrizes da política habitacional e de 

regularização fundiária, que incorporam os avanços legais trazidos pelo contexto de 

emergência dos novos planos diretores, abrangendo três eixos: regularização fundiária, função 

social da propriedade e da cidade, e gestão democrática da cidade. Esses eixos também estão 

presentes nos objetivos do PDPFor ligados à questão habitacional, previstos no art. 4º.  

Já o art.6º do PDPFor apresenta 17 estratégias prioritárias para a política habitacional 

e de regularização fundiária, muito importantes para a real implementação do plano diretor, 

mas muitas delas ainda não foram concretizadas, mesmo tendo o prazo previsto na lei.  

Um grande problema do PDPFor é que ele vinculou a aplicação de muitos 

instrumentos à regulamentação posterior, fragilizando o processo de planejamento 

participativo de uma política urbana que dialogue com a política habitacional. Fato é que 

desde 2009, dos planos setoriais complementares, apenas o PLHISFor vem sendo realizado; 
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da mesma forma, do conjunto de instrumentos a ser regulamentados e implementados, 

somente uma ZEIS (Lagamar) encontra-se em processo de implementação desde meados de 

2011 com a criação do seu conselho gestor. Chama atenção que este processo só veio a ser 

detonado por conta das pressões da comunidade e dos interesses vinculados às grandes obras 

vinculadas à mobilidade urbana para o acesso à Arena Castelão para a Copa de 2014. 

Como resultado, as conquistas legais marcadas pelo ideário de novas práticas de 

planejamento participativo ainda não se materializaram em conquistas sociais concretas. Além 

disso, os instrumentos em si não podem resolver as questões sociais e nenhuma virtualidade 

técnica pode substituir o controle social sobre essa prática. 

Nesse sentido, o principal avanço do PDPFor foi estabelecer um conjunto de 

instrumentos, ligados a princípios e diretrizes progressistas, que devem ser objeto de luta 

pelas forças sociais, constituindo-se numa verdadeira “trincheira de batalha” pela 

implementação de uma institucionalidade democrática e participativa. Um caso emblemático 

é a luta social pela inserção das ZEIS no PDPFor. 

Nos arts. 124 a 133, o PDPFor prevê uma classificação das ZEIS em três tipos: tipo 1 

(ocupações/favelas), tipo 2 (conjuntos habitacionais e loteamentos clandestinos/irregulares) e 

tipo 3 (vazios urbanos / terrenos subutilizados), conforme figura 14. A espacialização das 

ZEIS torna evidente o subdimensionamento do problema habitacional em Fortaleza, que, 

segundo dados ainda não oficiais, está em vias de atingir o alarmante nível de 40% de 

favelização (PEQUENO, 2011). Ainda assim, ter essas primeiras 135 áreas delimitadas 

oficialmente (45 ZEIS 1; 56 ZEIS 2 e 34 ZEIS 3) já abre possibilidades reais de controle 

social dos rumos da política urbana em articulação com a política habitacional no município. 

Um dos principais pontos de fragilização das ZEIS em Fortaleza foi o fato de seu 

mapeamento ter sido publicitado em 2006
37

, mas a aprovação do PPDFor só ter ocorrido em 

2009. Vale ressaltar que a gestão municipal “congelou” as ZEIS favela já em 2006, não 

permitindo remembramento de lotes ou qualquer aprovação de novos projetos, mas não 

“congelou” as ZEIS vazio. O resultado perverso é que os proprietários e empreendedores 

imobiliários apressaram-se em aprovar projetos nas áreas delimitadas como ZEIS vazio, 

reduzindo o já pequeno montante de terras disponíveis para HIS (PEQUENO, 2011), como 

ocorreu no bairro Sapiranga/Coité.  

                                                 
37

 É importante lembrar que o Estatuto da Cidade havia determinado que os municípios brasileiros com 

obrigatoriedade de elaboração dos planos diretores deveriam fazê-lo até 2006. 
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Figura 14: Zonas Especiais de Interesse Social do PDPFor 

Fonte: FORTALEZA, 2009. 

O processo de inserção das ZEIS no PDPFor foi analisado por Pequeno e Freitas 

(2011), mostrando como esse instrumento foi alvo das principais disputas de interesses entre 

os agentes envolvidos na sua elaboração. Os autores evidenciam como a delimitação das ZEIS 

no plano diretor foi uma árdua conquista do campo popular, mediante a formulação de 

propostas bem fundamentadas dos movimentos e lideranças comunitárias capacitados por 

ONGs em parceria com setores engajados da Universidade. Essa conquista, todavia, foi 

limitada pela correlação de forças políticas locais, fortemente ligadas às pressões do setor 

imobiliário, como revela a falta do detalhamento necessário na regulamentação, adiando ainda 

mais as possibilidades reais de fazer cumprir a função social da propriedade e da cidade.  

 No final de 2013, o atual Prefeito Roberto Cláudio instituiu, através do Decreto nº 

13.241/2013, o Comitê Técnico Intersetorial e Comunitário cuja missão é apresentar 

informações suficientes para tomada de decisões e priorização relativas à regulamentação e à 
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implementação das ZEIS na cidade no prazo de 120 dias. Coordenado pelo Instituto de 

Planejamento de Fortaleza - IPLANFOR e a Fundação de Desenvolvimento Habitacional de 

Fortaleza - HABITAFOR, o Comitê Técnico é composto por representantes de diversos 

órgãos da administração pública municipal e da comunidade. Após o prazo mencionado, 

deveria ser apresentado um relatório detalhado sobre a situação das ZEIS, contendo as 

seguintes informações, de acordo com o Art. 3º do Decreto nº 13.241/2013.   

a) Diagnóstico situacional de cada uma das áreas demarcadas como ZEIS no Plano 

Diretor Participativo de Fortaleza e que compõem o conteúdo do mapa 5 e anexo 

5-A componentes desta legislação; 

b) Diagnóstico situacional da ZEIS Lagamar instituída através da Lei 

Complementar nº 0076 de 18 de março de 2010; 

c) Mapeamento dos assentamentos precários existentes nas ZEIS, com indicação do 

número de famílias residentes, caracterização socioeconômica, identificação dos 

espaços de uso coletivo, da oferta de infraestrutura urbana e levantamento das 

demandas comunitárias nestes locais.  

d) Mapeamento dos conjuntos habitacionais públicos ou privados parcialmente 

urbanizados, irregulares e clandestinos indicando o número de famílias 

residentes, caracterização socioeconômica, infraestrutura urbana, equipamentos 

comunitários e as ocupações em áreas de risco;  

e) Mapeamento das ZEIS localizadas no Macrozoneamento Ambiental não 

passíveis de ocupação, a fim de evitar futuras situações de risco e de baixa 

qualidade ambiental para a população residente das ZEIS. 

f) Mapeamento e diagnóstico situacional das áreas dotadas de infraestrutura com 

concentração de terrenos não edificados, já identificados no mapa 5 e seu anexo 

5-A do PDPFOR;  

g) Proposição de planos de intervenção para cada área identificada como ZEIS do 

tipo 3.  

h) Apresentação do rol de políticas públicas de requalificação urbanística, 

regularização fundiária e dinamização econômico-social, em execução ou 

prevista para as áreas de ZEIS. 

i) Apresentação de estudos que indiquem o impacto na diminuição do déficit 

habitacional no município com a utilização das áreas identificadas como ZEIS do 

tipo 3 no Plano Diretor.  

j) Apresentação do percentual de terrenos identificados como ZEIS do tipo 3 que já 

sofreram a progressividade de liberação prevista no art. 312, § 3º, do Plano 

Diretor Participativo de Fortaleza, Lei Complementar nº 062, de 02 de fevereiro 

de 2009.  

k) Avaliação dos efeitos da inclusão, pela Lei Complementar nº18 de 30 de maio de 

2012, dos parágrafos 1º, 2º e 3º no art.126 no Plano Diretor de Diretor que trata 

das ZEIS tipo 1.  

Considerando o enorme trabalho a ser realizado pelo Comitê em tão pouco tempo (4 

meses), não é surpreendente que o prazo tenha se esgotado sem haver divulgação do relatório 

detalhado sobre as ZEIS. Enquanto isso, as ZEIS permanecem apenas no papel, após 5 anos 

de sua inclusão no PDPFor (2009). As pressões do circuito imobiliário, principalmente das 

construtoras/incorporadoras e dos proprietários fundiários, tiveram peso fundamental no 

processo de fragilização e tentativa de deslegitimação das ZEIS em Fortaleza. 
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 O PDPFor e a permanência da lacuna na gestão metropolitana 

Uma das 10 políticas setoriais definidas no PDPFor se refere à política de integração 

metropolitana, estabelecendo diretrizes e ações estratégicas (Cap. X, arts. 55 e 56). As 

diretrizes são muito amplas, envolvendo temas importantes como: integração com instâncias 

intergovernamentais e com as outras esferas de Governo; sistema de transporte; habitação; 

constituição de consórcios intermunicipais, câmaras regionais e agências de desenvolvimento 

regional; e desenvolvimento urbano e ambiental. Todavia, não são apresentadas propostas 

concretas para materializar essas diretrizes, com relação a instrumentos, cronogramas, 

competência dos agentes e orçamentos. 

As ações estratégicas, que deveriam viabilizar a consecução das diretrizes, também 

são vagas, a maioria relacionada a elaborar planos que já deveriam existir há muito tempo, 

tais como planos metropolitanos de saneamento ambiental, de controle de poluição do ar e da 

água, de preservação e conservação de ecossistemas protegidos e de desenvolvimento 

econômico regional. A ação estratégica mais objetiva é a formação de um consórcio 

intermunicipal objetivando a integração, proteção e conservação das bacias hidrográficas que 

ultrapassem os limites de Fortaleza, articulado com o Comitê de Bacias da Região 

Metropolitana. Novamente, não são apresentados instrumentos, cronogramas, competências 

dos agentes e orçamentos capazes de viabilizar a realização das ações estratégicas. 

 Na realidade socioespacial, se torna evidente a permanência da lacuna na gestão 

metropolitana, cujo maior símbolo é a ausência de uma instituição intermunicipal que pense, 

planeje e oriente o desenvolvimento territorial e ambiental da RMF. É preciso lembrar que 

essa realidade não é exclusiva de Fortaleza, pois o processo de desmonte do sistema de 

planejamento das questões metropolitanas ocorreu de forma diferenciada em todo o Brasil a 

partir da década de 90, sendo resultado adverso do processo de descentralização 

administrativa instituído pela Constituição Federal de 1988 (IPEA/IPECE, 2013). 

No caso específico da RMF, o desmonte se realizou em dois momentos, culminando 

na atual situação de desamparo e questionamento sobre a validade legal dos instrumentos de 

gestão metropolitana. No primeiro momento, a instituição responsável exclusivamente pelas 

questões metropolitanas foi extinta em 1991, sendo suas funções absorvidas pelas Secretarias 

afins, que passaram a contar com dois instrumentos de gestão metropolitana: o Conselho de 

Desenvolvimento da RMF e o Fundo de Desenvolvimento da RMF. Apesar da 

regulamentação destes instrumentos, a atuação destes instrumentos nas questões 

metropolitanas passou de marginal para nula ao longo dos anos 2000, gerando o atual limbo 

na governança institucional da RMF (IPEA/IPECE, 2013). 
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2 A QUESTÃO DA HABITAÇÃO NA RMF 

 

A discussão das bases históricas da produção social do espaço urbano em Fortaleza, 

analisando o papel do planejamento urbano na expansão e na valorização desigual do espaço, 

foi necessária para embasar a análise que se fará a partir de agora, enfocando a questão da 

habitação. Este capítulo tem como objetivo apresentar um panorama das diferentes formas de 

produção da habitação na metrópole Fortaleza em suas relações com a propriedade privada da 

terra e com os processos de segregação e fragmentação, destacando a produção pelo circuito 

imobiliário formal, que constitui a lógica de produção do espaço privilegiada nesta tese. 

Para tanto, o capítulo se divide em quatro partes. Na primeira, discute-se a questão da 

propriedade privada da terra, que é um dos fundamentos do problema da habitação. A questão 

fundiária retoma duas interpretações possíveis a partir da matriz teórica da produção social do 

espaço para explicar a formação do preço da terra urbana: (1) a ideia de que a terra urbana só 

geraria renda, mas não teria valor por não ser produzida diretamente pelo trabalho; e (2) a 

ideia de que o espaço urbano, enquanto produção social resultante do trabalho de toda a 

sociedade, teria valor materializado nas diferentes localizações, que permitiria diferentes 

condições de acesso à cidade. Na segunda, apresentam-se reflexões que se desdobram da 

questão fundiária, a saber, os processos de segregação e fragmentação socioespacial. Esse 

tópico consiste em um esforço teórico-metodológico para balizar o estudo dos conflitos pela 

moradia na metrópole Fortaleza, destacando o estudo de caso do bairro Sapiranga/Coité. Na 

terceira, apresenta-se uma caracterização das diferentes formas de produção da moradia na 

metrópole Fortaleza a partir da análise de diversas bases de dados. Na quarta, se discute a 

expansão do circuito imobiliário residencial formal na metrópole Fortaleza e a configuração 

do “setor sudeste” enquanto vetor de metropolização imobiliária.  

Os processos destacados na matriz metodológica para a temática “habitação: entre 

valor de uso e valor de troca” são os seguintes: aumento da carência e precarização da 

habitação; avanços e recuos do Estado no enfrentamento da questão habitacional; expansão de 

ocupações, favelas e autoconstrução; expansão do circuito imobiliário formal; desfavelização 

promovida pela iniciativa pública e/ou privada em áreas de interesse imobiliário; e imbricação 

das relações capitalistas e não capitalistas na produção da habitação. Esses processos serão 

discutidos de forma articulada neste capítulo, lançando mão de diferentes bases de dados 

(primários e secundários) para cada uma das três formas de produção da habitação.  

A habitação é produzida de diferentes formas enquanto relações sociais de produção 

que articulam os agentes envolvidos com o trabalho direto, o controle técnico da produção, o 
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controle econômico direto da produção e o controle econômico indireto (JARAMILLO, 

1982). Esse autor entende que o “entrelaçamento” entre as diferentes formas de produção 

determina a produção do espaço global das cidades latino-americanas: produção por 

encomenda; promoção privada (produção para mercado); autoconstrução (produção 

doméstica) e produção desvalorizada pelo Estado (produção estatal). Concordando com 

Jaramillo (1982) acerca das “formas de produção do espaço construído”, Rufino e Pereira 

(2011) lembram que a “produção para mercado” (formal) desempenhou um papel central na 

produção das cidades latino-americanas, mesmo não sendo a forma predominante: 

Nesta coexistência de formas de produção do espaço construído, aquela constituída 

por relações capitalistas mais desenvolvidas (a produção para mercado) tendia a 

dominar o processo de produção do espaço, mesmo não tendo atuação predominante 

na totalidade do espaço da cidade. Tal dominação está vinculada à produção da 

mais-valia e mecanismos mais elaborados de valorização imobiliária, o que 

conduzia sua atuação para os espaços onde a captura dessa valorização fosse mais 

rentável, tomando a frente dos processos de diferenciação espacial (RUFINO; 

PEREIRA, 2011, p. 72). 

Como salientou Rufino (2012), a importância dessa forma de produção na atualidade 

pode ser inferida pela utilização do termo “produção imobiliária” como seu sinônimo. Embora 

essa utilização esteja consagrada, representa uma transposição inadequada, que confunde as 

duas noções, uma geral e a-histórica (a produção imobiliária) e, outra, uma forma histórica e 

particular de produção capitalista do espaço (a produção para mercado). A utilização do termo 

“produção imobiliária” no decorrer dessa Tese é feita com ciência desse equívoco, mas 

procurando avançar em sua compreensão enquanto forma de produção específica. Além disso, 

entende-se que a noção de “circuito imobiliário residencial formal” ou “produção imobiliária 

residencial formal” aponta para a especificidade dessa forma de produção da habitação. Nesta 

tese, não se utiliza o termo “mercado imobiliário”, pois ele remete apenas às relações de 

consumo, ao passo que “circuito imobiliário” dá conta das relações de produção, distribuição, 

circulação e consumo da habitação.  

Mesmo considerando que a classificação proposta por Jaramillo (1982) seja útil, 

nessa tese a questão da habitação será discutida enfocando os agentes da produção 

habitacional: Estado, circuito imobiliário formal e sujeitos sociais (os próprios moradores) 

que “resolvem” por conta própria a reprodução social de sua existência (PEQUENO e ELIAS, 

2010; PEQUENO, 2011).  Trata-se de compreender como as três formas de produção 

diferenciadas quanto aos agentes – conduzidas pelas políticas públicas de habitação; pelo 

circuito imobiliário formal; ou pelas ocupações informais como resposta ao obstáculo da 

propriedade privada da terra – se articulam na produção de um espaço urbano 

simultaneamente homogeneizado, fragmentado e hierarquizado (LEFEBVRE, 2006).  
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Longe de ser estruturalista ou estanque, essa classificação é muito mais um recurso 

metodológico que procura realçar a lógica que preside a produção e a apropriação da 

habitação em diferentes espaços da cidade conduzida (predominantemente) por diferentes 

agentes. Como o pensamento nunca consegue dar conta da riqueza e da complexidade da 

realidade, formulam-se aproximações buscando explicá-la. Ressalte-se que as lógicas, as 

estratégias e as agendas de cada agente anteriormente identificado nem sempre divergem; 

muitas vezes, elas se aproximam e se fortalecem mutuamente.  

Como se constatará com base na referência empírica de Fortaleza, a produção 

articulada das “três cidades” (PEQUENO, 2011) relaciona-se intrinsecamente à segregação 

socioespacial, lembrando que “a segregação é um processo dialético, em que a segregação de 

uns provoca, ao mesmo tempo e pelo mesmo processo, a segregação de outros” (VILLAÇA, 

2001, p.148). Rodrigues (1988a) reconhece esse processo como o “fetiche da cidade”:  

[...] como pelo trabalho recebe-se pouco (ilusoriamente recebe pelo que se vale), só 

pode usufruir de determinada qualidade de vida. Como quem detém a propriedade 

tem uma remuneração maior, porque “contribui mais”, pode-se usufruir de uma 

qualidade de vida melhor. É a mistificação da realidade: a cada um o lugar que 

merece na cidade (RODRIGUES, 1988a, p. 100). 

Villaça (2001) sustenta que a estruturação das metrópoles brasileiras é fundada no 

processo de segregação socioespacial, por meio do qual as elites garantem seu acesso ao valor 

de uso complexo da cidade (RIBEIRO, 1997; LOJKINE, 1997; TOPALOV, 1979). Nesse 

sentido, Villaça (2001) afirma que na estrutura das metrópoles brasileiras as elites/burguesias 

tendem a se concentrar em um setor da cidade, para o qual buscam atrair investimentos 

públicos e privados, sendo a acessibilidade um produto social. Ou seja, “as burguesias 

segregadas controlam a produção do espaço urbano dominando equipamentos centrais e não-

centrais atraindo-os para sua direção de deslocamento” (VILLAÇA, 2001, p.313). Na 

formação de um espaço urbano segregado, o Estado possui papel fundamental, pois “nenhum 

mercado ‘privado’ poderia funcionar se o Estado não sancionasse as cláusulas contratuais e 

administrasse os remédios para a sua quebra, estando, pois, no âmbito dos poderes mais 

abrangentes do Estado a permissão ou a proibição da segregação” (BOTELHO, 2007, p.36). 

Villaça (2001, p. 321) assim resume seu argumento: 

Talvez o processo mais notável de produção do espaço sob o comando das camadas 

de mais alta renda seja a inter-relação que elas e seus bairros residenciais mantêm 

com os centros principais. Quanto mais essas camadas se concentram em 

determinada região da cidade, mais elas procuram trazer para essa mesma região 

importantes equipamentos urbanos. Quanto mais o conseguem, mais vantajosa essa 

região se torna para aquelas camadas e mais difícil se torna, para elas, abandonar 

essa direção de crescimento.   
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Em muitas metrópoles, como em Fortaleza, a segregação vem ganhando novos 

contornos
38

, pois muitas vezes o mesmo espaço abriga segmentos sociais muito diversos. Mas 

isso não implica que haja menos segregação; pelo contrário, ela geralmente se exacerba pela 

fragmentação social e pelas disparidades socioespaciais, pois embora a distância física entre 

imóveis luxuosos e ocupações/favelas esteja cada vez menor, a distância social se aprofunda 

com os muros (materiais e imateriais). Assim, considerando a escala da metrópole, facilmente 

se identifica o setor sudeste como o atual “eixo de segregação residencial” da cidade, mas 

considerando a escala do setor, as disparidades socioespaciais revelam-se gritantes, 

evidenciando a “fragmentação socioespacial” como condição e produto para expansão 

imobiliária formal em meio a favelas.  

O processo de segregação está intrinsecamente relacionado com a questão da 

propriedade privada da terra. Lojkine (1997, p.188) chega a afirmar que a principal 

manifestação espacial da renda fundiária urbana é a segregação, produzida “pelos 

mecanismos de formação dos preços do solo, estes, por sua vez, determinados, conforme 

nossa hipótese, pela nova divisão social e espacial do trabalho”. Destarte, julga-se pertinente 

aprofundar a discussão sobre a questão da terra e da segregação e fragmentação socioespaciais 

antes de proceder-se a análise das dinâmicas socioespaciais da produção de moradia.    

 

2.1 A centralidade da propriedade privada da terra na produção do espaço 

  

Estudar a habitação no Brasil remete à discussão da propriedade privada da terra, pois 

a moradia não pode prescindir da base fundiária, cujo acesso é mediado pela propriedade 

privada desde a promulgação da Lei de Terras em 1850, que universalizou a propriedade 

capitalista da terra. Martins (1978) denominou de “cativeiro da terra” a forma de assegurar a 

sujeição do trabalho ao capital na transição do trabalho escravo para o livre, por meio do qual 

a renda capitalizada no escravo transformava-se em renda territorial capitalizada.  

Para Rodrigues (1988a, p. 65), pela Lei de Terras determinava-se “um preço que terá 

como requisito básico impedir o acesso do trabalhador à terra”. No caso específico de 

Fortaleza, a compreensão desse processo foi objeto de pesquisa de Silva (1999), estudando a 

constituição da propriedade privada da terra por meio da urbanização no século XIX e início 

do XX, caracterizada num primeiro momento pelo embate com as relações sociais baseadas 

                                                 
38

 Como será discutido em seção específica, recentemente um padrão fractal (de proximidade física e distância 

sociocultural) vem se superpondo ao padrão centro-periferia de segregação, que caracterizou a constituição das 

metrópoles brasileiras. 
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nos costumes
39

 e num segundo momento pela metamorfose da renda da terra rural em renda 

fundiária urbana
40

.  

A propriedade privada da terra urbana, contraditória e simultaneamente, constitui, 

por um lado, uma condição para a reprodução das relações sociais capitalistas de produção e, 

por outro, um obstáculo à livre circulação do capital e ao investimento no circuito imobiliário 

em virtude de sua não reprodutibilidade.  

A propriedade privada da terra urbana na atualidade tem como forma fenomênica o 

preço da terra, e sobre a definição desse preço repousam muitas discussões. As pesquisas 

sobre a questão urbana que adotam o método dialético geralmente se apoiam na teoria da 

renda fundiária urbana, elaborada a partir da teoria da renda da terra agrícola, proposta por 

Marx
41

. O grande problema é que a “teoria marxista da propriedade da terra no capitalismo 

não é completa. Como e por que uma classe de proprietários imobiliários se perpetua no 

capitalismo, onde predomina fortemente a propriedade mobiliária? De onde vem a renda da 

terra?” (LEFEBVRE, 1999, p. 139).  

Mesmo reconhecendo alguns impasses teórico-metodológicos, a maioria dos 

estudiosos do urbano de corte marxista utiliza a teoria da renda da terra urbana (ACIOLLY, 

1985; BOTELHO, 2007; CASTELLS, 1983; COSTA, 2009; GONZALES, 1985; HARVEY, 

1990; LEFEBVRE, 1999; LOJKINE, 1997; RIBEIRO, 1997, 1986; SPOSITO, 1990; 

TOPALOV, 1979).  

Resumidamente, esses autores entendem que a terra não é capital, pois não se trata de 

um valor criado pelo trabalho, embora tenha se tornado uma mercadoria, que possui preço 

determinado no modo de produção capitalista. A terra não produziria lucro (por não se 

capital), mas geraria renda (parte da mais-valia global produzida pelo trabalho que é paga ao 

proprietário em troca do direito ao uso da terra).  

Interpretação diferente é sustentada por Carlos (1994, 2011b) e Villaça (2001), os 

quais entendem que a terra urbana, enquanto parcela do espaço urbano socialmente produzido 

pelo trabalho coletivo da sociedade, tem valor.  

                                                 
39

 Conflito entre o direito costumeiro e o direito positivo (baseado na lei), tendo como fundamento a realização 

da propriedade privada capitalista. 
40

 A partir da formação do estoque de terras do grupo econômico familiar Gentil, que teria destacada atuação na 

expansão da cidade via implantação de loteamentos, como ficou evidenciado na seção anterior. 
41

 Para Marx, a renda fundiária é a forma em que se realiza economicamente, se valoriza a propriedade fundiária 

(monopólio de acesso). Desenvolveu, a partir de David Ricardo, a teoria da renda da terra agrícola, segundo a 

qual haveria três formas de renda: 1) renda absoluta – tributo pago ao proprietário pelo simples fato de ser 

proprietário, mesmo do pior terreno; 2) renda diferencial I (vantagens relativas à maior fertilidade e à localização 

das terras) e II (resultante de aplicação de capitais ao solo); 3) renda de monopólio – determinada pelo preço de 

monopólio (preço acima do valor) da mercadoria produzida na terra e pela necessidade ou capacidade de 

pagamento dos consumidores. 
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Não se pretende “resolver” essa discussão nos limites desta tese, até porque ambas as 

interpretações partem da mesma matriz teórica da “produção social do espaço urbano”, 

lançando luz em aspectos diferentes da questão da terra urbana na realidade contemporânea. 

Nesse sentido, julga-se importante apresentar os principais elementos de cada um desses 

argumentos, buscando identificar as articulações entre renda, preço e valor, evidenciando a 

validade teórica e a relevante contribuição dessas duas interpretações sobre a terra urbana.    

A contribuição da teoria da renda fundiária para explicar a estruturação das cidades 

foi bem resumida por Farret (1985): 

No modo de produção capitalista, o produto social é produzido sob a forma de valor. 

Somente o trabalho é capaz de produzir, portanto de criar valor (e, portanto, mais 

valia). O fato de a terra não ser produzida significa, portanto, que ela não tem valor – 

ela não incorpora trabalho. Aqui comparece a natureza peculiar da mercadoria terra. 

Enquanto que no preço de qualquer outra mercadoria o que fica escondido é o 

processo real de formação do valor que está nele (preço) contido – valor esse, como 

vimos, exclusivamente produzido através do trabalho – no preço da terra, o que está 

escondido é, isto sim, a redistribuição do valor (mais valia) produzido em outro 

lugar e a ele incorporado, principalmente através dos investimentos públicos em 

serviços e melhorias urbanas e dos efeitos do zoneamento de uso do solo. Em outras 

palavras, o valor dos terrenos urbanos se deve, em grande parte, a um excedente 

(mais valia) criado pelo trabalho da sociedade em geral, via a ação do Setor público. 

(FARRET,1985, p.85) 

Fomentando o debate, Carlos (1994) defende a ideia de “terra-espaço”: 

materialização do trabalho geral da sociedade contido na totalidade do espaço geográfico em 

uma localização. E enquanto “terra-espaço”, “a terra como mercadoria tem um valor que se 

expressa através da localização, papel e grau de inter-relação com o espaço global, produzido, 

mesmo que seja potencial, dentro de condições específicas” (CARLOS, 1994, p.170). 

Avançando nessa discussão, Carlos (2011b) defende que a reprodução do espaço urbano na 

metrópole no momento atual se realiza mediante a transformação do espaço-mercadoria em 

produto imobiliário, mercadoria voltada ao consumo produtivo, que articula capital 

financeiro, capital industrial e setor imobiliário. Segundo a autora, 

Muito se escreveu sobre o modo como o espaço urbano seria capaz de gerar uma 

renda da terra. [...] nossa hipótese é de que o processo de produção, sob o 

capitalismo, transforma o espaço numa mercadoria (com conteúdos sensivelmente 

diversos daquele da terra no campo), auferindo-lhe valor. Desse modo, se é possível 

que o dono da terra extraia renda pela concessão de sua propriedade para exploração 

pelo arrendatário no campo, por sua vez, o solo urbano, sob a determinação da 

produção, permite a realização do valor, quando disposto por seu proprietário no 

mercado imobiliário para compra ou aluguel. (CARLOS, 2011b, p.91). 

No mesmo sentido, Villaça (2001, p.72) propõe o conceito de “terra-localização”, 

entendendo que a localização é um valor de uso da terra (transformado em valor de troca que 

se traduz em preço da terra); valor dado “pelo tempo de trabalho socialmente necessário para 
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produzi-la, ou seja, para produzir a cidade inteira da qual a localização é parte”. Villaça 

responde à Farret e aos defensores da teoria da renda fundiária urbana: 

É um equívoco a ideia de que a terra urbana é dom gratuito da natureza, de que por 

isso não tem valor ou não é possível controlar sua oferta. Tratar a terra dessa 

maneira é equipará-la ao ar, ou mesmo às águas tal como se encontram na natureza – 

mas não àquela que sai da torneira em nossas casas. Com a terra é radicalmente 

diferente. Considerar a terra urbana produto não produzido, só porque sua base 

material o é, é o mesmo que reduzir um produto produzido à sua matéria prima. 

Reduzir a terra urbana a apoio físico é não só reduzi-la à sua condição de matéria-

prima, como também a seu aspecto mais inconseqüente e irrelevante, o começo da 

mobilização do espaço para permitir sua produção, segundo Lefebvre. Esse autor 

expôs com clareza o processo de produção do (valor) espaço, distinguindo-o de sua 

matéria-prima, o solo, no conceito fundiário antigo. (VILLAÇA, 2001, p.70-71) 

Todavia, é importante lembrar que o próprio Lefebvre (1999), um dos principais 

teóricos da produção social do espaço (base para a formulação do pensamento de Carlos e 

Villaça), também defende que haja rendas fundiárias urbanas (renda de situação/diferencial I, 

renda de equipamento/diferencial II e renda absoluta), relacionando sua formação à atuação 

do setor imobiliário: 

É nesse contexto de alta industrialização que reaparecem, fato já sublinhado, “rendas 

urbanas” assemelhadas às rendas rurais fundiárias: renda de situação (renda 

diferencial I) – renda de equipamento (renda II). Mais renda absoluta, pretendida por 

todo proprietário, pelo fato de ser proprietário e que serve de base à especulação. 

Isso quer dizer que a teoria do “ramo imobiliário” (com seus traços característicos: 

renda da terra e comercialização do espaço, investimentos de capitais e ocasião de 

lucros etc.), durante muito tempo setor secundário, progressivamente integrado ao 

capitalismo, está ainda em processo de elaboração. (LEFEBVRE, 1999, p. 167) 

As formas de renda que aparecem na cidade foram sintetizadas por Sposito (1990), 

propondo a aplicação da teoria da renda agrícola para o caso das cidades: 

A renda absoluta, formada pelo caráter capitalista da propriedade privada e 

apropriada pelos proprietários das parcelas do solo; a renda diferencial, formada por 

fatores como a construtibilidade e a localização dos lotes urbanos por um lado, e 

pelos investimentos feitos tanto nos lotes quanto em setores que influenciam direta 

ou indiretamente a posição do lote no mercado fundiário; a renda de monopólio, que 

é manifesta mais pela capacidade de consumo do solo urbano e pela atuação 

localizada de setores do Estado (que também vai influenciar na formação da renda 

diferencial) formando áreas de segregação social (SPOSITO, 1990, p.44).   

Em síntese, a renda do solo urbano seria o “operador econômico da reprodução da 

divisão social do espaço urbano, determinando o movimento da estratificação dos espaços 

urbanos, através da relação que se estabelece [...] entre os padrões das rendas da população e 

os preços dos alojamentos” (GONZALES, 1985, p.107). Portanto, a renda urbana comandaria 

o processo de segregação espacial. O planejamento urbano (realizado pelo Estado, muitas 

vezes atendendo às demandas e às pressões dos agentes do circuito imobiliário) comparece 

como elemento fundamental nesse processo, pois há uma “correlação entre a RD-II [renda 

diferencial II] e a RM [renda de monopólio] através do zoneamento da cidade, preexistente 
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por atribuições de Planos Diretores e Leis de Zoneamentos ou pelo status adquirido ou 

potencial de certos setores urbanos” (GONZALES, 1985, p.105).  

Outro fator significativo é a expansão territorial da cidade, pois a integração de novas 

áreas em pior situação, sem qualificação urbana, “faz variar a renda dos terrenos de outros 

setores, uma vez que essas novas áreas também exigem na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

produção do alojamento, um lucro extraordinário para cobrir a renda do solo” (GONZALES, 

1985, p.106). Assim, a integração de novas terras à malha urbana altera o gradiente de preços 

que expressa as diferentes rendas fundiárias auferidas na cidade, principalmente quando essa 

expansão segue os ditames da especulação imobiliária, deixando enormes vazios urbanos, 

cujo preço (econômico e social) será pago pelo conjunto da sociedade, mas o lucro apropriado 

privadamente. Esse foi o caso de Fortaleza, como será discutido no tópico 2.3. 

No estudo da produção do espaço pelas dinâmicas de produção da habitação em 

Fortaleza, os dois raciocínios analíticos brevemente discutidos trazem contribuições 

importantes, sendo ambos válidos para compreender a centralidade da propriedade privada da 

terra urbana nas relações, estratégias e disputas entre os agentes da produção do espaço. Um 

elemento que se destaca nos dois argumentos é a relevância que conferem à localização como 

produto social que condiciona a acessibilidade ao valor de uso complexo da cidade, tendo no 

Estado um dos principais agentes, em função da alocação de recursos em equipamentos e 

serviços urbanos, além da regulação do uso do solo mediante a legislação urbanística. 

Entendendo a localização como componente das rendas diferenciais ou entendendo-a como o 

próprio valor da terra (trabalho social cristalizado no espaço), aponta-se para a necessidade de 

compreender a produção social do espaço urbano, base teórica das duas interpretações. 

Nesse sentido, esta tese reafirma a validade e a atualidade da teoria da renda 

fundiária urbana para explicar a constituição do preço da terra urbana e para compreender o 

ciclo global do capital na esfera da valorização imobiliária.  Todavia, o estudo também 

reconhece que, em certo sentido, pode-se atribuir “valor” ao espaço urbano tornado “produto 

imobiliário” (CARLOS, 2011b), enquanto resultado do trabalho social cristalizado. 

 

2.2 Segregação socioespacial e fragmentação socioespacial como padrões de estruturação 

das metrópoles latino-americanas 

 

A localização como produção social remete a outra importante discussão teórico-

metodológica no âmbito dos estudos urbanos, referente ao conceito de segregação 
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socioespacial. Face às diferentes interpretações desse processo, torna-se fundamental 

explicitar a qual conceito esse trabalho se filia. 

 Esta pesquisa enfoca a segregação enquanto “divisão por diferença ou status 

hierárquico” (MARCUSE, 2004), que remete às relações de poder entre diferentes classes (ou 

frações de classes) sociais. Esse padrão é chamado de segregação residencial socioeconômica, 

diferenciando-se de outros padrões de segregação (racial, étnica, religiosa etc.). Na realidade 

latino-americana, é consenso entre os pesquisadores que o padrão característico de 

estruturação das grandes cidades é o da segregação socioeconômica (NEGRI, 2008; 

SABATINI e SIERRALTA, 2006; VIGNOLI, 2001; VILLAÇA, 2001). 

 Segundo Corrêa (1991; 2013), o primeiro modelo de segregação foi proposto pelo 

geógrafo alemão Kohl em 1841, segundo o qual a cidade estava dividida em anéis 

concêntricos, sendo que a elite habitava no centro e os pobres na periferia. Posteriormente, o 

estudo do processo de segregação ganhou destaque na Escola de Chicago, sendo elemento 

central na explicação do modelo de estruturação das cidades proposto por Burgess no início 

do século XX. O modelo concêntrico de Burgess propunha que os pobres moravam no centro 

deteriorado em busca de minimizar as distâncias do trabalho, enquanto as elites habitavam os 

subúrbios em busca de qualidade de vida. Nesses modelos, tributários do Darwinismo social, 

a segregação era naturalizada, entendida como resultado de um processo de “seleção natural” 

em que os mais fortes (ricos) expulsavam os mais fracos (pobres). Em outros termos, o grande 

equívoco desses modelos é a naturalização de processos e relações sociais. 

Esses dois modelos foram muito criticados e Hoyt propôs uma alternativa: o modelo 

setorial, segundo o qual a segregação seguia o padrão de setores a partir do centro, sendo o 

setor de amenidades ocupado pela classe de alta renda, circundado pela classe média, 

enquanto a classe pobre localizava-se diametralmente oposta. O modelo setorial de Hoyt foi 

fundamental para o desenvolvimento do pensamento de Villaça (2001) acerca do eixo de 

segregação residencial das camadas de alta renda nas metrópoles brasileiras. De acordo com 

Villaça (2001), o modelo setorial garante o controle do espaço pelas classes dominantes, pois 

facilita a concentração espacial de investimentos públicos e privados que a beneficiem. 

Segundo o autor, o controle da produção e consumo do espaço urbano exercido pela classe 

dominante se dá através do controle de três esferas: 

1. Na esfera econômica destaca-se o controle do mercado imobiliário que produz os 

bairros da classe dominante no local onde elas desejam.  

2. Na esfera política, ocorre o controle do Estado, que, no tocante ao espaço urbano 

se manifesta de três maneiras a saber:  

- Controle da localização da infraestrutura urbana.  

- Controle da localização dos aparelhos do Estado.  
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- Controle da legislação de uso e ocupação do solo.  

3. Finalmente a classe dominante desenvolve toda uma ideologia a respeito do 

espaço urbano. Essa ideologia - como toda ideologia - visa auxiliar a dominação e 

torná-la aceitável pelos dominados. (VILLAÇA, 1997, p. 8) 

Nos estudos latino-americanos sobre essa temática, destacam-se os trabalhos de 

Yujnovsky (Apud CORREA, 1991), Sabatini e Sierralta (2006), Vignoli (2001), Luco e 

Vignoli (2003), Sabatini, Carceres e Cerda (2004). 

Segundo Yujnovsky, a cidade latino-americana teve três períodos com diferentes 

padrões de segregação. O primeiro ocorreu entre o século XVI e 1850, caracterizando-se pela 

centralidade da moradia das classes altas no período colonial. Nesse período, o padrão era 

semelhante ao proposto por Kohl. O segundo foi de 1850 a 1930, quando há importantes 

mudanças nos sistemas de transportes, com o aparecimento de bondes e trens, que permitiu às 

classes altas afastarem-se do centro. O terceiro período inicia-se aproximadamente em 1930, 

quando o processo de urbanização se acelera em função dos fortes fluxos migratórios campo-

cidade. Nesse período, as classes altas buscam áreas com amenidades, em espaços com boa 

acessibilidade às centralidades, enquanto os trabalhadores expropriados do campo constituem 

vastos loteamentos populares ou favelas como forma de acesso à terra e à moradia. O 

trinômio loteamento popular/casa própria/autoconstrução caracterizou a formação de extensas 

periferias no processo de constituição das metrópoles brasileiras (BONDUKI, 2004; 

ROLNIK, 1997). 

 Esse padrão centro-periferia de segregação marcou a constituição das metrópoles 

brasileiras nas décadas de 1960 a 1980 e ainda predomina em muitas metrópoles. Todavia, a 

partir da década de 1990 e mais fortemente na década de 2000, um novo padrão começou a se 

destacar na realidade nacional: o padrão fractal, marcado pela proximidade física e 

distanciamento social. Um dos principais elementos estruturadores desse novo padrão são os 

condomínios fechados, áreas residenciais autossegregadas, separadas do entorno através de 

muros e aparatos de segurança. Uma importante referência no estudo dessa transformação no 

Brasil foi o trabalho de Caldeira (2000) sobre os enclaves fortificados: 

Sobrepostas ao padrão centro-periferia, as transformações recentes estão gerando 

espaços nos quais os diferentes grupos sociais estão muitas vezes próximos, mas 

estão separados por muros e tecnologias de segurança, e tendem a não circular ou 

interagir em áreas comuns. O principal instrumento desse novo padrão de 

segregação espacial é o que chamo de ‘enclaves fortificados’, Trata-se de espaços 

privatizados, fechados e monitorados para residência, consumo, lazer e trabalho. A 

sua principal justificação é o medo do crime violento. Esses novos espaços atraem 

aqueles que estão abandonando a esfera pública tradicional das ruas para os pobres, 

os ‘marginalizados’ e os sem-teto. (CALDEIRA, 2000, p.211) 

 Caldeira (2000) destaca três padrões de segregação na cidade de São Paulo. O 

primeiro se estende de fins do século XIX até 1940, sendo caracterizado pela cidade 
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concentrada em torno de seu núcleo central, com maior proximidade entre ricos e pobres, 

apesar de já existir segregação explicitada pelos padrões construtivos das moradias. O 

segundo, de 1940 a 1980, assinala um novo padrão baseado no aumento das distâncias físicas 

e sociais entre as classes, com maior dispersão entre si, com o qual os mais pobres cada vez 

mais são “expulsos” para a periferia subequipada. Este modelo centro-periferia materializou-

se na estrutura radial-concêntrica de expansão da cidade. O terceiro período, após a década de 

1980, seria caracterizado pela maior proximidade espacial entre as classes sociais, com a 

maior dispersão da classe alta pela periferia e da difusão da classe pobre pelas áreas mais 

nobres da cidade, principalmente com a criação de favelas. É neste contexto que se acentua a 

autossegregação da classe de renda mais alta nos “enclaves fortificados”, delineando um 

padrão fractal de segregação (CALDEIRA, 2000; D’OTTAVIANO, 2008; NEGRI, 2008; 

SABATINI e SIERRALTA, 2006). 

 Alguns autores não concordam com a ideia desse último padrão (fractal) por 

entenderem que só há segregação socioespacial quando há separação espacial radical 

implicando “rompimento entre a parte segregada e o conjunto do espaço urbano, dificultando 

as relações e articulações que movem a vida urbana” (SPOSITO, 2013, p.65). Segundo essa 

perspectiva, os processos de distanciamento social simultâneo à proximidade física entre 

diferentes formas de moradia (entre condomínios e favelas, por exemplo) seriam mais bem 

explicados pela noção de fragmentação socioespacial, que será discutida posteriormente. A 

aproximação entre as duas ideias (segregação fractal e fragmentação socioespacial) se dá na 

centralidade que o processo de autossegregação das elites e classes médias desempenha na 

explicação de cada uma.   

 O modelo fractal relaciona-se à autossegregação das camadas de alta renda, que 

substitui as distâncias físicas do modelo centro-periferia pelos aparatos de segurança que 

garantem o distanciamento sociocultural. Todavia, não se pode esquecer que a segregação de 

uns implica na segregação de outros, sendo um processo dialético. Assim, discorda-se de 

Marcuse (2004) quanto à existência de segregações aceitáveis (enclaves, autossegregação) e 

segregações inaceitáveis (involuntária, guetos), como se fossem processos distintos. Reforça-

se a tese de Villaça (2004), segundo a qual a segregação por classes (socioeconômica) 

envolve disputa por localizações, implicando em conflito e coerção.      

Considerando a literatura pesquisada, entende-se que a realidade da metrópole 

Fortaleza pode ser compreendida a partir do conceito de Villaça (1997, 2001), pois o setor 

sudeste constitui um eixo de concentração das elites, sendo esse padrão de segregação 

imprescindível para o controle da produção e do consumo do espaço urbano (PEQUENO, 
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2002). A segregação é aqui entendida como mecanismo de apropriação desigual do espaço, 

que se dá na escala metropolitana, permanecendo o modelo centro-periferia com muita força.  

Todavia, esse modelo de segregação não é mais o único em Fortaleza, superpondo-se a 

ele o modelo fractal (CALDEIRA, 2000; D’OTTAVIANO, 2008; NEGRI, 2008; SABATINI 

e SIERRALTA, 2006), com a expansão de condomínios fechados. Entende-se que essas duas 

referências não se contrapõem, mas remetem a diferentes escalas de análise. Na escala 

metropolitana, permanece o padrão centro-periferia, com a concentração de investimentos 

públicos e privados em um setor da metrópole (sudeste), sendo central o papel do Estado, 

como será discutido detidamente no terceiro capítulo da Tese. Na escala do bairro 

Sapiranga/Coité, a heterogeneidade de grupos sociais que poderia indicar a ausência de 

segregação, aponta para a emergência de um novo padrão de segregação, o padrão fractal, 

sendo central o circuito imobiliário formal.    

 Fragmentação socioespacial: um conceito em constituição     

Outro conceito que é importante para a realidade em foco é o de “fragmentação”, 

utilizado para designar novas dinâmicas urbanas em ocorrência nas cidades, sendo recente nos 

estudos urbanos. Já a segregação é um conceito amplamente utilizado, desde sua formulação 

na Escola de Chicago, na década de 1920. Para Souza (2008, p. 59), a fragmentação ocorreu 

na virada dos anos de 1970, sendo uma ideia da cidade como “unidade na diversidade”: 

Fragmentação tem a ver, obviamente, com fragmentos. E fragmentos são partes, 

frações de um todo que ou não se conectam mais, ou quase não se conectam mais 

umas com as outras: podem ainda “tocar-se”, mas não muito mais que isso. Claro 

está, ou deveria estar, que se trata de muito mais que um processo de 

“diferenciação”. Menos óbvio é que se trata de algo que vai além, até mesmo, de um 

processo de “segregação” (SOUZA, 2008,p. 56). 

O conceito de fragmentação urbana é um dos mais contemporâneos com relação às 

transformações do espaço urbano, podendo-se dizer que há apenas concepções e noções de 

fragmentação urbana. Dentre os autores que se dedicam a esse debate, indicam-se Sposito, 

Salgueiro, Souza, Schapira, Janoschka e Glasze.  

Sposito (2011) entende que a fragmentação é a forma mais avançada e complexa de 

expressão da segregação socioespacial, caracterizada pela negação das possibilidades de 

diálogo entre as diferenças nas dimensões sociopolítica e socioeconômica. Ou seja, para a 

autora a fragmentação seria o acirramento da segregação socioespacial no contexto do avanço 

de novos produtos imobiliários
42

, que permitem a proximidade física mantendo o 

distanciamento social, pelo uso de aparatos de segurança: 

                                                 
42

 É importante deixar clara a distinção adotada neste trabalho entre condomínios horizontais fechados e 

loteamentos fechados, evidenciando que apenas os primeiros estão presentes no bairro estudado. A legislação 



117 

 

A relativa proximidade geográfica só é possível por causa dos muros e dos sistemas 

de controle ao acesso a espaços privados residenciais (loteamentos fechados e 

condomínios horizontais e verticais), espaços industriais (condomínios de 

empresas), comerciais e de serviços (como os shoppings centers, centros 

empresariais e de negócios, espaços de lazer e entretenimento), bem como a livre 

circulação nos espaços públicos (SPOSITO, 2011, p.141). 

Souza (2000, p. 216-7) adota a fragmentação sociopolítico-espacial, destacando o 

plano da dimensão política, ou seja, a dimensão do poder. Assim, trata-se de fragmentação 

territorial, considerando território como um espaço definido e delimitado por e a partir de 

relações de poder. Esse tipo de fragmentação não diz respeito às fronteiras estatais, mas ao 

surgimento de poderes paralelos ao Estado, que territorializam ostensivamente vários pontos 

do espaço intraurbano, desafiando o controle estatal. O autor cita as favelas e/ou os 

loteamentos nas periferias pobres das cidades, dominadas por grupos de traficantes que 

impõem regras de convivência aos outros moradores e aos estabelecimentos comerciais e de 

serviços. A outra ponta do espectro da fragmentação do tecido sociopolítico-espacial refere-se 

à territorialização ostensiva, com regras previamente determinadas e mesmo legitimadas 

perante o Estado, o que Souza (2000) chama de “escapismo das elites para as periferias das 

cidades”, a dispersão das áreas residenciais das elites, em loteamentos fechados
43

, 

                                                                                                                                                         
nacional define condomínios como edificações ou conjuntos de edificações, construídos sob a forma de unidades 

isoladas, destinadas a fins residenciais ou não residenciais, em que a cada unidade caberá uma fração ideal do 

terreno e coisas comuns (art. 1º da Lei 4.591/1964, que dispõe sobre o condomínio em edificações e as 

incorporações imobiliárias). No art. 8º da mesma lei, se estabelecem dois tipos de “condomínios por unidades 

autônomas”, a saber: (1) condomínios horizontais de casas térreas ou assobradadas; e (2) condomínios verticais 

constituídos de edifícios de dois ou mais pavimentos. Como a Lei 4.591/1964 não estabelece área máxima para o 

tamanho dos condomínios horizontais, cabe aos municípios regular esse aspecto por meio da legislação 

municipal de uso e ocupação do solo, vinculada ao Plano diretor. Já os loteamentos fechados (também chamados 

erroneamente de “condomínios horizontais fechados” por alguns, tais como BARBOSA e COSTA, 2011; 

BOTELHO, 2009; TAVARES e COSTA, 2010)  são considerados uma espécie de híbrido entre condomínios 

horizontais e loteamentos convencionais (abertos), em que o parcelamento do solo caracteriza-se pela abertura de 

novas vias cercadas por muros, com acesso interno controlado, apontando para a privatização de espaços 

públicos (FREITAS, 2008). Segundo Silva (1995), os "loteamentos fechados" não existem juridicamente, pois 

não há legislação que os ampare, constituem uma deformação de duas instituições jurídicas: do condomínio 

horizontal de casas térreas ou assobradadas (art. 8º da Lei 4.591/1964) e do loteamento aberto (Lei 6.766/1979). 

A literatura especializada tem apontado que os loteamentos fechados conformam uma espécie de “bairro 

privatizado”, que tende a apresentar homogeneidade socioeconômica e cultural dos moradores (CALDEIRA, 

2000; FREITAS, 2008; MIÑO e SPOSITO, 2003; RODRIGUES, 2013; SPOSITO e MIÑO, 2002; 

ZANDONADI, 2009). No município de Fortaleza, a legislação local estabelece que a “subdivisão de gleba com 

área superior a 10.000m² deverá ser realizada por meio de parcelamento” (art. 185 do PDPFor, alterado pela Lei 

Complementar nº 0101, de 30/12/2011). Dessa forma, restringe-se o tamanho dos condomínios horizontais à área 

máxima de 10.000m² de terreno (o que corresponde a uma quadra padrão). Quanto aos loteamentos fechados, 

ainda não há casos no município de Fortaleza, mas esses empreendimentos têm sido parte das estratégias de 

reprodução do capital imobiliário na expansão da metrópole Fortaleza, alcançando os municípios periféricos, 

como mostrou o estudo de Nogueira (2011) sobre o município de Eusébio no contexto da dinâmica imobiliária 

da RMF. Os loteamentos fechados também têm se implantado em trechos pontuais do litoral cearense, 

associando investimentos imobiliários e turísticos.  
43

 Embora não regulamentados juridicamente, os loteamentos fechados vem sendo aprovados em vários 

municípios brasileiros, utilizando-se de duas estratégias, ambas ilegais: (1) são aprovados com base na Lei 

6.766/1979, lei de parcelamento de solo elaborada para loteamentos abertos, sendo fechados/murados através de 

regulamentação da administração pública municipal, por meio da concessão de direito real de uso, prevista no 
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condomínios horizontais e shopping centers, ambos regidos por regras de convivência e 

conduta para seus moradores e consumidores.  

Janoschka e Glasze (2003, p. 15) veem a fragmentação como consequência da difusão 

dos parcelamentos de solos fechados, enfocando o termo a partir de três níveis analíticos. O 

primeiro é o da fragmentação físico-material, segundo a qual há desintegração espacial do 

corpo urbano construído em unidades independentes, como as construções de áreas de acesso 

restrito em partes do tecido urbano.  

O segundo nível é o da fragmentação social, como consequência da fragmentação 

físico-material, que implica na supressão de espaços públicos e organização da vida orientada 

“para dentro”, evitando o contato com as pessoas que se distinguem de seu estilo de vida.  

O terceiro nível é o da fragmentação político-territorial, como ocorre nas 

urbanizações fechadas que se estendem a uma superfície tão extensa que os serviços 

comunitários e os meios de transportes são prejudicados. Esse nível assemelha-se ao que 

Souza (2000) intitula de fragmentação sociopolítico-espacial, em que as regras do Estado são 

substituídas por outras paralelas, normatizando fortemente o território por interesses privados. 

Semelhantemente, a abordagem de Santos (1990) também converge para esse nível analítico 

ao tratar da metrópole corporativa fragmentada.   

Salgueiro (1998) conceitua a fragmentação como organização territorial marcada pela 

existência de enclaves territoriais sem continuidade com a estrutura socioespacial que os 

cerca. Para a autora, a cidade fragmentada tem como característica o progresso dos transportes 

e das comunicações, e a presença de enclaves.  

Diante destas diferentes abordagens, há consenso de que esse é um processo recente na 

urbanização latino-americana. Nota-se a diferença entre as entre as abordagens, que enfocam 

a esfera política (SOUZA), a cultural (SALGUEIRO) ou a físico-material (JANOSCHKA & 

GLASZE). Todos definem a fragmentação como rompimento e descontinuidade. Entende-se 

que a fragmentação também pode se dar em territórios contínuos, sem que haja a separação 

                                                                                                                                                         
art. 7º do Decreto-Lei 271/1967; (2) são aprovados com base no 8º da Lei 4.591/1964, como se fossem 

condomínios horizontais, fundamentando-se no art. 3º do decreto-lei 271/1967, que equiparava o loteador ao 

incorporador, os compradores de lote aos condôminos e as obras de infraestrutura à construção da edificação, 

determinando a aplicação da Lei 4591/64 aos loteamentos. No segundo caso de modalidade de aprovação do 

loteamento fechado, os empreendimentos são aprovados como condomínio horizontal, mas comercializados de 

fato como loteamento fechado. Estratégias de marketing já forjaram termos como “condomínio horizontal de 

lotes” ou “loteamento em condomínio” para delinear a inovação imobiliária vendida nesses produtos. De acordo 

com Freitas (2008), os movimentos mais importantes no Brasil que buscam a legalização dos loteamentos 

fechados são: (1) o Projeto de Lei 3.057/2000, enquanto proposta de revisão da Lei Federal de Parcelamento do 

Solo Urbano nº 6.766/1979; (2) a incorporação de estratégias de regularização dos loteamentos fechados nos 

Planos Diretores Municipais; e (3) a inserção do Ministério Público como mediador dos conflitos e 

intermediador nas negociações de compensações em caso de regularização por meio de Termos de Ajustamento 

de Conduta (TACs). 
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espacial, considerada uma fragmentação funcional sobre os usos da cidade, a negação ou a 

impossibilidade de uso dos diversos espaços da cidade. 

A dinâmica de fragmentação é típica do atual período da produção do espaço, mas não 

substitui a segregação (SPOSITO, 2013), pois a diferenciação socioespacial permanece, 

entretanto ela vem sendo reforçada, acentuada, pela existência de barreiras físicas e/ou 

fronteiras simbólicas, por meio dos novos empreendimentos imobiliários residenciais 

fechados (no caso da moradia). 

Concluindo essas mediações teóricas, aponta-se para a possibilidade de a 

fragmentação se articular e reforçar a segregação socioespacial em Sapiranga/Coité. Ainda 

que a fragmentação sociopolítico-espacial (SOUZA, 2000; 2008) seja um processo mais 

visível e destacado nas metrópoles nacionais (São Paulo e Rio de Janeiro), ela aparece em 

germe nas demais metrópoles brasileiras, especialmente no espectro dos condomínios 

fechados e normatizados, que fraturam o espaço urbano, permitindo que diferentes classes 

sociais estejam “juntas e separadas ao mesmo tempo”.  

Zandonadi (2008), estudando o caso de Marília (cidade de porte médio em São Paulo), 

identificou no setor leste da cidade a ocorrência da fragmentação urbana em três formas: a 

fragmentação físico-material, seguindo a ideia de Janoschka & Glasze; a fragmentação do 

tecido sociopolítico espacial, segundo Souza (2000); e a fragmentação funcional.  

A fragmentação físico-material se expressa nos loteamentos fechados e os 

condomínios horizontais enquanto fronteiras e barreiras físicas no espaço das cidades, visando 

o controle da circulação, desintegrando espacialmente a cidade, por meio da constituição de 

unidades independentes, tendo por base o acesso restrito para apenas determinadas pessoas. 

Deste modo, tem-se a separação física da unidade em relação ao conjunto da cidade. Em 

Sapiranga/Coité, ainda que não haja os chamados “loteamentos em condomínio ou 

loteamentos fechados”, os condomínios horizontais (que ocupam geralmente uma quadra de 

até 12.500m²) fragmentam fisicamente o território do bairro, desintegrando-o e alterando a 

apropriação do espaço pelos demais moradores, por exemplo, no aumento dos percursos pela 

necessidade de contornar os condomínios com os muros cegos. 

A fragmentação do tecido sociopolítico espacial se expressa no plano da dimensão 

política, pela substituição da administração pública em diversos aspectos da gestão de 

serviços coletivos e regras de convivência (habitar normatizado e vigiado), entre outras 

regras, dando origem a poderes paralelos ao do Estado, territorializando-se ostensivamente em 

parcelas do espaço intraurbano (JANOSCHKA e GLASZE, 2003; SOUZA, 2000; 2008). Esse 

aspecto é mais restrito aos loteamentos fechados, que, pela sua extensão, acabam se tornando 
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bairros fechados, como ocorre na reprodução do capital imobiliário em outros espaços da 

RMF (marcadamente no Eusébio e, em menor escala, em Maracanaú, Caucaia, Maranguape e 

Cascavel). Todavia, essa dimensão da fragmentação também ocorre em germe nos 

condomínios de Sapiranga/Coité, em virtude do discurso da segurança. A fragmentação 

sociopolítico espacial é realizada por meio de legitimação do Estado, seja sob a forma de 

aprovação de condomínios horizontais de grandes dimensões, seja pela permissão de 

cercamento de áreas públicas por loteamentos fechados, ou mesmo com a legitimação das 

práticas (i) legais realizadas durante a implantação de diversos empreendimentos na cidade. 

A fragmentação funcional caracteriza-se pela expansão articulada da dispersão das 

áreas residenciais destinadas à população com níveis de rendimentos superiores (loteamentos 

fechados e condomínios horizontais), e a dispersão dos espaços de consumo, com mudanças 

na estrutura das cidades, alterando e complexificando a antiga estrutura centro-periferia, 

sendo que atualmente além da periferia “pobre”, observam-se também as periferias “ricas”. 

Outra alteração fundamental na estrutura é que a cidade deixa de ter uma área central única, 

surgindo novas áreas de concentração de atividades comerciais e de serviços, constituindo 

novas centralidades, acompanhando, sobretudo, as características das áreas residenciais 

próximas. Essa dimensão da fragmentação se manifesta em Sapiranga/Coité, uma vez que ele 

está encravado na centralidade metropolitana da Av. Washington Soares/CE 040. 

Pelo exposto, o processo que comanda a articulação contraditória do fragmento 

espacial Sapiranga/Coité ao circuito imobiliário formal do eixo sudeste da metrópole, é 

atravessado simultaneamente pela segregação (superpondo os padrões fractal e centro-

periferia) e pela fragmentação espacial (físico-material, sociopolítica espacial e funcional). 

  

2.3 Caracterização das formas de produção da moradia na metrópole Fortaleza 

 

Como já discutido, a constituição da metrópole Fortaleza teve na habitação um 

importante vetor de metropolização desde a década de 1970, com a lógica de periferização 

dos grandes conjuntos habitacionais construídos pelo BHN, associando-se ao vetor de 

industrialização. O circuito imobiliário formal também induziu a metropolização, associando-

se tanto ao vetor turístico nos espaços litorâneos valorizados de Caucaia e Aquiraz, quanto ao 

vetor de centralidades comerciais e de serviços que se delinearam na RMF em corredores 

viários importantes. E finalmente a produção informal da moradia pela autoconstrução em 

favelas ou em loteamentos populares guarda intrínseca relação com a formação do mercado 

de terras da capital a partir de 1930, restringindo o acesso à terra urbana. 
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Nesse sentido, mostra-se fundamental aprofundar a discussão das dinâmicas espaciais 

de produção da moradia na metrópole Fortaleza, que ajudam a compreender a atual 

estruturação da metrópole. A seguir, apresentam-se três itens de caracterização da questão 

habitacional em Fortaleza, analisando dados do mercado imobiliário formal (evolução dos 

loteamentos, fundamental por disponibilizar a terra urbana no mercado formal), das políticas 

habitacionais (evolução da produção de conjuntos habitacionais) e do processo de favelização 

(evolução da expansão de favelas). 

 

2.3.1 A produção pelo circuito imobiliário residencial formal: os loteamentos aprovados 

 

A produção de loteamentos constitui-se importante ramo do setor imobiliário pelo 

papel que desempenha no contexto da formação econômico-social capitalista, pois, além de 

contribuir no combate à tendência de queda da taxa média de lucro, conduz à valorização do 

solo urbano ao transformar seu uso e trazer mudanças na esfera das localizações, provenientes 

da adição do trabalho social à terra urbana (FRESCA, 2002). Assim, um dos caminhos para 

estudar o papel do circuito imobiliário formal na produção do espaço de Fortaleza é analisar a 

ampliação territorial da base fundiária, resultante da integração de novas terras ao tecido 

urbano pelo processo de implantação de loteamentos (AMORIM, 2011). 

Nesse sentido, a base de dados disponibilizada pela SEINF/PMF
44

 em atendimento 

ao Ofício nº 76/2010 (datado de 28/09/2010) foi uma fonte importante para a compreensão da 

atuação do circuito imobiliário na expansão da cidade pela produção de loteamentos. Todavia, 

algumas ressalvas metodológicas precisam ser feitas em relação a essa base: ela não é 

completa, pois não contém o mapeamento de todos os loteamentos de Fortaleza, contendo 

apenas os loteamentos cujas plantas são de conhecimento da SEINF; ela não faz distinção 

entre os tipos de parcelamento do solo (loteamento e desmembramento)
45

, chamando-os todos 

                                                 
44

 Segundo informações obtidas em entrevista realizada no dia 21/11/2011 com técnicos do setor de Cadastro de 

Loteamentos e do setor de Geoprocessamento da SEINF/PMF, o cadastro de loteamentos em meio analógico 

começou a ser organizado ainda na década de 1970, com base na cartografia em papel, utilizada na época. No 

início da década de 2000, iniciou-se o processo de elaboração da base de dados georreferenciada desse cadastro 

de loteamentos, a partir das plantas existentes no arquivo da SEINF. A base de dados desenvolvida contém o 

desenho dos perímetros dos loteamentos (não apresentando a divisão em quadras, lotes e vias) associado às 

seguintes informações: registro; nome do loteamento; tipologia (no caso de mutirões e conjuntos habitacionais); 

bairro; SER; quadrícula na cartografia oficial; aerofoto; data de aprovação; proprietário; zona cartorial de 

registro; dados do registro; memorial descritivo. A base de dados é atualizada sempre que a SEINF toma 

conhecimento de novas plantas de loteamentos em virtude da tramitação de vários processos administrativos de 

proprietários de imóveis em loteamentos não cadastrados na SEINF. 
45

 Segundo a Lei n° 6.766/79, “o parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou 

desmembramento” (art. 2°). Loteamento é “a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, com abertura 

de novas vias de circulação, de logradouros públicos, ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias 
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de loteamentos; há muitos parcelamentos com informações incompletas (principalmente 

quanto à data de aprovação e à propriedade fundiária). Em que pesem essas limitações, essa é 

a única base de dados a que se teve acesso. Face à inviabilidade de desagregar os 

parcelamentos, adota-se o termo genérico loteamento para todos, como consta no Cadastro. 

O Mapa 1 e a tabela 02 apresentam a evolução do número e da área dos loteamentos 

implantados na cidade, em todo o período registrado (1931-2002), bem como as direções 

principais da expansão verificada. 

Tabela 02: Evolução do n° e da área dos loteamentos aprovados em Fortaleza (1931-2002), em números 

absolutos e relativos 

Período Nº de loteamentos 

aprovados 

% do nº de 

loteamentos 

Área dos 

loteamentos (Km²) 

% da área 

incorporada  

Direções da 

expansão 

1931-1939 18 4,05% 3,019 3,20% 
Centro e 

Sudoeste 

1940-1949 60 13,51% 13,366 14,16% 
Todas as 

direções 

1950-1959 129 29,05% 27,895 29,56% Exceto Leste 

1960-1969 43 9,68% 16,795 17,80% Exceto Centro 

1970-1979 84 18,92% 7,174 7,60% 
Todas as 

direções 

1980-1989 72 16,22% 16,334 17,31% Leste e Sudeste 

1990-1999 35 7,88% 5,474 5,80% Sudeste 

2000-2002 3 0,68% 4,322 4,58% Sudeste 

Total 444 100,00% 94,379 100,00% - 

Sem data de 

aprovação 
438 - 96,531 - - 

Total 882 - 190,910 - - 

Fonte: Organização da autora a partir do Cadastro de Loteamentos da PMF/SEINF, 2011.  

Dados cedidos à pesquisa em atendimento ao Ofício nº 76/2010, datado de 28/09/2010. 

Como foi discutido no item anterior, a partir da década de 1930 se delineiam de 

forma incipiente os contornos da segregação socioespacial em Fortaleza, com as propostas de 

zoneamento do Plano de Remodelação e Extensão de Fortaleza (1933), fundamentadas nos 

pressupostos do urbanismo funcionalista. Não é por acaso que o Cadastro de Loteamentos 

aponta o ano de 1931 como o primeiro registro de um loteamento na cidade
46

. Há indicações 

de que a atividade imobiliária como ramo econômico específico inicia-se na cidade a partir de 

1930, intensificando-se entre 1950 e 1970, numa articulação de capitais mercantis e bancários 

(FERNANDES, DIÓGENES e LIMA, 1991, p.46).  

                                                                                                                                                         
existentes” (art. 2°, §1°), enquanto desmembramento é “a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, 

com aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique na abertura de novas vias e logradouros 

públicos, nem no prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes” (art. 2°, §2°). 
46

 Não é possível assegurar que esse realmente tenha sido o primeiro loteamento, pois no Cadastro da Prefeitura 

do total de 882 loteamentos, há 438 dos quais não consta informação sobre data de aprovação. Mas outras fontes 

(MOREIRA, 2004; SILVA, 1999) indicam que a formação de um mercado imobiliário (marcadamente no 

segmento loteamentos) se deu a partir da década de 1930. 
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Na década de 1930, os loteamentos aprovados concentraram-se nas proximidades do 

centro da cidade e na periferia sudoeste. Dois grupos familiares destacam-se entre os 

proprietários nesse período: família Gentil e família Manoel Sátiro. A família Gentil também 

articulava capitais comerciais e bancários, como lembram Araújo e Carleial (2001): 

Comerciantes e especuladores da terra urbana vão criar as primeiras instituições 

bancárias, naqueles anos 30. Três dos primeiros cinco bancos estão assim associados 

ao comércio, e indiretamente à agricultura: o Banco Frota Gentil, pertencente a 

antigos donos de imóveis urbanos em Fortaleza (Reitoria, também conhecida como 

Palacete Gentil por ter sido construída pelo banqueiro José Gentil Carvalho); o 

Banco União S/A, de quatro proprietários, sendo um deles dono de terra urbana; o 

Banco dos Importadores, também de proprietário de terras. A origem do capital 

financeiro atrelada à propriedade imobiliária vem demonstrar a capacidade de gerar 

riqueza a partir da especulação imobiliária, afinal as terras estavam praticamente 

concentradas em cinco grandes proprietários, que conduziam e limitavam a 

expansão da cidade nesses tempos. Parte dessa atividade foi repassada para a família 

desses proprietários dando continuidade ao capital inicial, como ainda se pode 

encontrar no sistema de posses atuais das terras urbanas. (sem paginação)  

Silva (1999) estudou a propriedade privada da terra e a produção de novas 

espacialidades em Fortaleza no período de 1861 a 1935. Para tanto, a autora analisou o papel 

do grupo familiar Gentil na constituição do mercado de terras de Fortaleza. Segundo ela: 

A formação do mercado de terras pela família [Gentil] na cidade, concomitante ao 

comércio, contribui para que não se pense a constituição e transferência de riqueza 

como momentos separados, ou seja, primeiro deu-se o comércio, em seguida os 

investimentos na cidade, a partir do sistema de crédito da casa bancária. O lucro 

subtraído no comércio num processo concomitante foi imobilizado na terra, esta foi 

ganhando atribuições de reserva de valor. [...] É assim que se retém terrenos urbanos 

vazios e latifúndios inaproveitáveis.  O desenvolvimento do sistema de crédito e a 

sua aplicação como uma forma de investimento dessa riqueza no imobiliário nos 

ajuda na interpretação da cidade quando esta passa a ser redefinida e organizada a 

partir de desapropriações, arrendamentos, transferências de créditos, expropriações, 

confissões de dívidas, compra de espólios, fianças, etc. Isto permite identificar que a 

cidade econômica têm como substrato essencial a terra como uma mercadoria, 

definida a partir de um grupo econômico familiar, com apoio do Estado. Assim a 

terra entra na racionalidade do mercado e é comprada e vendida de várias maneiras: 

em grandes extensões, em pequenos lotes e em m² (SILVA, 1999, p.84).     
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Já na década de 1940, a aprovação dos loteamentos se deu de forma dispersa em 

todas as direções, embora se observe um suave direcionamento para leste/sudeste. Dessa 

época data o loteamento da Praia do Futuro, de propriedade da família Diogo, que foi 

significativo para intensificar a expansão no sentido leste, que se tornava o eixo de 

valorização imobiliária. Nesse período outras famílias que eram/são grandes proprietárias de 

terras urbanas passaram a investir na atividade de parcelamento do solo, transformando 

antigos sítios e chácaras em loteamentos. Destacam-se famílias como Gentil, Diogo, 

Patriolino Ribeiro e Manoel Sátiro. Sobre a expansão urbana a partir de 1940, Fuck Junior 

(2002, p.79) lembra que: 

[...] a partir dos anos 1940 aumentou o processo de incorporação de novas áreas a 

leste da Cidade, realizado por empresários e proprietários fundiários, que se 

apropriavam de terrenos localizados na periferia urbana, loteando antigos sítios de 

uso rural, como o Cocó o Alagadiço Novo, o Cambeba, o Estância (Dionísio 

Torres), o Colosso, o Tunga (na “Água Fria”). Por exemplo, o sítio Cocó, da família 

Diogo (à margem esquerda do rio), deu origem a um loteamento na Praia do Futuro 

(na década de 1950), e à Cidade 2000 (a partir de 1971). Já no lado de Messejana 

(margem direita do rio), os Srs. Patriolino Ribeiro e Edson Queiroz possuíam terras 

que se estendiam do rio Cocó ao mar. Ao mesmo tempo, muitos terrenos “centrais” 

ficavam sem uso, à espera de valorização, demonstrando que a especulação 

fundiária e imobiliária é também “histórica”. 

A década de 1950 foi a época em que mais se aprovaram loteamentos em Fortaleza 

(mais que o dobro da década anterior), quase todos em áreas ainda não definidas como 

urbanas pelo Plano Diretor de Remodelação e Extensão de Fortaleza, de 1947
47

. O número de 

loteamentos implantados nessa década representa quase 30% de todo o período registrado 

(1931-2002). Em termos de área incorporada, a década de 1950 também foi a mais 

significativa, totalizado quase 30% da área incorporada por loteamentos na cidade, já que essa 

era a época do loteamento de grandes glebas de terras, que ficaram muito tempo desocupadas 

ou ocupadas de forma dispersa. Os proprietários fundiários que se destacaram nessa década 

eram ligados às famílias Gentil, Menezes, Arruda, Ribeiro, Diogo e Pereira. Também teve 

significativa atuação uma empresa chamada Empresa de Terrenos Ltda, que foi em todo o 

                                                 
47

 A atividade de implantação de loteamentos era regulada apenas em nível local até a década de 1970, quando 

foi aprovada a chamada Lei do Loteamento (Lei nº 6766/79) em nível federal. Dessa forma, a política de 

expansão urbana estava totalmente nas mãos do poder local, que geralmente se articulava com os grandes 

proprietários de terras ou detentores de capital (que quase sempre eram os mesmos). Segundo a Arquiteta 

responsável pelo Cadastro de Loteamentos da SEINF, a implantação dos loteamentos era aprovada com base nos 

Códigos de Postura até 1962 (Código de Postura de 1893, de 1932 e de 1948), quando foi aprovado o primeiro 

Código Urbano. Posteriormente, a regulamentação dos loteamentos passou a ser prevista pelas Leis de 

Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (lei 4.486 de 1975, e lei 5.122-A de 1979, que vigora até hoje com 

relação ao parcelamento do solo, com algumas modificações introduzidas pelos planos diretores posteriores). 

Desse modo, aprovaram-se muitos loteamentos em áreas rurais, desconectadas da malha urbana e de expansão 

urbana, previstas nos planos de remodelação de 1933 e de 1947 e no plano diretor de 1963. Assim, verifica-se o 

descompasso entre essas legislações que disciplinam o uso do solo e os planos diretores, fragilizando o processo 

de planejamento na cidade. 
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período registrado (1931-2002) a segunda maior loteadora (em número de loteamentos), 

perdendo apenas para a imobiliária da família Gentil. 

Estudando especificamente o capital imobiliário em Fortaleza entre as décadas de 

1950 e 1970, Moreira (2004) oferece uma análise detalhada da atuação de uma das principais 

loteadoras de terras urbanas da época, a imobiliária José Gentil (da família Gentil). Segundo 

Moreira (2004, p.35):    

A transformação de vastas áreas consideradas rurais em zona de expansão urbana 

como aconteceu em Fortaleza, só é possível com a mudança do valor de uso e de 

troca da terra que perde sua função de apenas produzir renda para tornar-se 

mercadoria. O avanço das relações mercantilistas, marcadas pela própria lógica 

capitalista sobre as áreas consideradas rurais, permite a superação da oposição 

clássica entre capital industrial (produção) e a propriedade fundiária (arcaica e 

impeditiva do crescimento econômico), numa aliança de objetivos, ou seja, 

acumular capital.  

Os loteamentos aprovados principalmente a partir da década de 1950 pautaram-se na 

lógica da especulação imobiliária, ao deixarem grandes áreas vazias entre a malha urbana já 

ocupada e os novos loteamentos, como já foi apontado por vários autores (SILVA, 1992; 

FUCK JUNIOR, 2002; SOUZA, 2009b).  

Esse momento histórico é, pois, muito importante para entender a história da 

produção social da cidade, cujos rebatimentos socioespaciais se evidenciam no quadro 

generalizado de desigualdade, materializado na paisagem tida por muitos como “caótica”. A 

análise empreendida nesta pesquisa mostrou que ao “caos” urbano como aparência 

corresponde a “ordem capitalista” de produção e estruturação perversa da cidade como 

essência. Esse pensamento é partilhado por Rodrigues (1988a, p.33), ao afirmar que “as 

causas da concentração da pobreza são as mesmas da concentração da riqueza […] na 

aparência há contradições entre a massa de riqueza gerada e a extrema penúria de uma grande 

parte dos trabalhadores. Na essência é o mesmo processo”. Moreira (2004) chegou ao mesmo 

resultado, tomando como referência a atuação do grupo Gentil em Fortaleza: 

A construção do espaço urbano, de acordo com a literatura consultada, tornou-se 

objeto de lucro para uma fração do capital que investiu no mercado de compra e 

venda de terras, transformando-as e comercializando-as sob a forma de loteamento. 

Esse movimento, inserido na lógica mercantil do capital comercial, foi, 

notadamente, no caso de Fortaleza, uma das molas propulsoras do processo de 

expansão urbana da cidade, que redundou, de um lado, no aparecimento de uma 

região periférica fortemente povoada (bairros populares), marcada pela deficiência 

ou mesmo inexistência de equipamentos e serviços urbanos básicos e, do outro lado, 

uma área em menor tamanho destinado, principalmente, à classe média em 

crescimento. (MOREIRA, 2004, p.37) 

Os detentores desse capital imobiliário articulavam-se aos proprietários fundiários 

(quando não eram os mesmos) e beneficiavam-se da produção social da cidade nos 

loteamentos populares, que impunha constante luta por melhoria no acesso a serviços e 
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infraestruturas urbanas (FUCK, 2002; MOREIRA, 2004). Silva (1992) explica que os 

especuladores imobiliários ganhavam com a urbanização aos saltos:  

Em muitos casos, pessoas (às vezes proprietárias de grandes lotes), com interesse 

nos espaços vazios contidos entre o término da malha urbana e a localização dos 

conjuntos ou dos loteamentos, iniciam um movimento para promover essas áreas de 

alguns daqueles itens da infraestrutura urbana, de equipamentos ou de serviços. 

Dessa forma seus lotes, que até então apresentavam um dado valor, com a instalação 

de toda aquela infraestrutura, mesmo que nas imediações, ficam com seus valores 

(preços) acrescidos. Assim a luta dos moradores organizados acaba sendo abarcada 

por outros que dela tiram proveito. A especulação imobiliária se acentua e nesse 

processo a cidade vai crescendo, engolindo terras e deixando enormes áreas vazias 

em regime de “pousio urbano”, como reserva de valor. (SILVA, 1992, p.94)       

Nesse sentido, cabe salientar como a própria lógica do capital (em sua fração 

imobiliária) que preside as ações de agentes do mercado imobiliário formal (no caso a 

imobiliária José Gentil) se articula perversamente com a lógica da necessidade que guia as 

estratégias de solução ao problema da provisão habitacional. O encontro dessas duas lógicas 

foi materializado nos vários loteamentos populares, caracterizados pela precariedade, falta de 

infraestrutura, irregularidade e clandestinidade da sua comercialização: 

[...] os chamados loteamentos populares constituíram-se num grande negócio para o 

capital imobiliário, por tratar-se de comercialização em larga escala e de alta 

rentabilidade, em razão da grande demanda provocada pelo fluxo migratório campo-

cidade. Loteamentos em áreas nobres, voltadas às camadas abastadas, também foram 

fontes de grandes lucros. No entanto, os loteamentos populares destacaram-se 

devido à comercialização em larga escala. (MOREIRA, 2004, p.42) 

Assim, a expansão dos loteamentos populares e a favelização foram processos 

intrinsecamente relacionados com o intenso fluxo migratório campo-cidade. A tabela 03, que 

apresenta a evolução demográfica de Fortaleza entre 1890 e 2010, evidencia a grande 

expansão demográfica na cidade, mormente nas décadas de 1930 e 1950, quando a atividade 

de loteamento incorporou várias áreas rurais ao tecido urbano, muitas delas dando origem a 

loteamentos populares. 

O crescimento demográfico de Fortaleza está intimamente vinculado às secas 

periódicas ocorridas no interior do Estado durante o Século XX (1932, 1952, 1958 e 1970) e à 

estrutura fundiária baseada na grande propriedade ligada à pecuária extensiva, atividade que 

dispensa mão-de-obra utilizada, e as duas conjuntamente dificultam a fixação da população no 

Sertão (SILVA, 1992). A grande seca de 1932 é associada à formação das primeiras favelas 

da cidade (nas proximidades do centro e no litoral oeste) e as secas da década de 1950 são 

associadas à formação de muitos loteamentos periféricos no oeste/sudoeste da cidade 

(SILVA, 2014). 
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Tabela 03: População do município de Fortaleza (1890-2010) - Números absolutos, crescimento intercensitário e 

proporção em relação à população do Ceará  

Anos População 
Crescimento 

Intercensitário (%) 

Proporção da população de Fortaleza em 

relação ao Ceará (%) 

1890 40.902 - 5,1  

1900 48.369 18,2 5,7  

1920 78.536 62,2 6,0  

1940 180.185 129,4 8,6  

1950 270.169 49,9 10,0  

1960 514.813 90,5 15,4  

1970 857.980 66,6 19,4  

1980 1.307.608 34,39 24,9  

1991 1.768.637 26,07 27,8  

2000 2.141.402 17,41 28,8  

2010 2.452.185 12,67 29,0  

 Fonte: IBGE, 2011. 

 

Observa-se que entre 1920 e 1940, a população cresceu em 129%, fato certamente 

relacionado às secas no interior do Estado na década de 1930. Ressalte-se que nessa época 

houve a formação de algumas favelas
48

 que, em função das áreas situadas nas proximidades, 

tiveram como se expandir na cidade, o que trouxe a “necessidade” (para as elites locais) de 

começar a se pensar o planejamento urbano orientado para a segregação socioespacial. A 

década de 1950 teve o maior crescimento registrado (90,5%). Outro elemento a ser destacado 

é a intensificação do processo de macrocefalia da capital, que em 1890 concentrava 5% da 

população residente no Ceará e em 2010 chega a concentrar quase 30% em uma área que 

representa apenas 0,21% do território cearense (IBGE, 2011).  

Na década de 1960, observa-se um padrão disperso de expansão, em todas as 

direções (exceto Centro). Apesar do número de loteamentos aprovados ter diminuído, a área 

incorporada foi significativa, pois se lotearam grandes glebas de terra, especialmente nos 

extremos oeste (atuais bairros Antonio Bezerra e Vila Velha) e leste (Papicu). Os principais 

proprietários dos loteamentos aprovados na década de 1960 pertenciam a grupos familiares 

como Diogo, Gurgel, Gentil, e Bichucher. Bem como na década anterior, a área incorporada 

                                                 
48

 Nesta tese, o conceito de favela remete a uma forma específica de produção social da habitação, que tem as 

seguintes características: ocupação irregular/ilegal em termos de propriedade fundiária; precariedade de 

infraestrutura; desenho urbanístico “desordenado”; geralmente concentra pobreza; e aponta para a ausência do 

Estado (PEQUENO, 2011; SOUZA, 2010). Todavia, a principal e determinante característica para essa 

conceituação é a irregularidade fundiária (MARICATO, 2000), sendo os demais elementos muito variáveis em 

cada realidade específica. A favela é apenas uma das formas de habitação precária, sendo exemplos de outras 

formas os loteamentos populares (que podem ser clandestinos ou irregulares), e os cortiços. Nessas três formas 

de moradia precária (favela, loteamento popular e cortiço) podem se formar áreas de risco. O rigor teórico-

metodológico na utilização conceitual das formas de moradia popular foi discutido detalhadamente em Gondim 

(2010). Em Fortaleza, a questão da habitação tem como marca principal o processo de favelização, que já era 

reconhecido no final do século XIX, embora tenha se intensificado a partir de 1930. 
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estava muito além dos limites definidos como urbanos pelo Plano Diretor da Cidade de 

Fortaleza (1963), principalmente no setor sudeste. 

Nos anos 1970, o número de loteamentos aprovados voltou a crescer, dobrando em 

relação aos anos 1960, mas a área incorporada é bem menor. Tem-se novamente uma 

expansão dispersa e observa-se o desmembramento dos loteamentos anteriormente abertos. 

Os principais proprietários na abertura de loteamentos foram os grupos Gentil, Arruda e 

Bichucher. Um elemento a ser retido sobre a década de 1970, é que a partir dela começa a se 

destacar a atuação de empresas construtoras e incorporadoras
49

 detendo a propriedade dos 

loteamentos. Todavia, ressalva-se que pode ter havido simplesmente a transformação de 

capitais familiares em empresas formais. Ainda quanto à propriedade fundiária, deve-se 

ressaltar o aparecimento da COHAB-CE, pois a década de 1970 foi marcada, nos níveis 

federal e estadual, pelas políticas habitacionais orientadas pelo binômio SFH/BHN com a 

construção de grandes conjuntos periféricos como Cidade 2000 (1971), José Walter (1974), 

Palmeiras (1974), Esperança (1982), entre outros. Esses grandes conjuntos habitacionais 

deram origem a bairros que contribuíram para a expansão da metrópole. 

Na década de 1980, a expansão se deu na direção leste/sudeste, vencendo 

definitivamente a barreira natural do rio Cocó, embora também tenham sido aprovados 

poucos (mas grandes) loteamentos no setor oeste da cidade. Os investimentos imobiliários 

convergem para essa área (leste/sudeste). A integração do setor sudeste à malha urbana do 

município estava prevista no Plano Diretor Físico de Fortaleza (1979), vigente à época. Nesse 

período, os principais proprietários fundiários dos loteamentos aprovados foram as famílias 

Queiroz, Rocha, Diogo, Dias Branco, Ribeiro, Jereissati e Soares. Data desse período a 

aprovação do Village Colosso, que constitui até hoje o maior vazio urbano da cidade, 

materialização máxima do processo de especulação imobiliária: 

Desenvolvido e aprovado em 1985 por parte da Queiroz Empreendimentos 

Imobiliários Ltda., o loteamento Village Colosso inscreve-se como relevante 

registro dos deslocamentos da forma por que passa a zona sudeste de Fortaleza, em 

especial no que tange às relações entre as particularidades morfológicas, histórico-

parcelares e fundiárias que enseja. Curiosamente, o sítio em que está implantado, de 

propriedade da família Queiroz, manteve, até a citada data, uso devotado à pecuária, 

não tendo sido, até hoje e a despeito das obras de infraestrutura realizadas, 

comercializado. (MONTEIRO, 2007, p.76) 

A década de 1980, chamada de década perdida na América Latina, trouxe importantes 

transformações no cenário político nacional e local. No âmbito nacional, vivia-se a transição e 

abertura democrática, com o fim da Ditadura Militar. Também era o fim do BNH sem que 

                                                 
49

 Algumas que aparecem no Cadastro de Loteamentos da PMF/SEINF são: Construtora Mota Machado, 

Construtora Aladim, CONSIBEL - Const. Belchior Ltda e COMEL. 
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tivesse fim o problema da habitação – na realidade ele havia se agravado em virtude do 

descontrole do mercado de terras –, fato que fragilizou o aparato institucional das políticas 

públicas de habitação. No contexto local, em meados da década de 1980, ocorre a ascensão de 

um jovem grupo empresarial liderado por Tasso Jereissati no Governo estadual, dando início 

ao chamado “Governo das Mudanças”, afinado com uma política urbano-industrial voltada ao 

mercado internacional. Ainda nos anos 1980, houve muitos conflitos entre Governo estadual e 

governo municipal (prefeita Maria Luiza Fontenele) com relação à implementação de 

políticas habitacionais (PROMORAR e Programa Nacional de Mutirões Habitacionais). 

A década de 1980 representou o auge do processo de conquista e fracionamento do 

setor sudeste da cidade, a partir do qual se iniciou a fase de retenção especulativa dos terrenos 

já parcelados. Nos anos 1990, iniciou-se uma sequência de implantações de infraestruturas, 

com destaque para a nova Av. Washington Soares
50

. 

As décadas de 1990 e 2000 apresentaram significativa queda no número de 

loteamentos aprovados, sinalizando que praticamente todo o território do município já foi 

parcelado. Esse período foi marcado pela consolidação da expansão no setor sudeste, que 

passou a ser efetivamente ocupado. Entre os proprietários dos loteamentos desse período, 

destacam-se as famílias Diogo, Rocha, Queiroz e Jereissati, além de várias empresas 

imobiliárias e construtoras. Nos anos 1990 e 2000, a ênfase recaiu no adensamento no setor 

sudeste, viabilizado com as mudanças de zoneamento previstas no PDDU-FOR (1992) e no 

PDPFor (2009) e com a intensa dotação de infraestrutura nessa área da cidade. 

Outro elemento importante na análise é a propriedade fundiária dos loteamentos 

aprovados, apresentado na tabela 04.  

A organização dos dados da tabela 04 considerou os nomes individualizados 

conforme se repetiam no campo que descreve a propriedade dos loteamentos no banco de 

dados da PMF/SEINF. Desse modo, a concentração fundiária pode ser (e provavelmente é) 

bem mais acentuada do que se depreende da análise dessa tabela, uma vez que não há como 

saber apenas pelo nome do proprietário que vínculos (empresariais e/ou familiares) ele 

mantém com os demais. Outra ressalva é que 170 loteamentos registrados não apresentam 

informação relativa à propriedade. 

 

                                                 
50

 Antiga Avenida Perimetral, construída em 1962-65, passando a chamar-se Av. Washington Soares na década 

de 1990. Atualmente, essa via arterial da cidade se prolonga como rodovia CE-040, via turística de grande fluxo 

em direção ao litoral leste do Ceará. Essa via foi tratada como vitrine do “Governo das Mudanças”, em virtude 

dos grandes investimentos públicos que recebeu, visando dinamizar o turismo e o circuito imobiliário. A 

“avenida que virou rodovia” também simboliza o conflito de poder entre Governo do Estado e Prefeitura. 
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Tabela 04: Propriedade fundiária dos loteamentos aprovados em Fortaleza (1931-2002), em números absolutos e 

relativos 

Nº de loteamentos 
Nº de 

proprietários 

% do n° de 

proprietários  

Quantidade de 

loteamentos 

% da quantidade 

de loteamentos 

1 384 81,36% 384 53,93% 

2 53 11,23% 106 14,89% 

3 9 1,91% 27 3,79% 

4 6 1,27% 24 3,37% 

5 9 1,91% 45 6,32% 

6 3 0,64% 18 2,53% 

7 3 0,64% 21 2,95% 

8 2 0,42% 16 2,25% 

12 1 0,21% 12 1,69% 

29 1 0,21% 29 4,07% 

30 1 0,21% 30 4,21% 

Total  472 100,00% 712 100,00% 

Fonte: Organização da autora a partir do Cadastro de Loteamentos da PMF/SEINF, 2011. Dados cedidos à 

pesquisa em atendimento ao Ofício nº 76/2010, datado de 28/09/2010. 

Verifica-se que há grande número de proprietários que só possuem um loteamento, 

representando 81,36% do total de proprietários. Todavia, eles só concentram 53,93% do 

número de loteamentos, enquanto três grandes proprietários
51

, representando apenas 0,63% do 

total, concentram 10% do número de loteamentos. O mapa 2 e a tabela 05 apresentam os 

dados referentes à propriedade fundiária organizados por 14 grupos familiares
52

. 

Esses 14 grupos familiares concentram 21,21% do total de loteamentos aprovados. 

Ressalta-se a significativa atuação da família Gentil nos rumos da expansão urbana da cidade, 

detendo sozinha quase 25% dos loteamentos nas mãos das principais famílias de proprietários 

de terras. Segundo Moreira (2004), além da Imobiliária José Gentil, outros grupos 

empresariais destacaram-se pelo controle sobre grandes áreas e também pela atuação no 

mercado de terras urbanas. É o caso da Imobiliária Waldir Diogo e do grupo empresarial 

Patriolino Ribeiro. Portanto, a expansão urbana ocorreu sob a égide de um mercado 

fortemente oligopolizado, que impunha regras próprias e submetia a crescente demanda aos 

interesses mercantis de poucos proprietários. Em decorrência da concentração de terras 

algumas áreas da cidade ficaram sob controle de grupos, dentre as quais citamos a região do 

Bom Jardim (Imobiliária João Gentil), os bairros Dionísio Torres e Água Fria (Gentil e 

Patriolino Ribeiro) e a Praia do Futuro (Imobiliária Waldir Diogo). 
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 Imobiliária José Gentil, Empresa de Terrenos LTDA e Imobiliária Manoel Sátiro. 
52

 Utilizou-se o sobrenome de famílias reconhecidas na literatura estudada como grandes proprietárias fundiárias 

como critério para classificar os proprietários em grupos familiares. Há muitas empresas imobiliárias e 

construtoras no banco de dados da PMF/SEINF, das quais não se conhecem os proprietários, sendo inviável 

incluí-las. Além disso, pode haver o caso de algum proprietário indicado no banco de dados pertencer a uma 

dessas famílias, mas não levar o sobrenome. 



132 
 

 

Tabela 05: Principais famílias proprietárias dos loteamentos aprovados em Fortaleza (1931-2002) 

Famílias 
Nº de 

loteamentos 

% dos 

loteamentos 

principais 

famílias 

% de 

loteamentos 

propriedade 

conhecida 

Área dos 

loteamentos 

(km²) 

% da área dos 

loteamentos das 

principais 

famílias 

% da área dos 

loteamentos 

propriedade 

conhecida 

Gentil 37 24,50% 5,20% 18,77 28,81% 11,84% 

Gurgel 18 11,92% 2,53% 3,89 5,97% 2,45% 

Diogo 15 9,93% 2,11% 25,90 39,75% 16,34% 

Sátiro 13 8,61% 1,83% 3,98 6,11% 2,51% 

Ribeiro 12 7,95% 1,69% 0,96 1,47% 0,61% 

Arruda 10 6,62% 1,40% 1,59 2,44% 1,00% 

Rocha 9 5,96% 1,26% 2,09 3,21% 1,32% 

Menezes 8 5,30% 1,12% 0,53 0,81% 0,33% 

Queiroz 6 3,97% 0,84% 3,26 5,00% 2,06% 

Soares 6 3,97% 0,84% 0,24 0,37% 0,15% 

Bichucher 6 3,97% 0,84% 0,44 0,68% 0,28% 

Jereissati 5 3,31% 0,70% 2,46 3,78% 1,55% 

Dionísio 

torres 
4 2,65% 0,56% 0,51 0,78% 0,32% 

Dias 

Branco 
2 1,32% 0,28% 0,54 0,83% 0,34% 

Total 151 100,00% 21,21% 65,16 100,00% 41,11% 

Fonte: Organização da autora a partir do Cadastro de Loteamentos da PMF/SEINF, 2011. Dados cedidos à 

pesquisa em atendimento ao Ofício nº 76/2010, datado de 28/09/2010. 

A partir do breve quadro traçado quanto à evolução da aprovação de loteamentos na 

cidade, compreende-se que a expansão da cidade foi conduzida pelos grandes proprietários 

fundiários e incorporadores em diferentes articulações com o Estado. Por exemplo, a escolha 

do tipo de loteamento a ser implantado em cada localização dependia da informação 

privilegiada que os loteadores tinham em relação à implantação de infraestrutura por parte do 

Estado (especialmente a viária) ou mesmo da pressão que esses loteadores exerciam para 

direcionar esses investimentos, já que muitos loteadores participaram da máquina pública. As 

negociações de terrenos entre Estado e grandes proprietários fundiários (especuladores) para 

construção de equipamentos polarizadores que valorizariam as terras desses proprietários – 

como foi o caso do setor sudeste – também marcou o processo de expansão da cidade. Além 

disso, a legislação elitista e segregadora que regulou a implantação de loteamentos (códigos 

de posturas, código urbano e LUOS) foi aplicada de forma descolada dos discursos e práticas 

dos planos diretores, confirmando o pensamento de Villaça (1999) de que as leis específicas 

de zoneamento e parcelamento do solo, separadas dos planos, constituem o principal 

instrumento legal das elites brasileiras para garantir a segregação socioespacial. 
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2.3.2 A produção pelo circuito imobiliário residencial informal: a favelização como 

principal forma de moradia precária 

 

Sabe-se que na capital cearense, o principal processo de precarização das formas de 

produção da moradia é a favelização, que chega a alcançar quase 40% da totalidade das 

moradias na cidade. Todavia, esse processo é mais recente nos municípios metropolitanos e 

seu dimensionamento e/ou mapeamento é quase inexistente. Segundo Pequeno (2008), a 

favelização passou a se constituir como vetor de metropolização a partir da década de 1990, 

como resposta à retração das políticas habitacionais no cenário de contração dos 

financiamentos imobiliários e da crise da dívida que assolou a América Latina desde a década 

de 1980. A forma de produção da moradia precária que desenhou a metropolização desde a 

década de 1970 foi a expansão de loteamentos populares e conjuntos habitacionais periféricos. 

A favelização na RMF concentra-se na cidade polo e nos municípios limítrofes que 

apresentam conurbação com a metrópole, notadamente Caucaia e Maracanaú. Até o 

momento, não se dispõe de dados consistentes de mapeamento e dimensionamento do 

processo de favelização nos demais municípios da RMF. A análise da figura 15 assinala a 

forte concentração de assentamentos subnormais na metrópole e nos espaços conurbados com 

ela. Destarte, julga-se que é válido aprofundar a compreensão desse processo no município de 

Fortaleza, para o qual se dispõe de dados relativamente consistentes.  

Na breve reconstituição das bases históricas da produção do espaço urbano em 

Fortaleza, apontou-se que as primeiras favelas se consolidaram em 1930, associando-se ao 

intenso fluxo migratório campo-cidade em virtude das secas no interior e da forte atração que 

a capital começava a exercer sobre os demais municípios do Estado, por concentrar muitas 

atividades econômicas, além de serviços e infraestruturas. Todavia, essa realidade 

socioespacial demoraria quarenta anos para aparecer na cartografia oficial do município. Com 

base na literatura e nos diversos documentos pesquisados, data de 1973 o primeiro censo de 

favelas da cidade, que subsidiou o Programa Integrado de Desfavelamento, realizado pela 

Fundação do Serviço Social de Fortaleza, com recursos do Banco Nacional da Habitação.  

A tabela 06 sintetiza os dados referentes à evolução do número de favelas em 

Fortaleza, coletados nos vários mapeamentos oficiais realizados ao longo do tempo. Observa-

se o agravamento do problema, tanto em termos absolutos quanto em relação à população 

total do município, em todos os levantamentos. O mapeamento do Plano Diretor de Habitação 

do Ceará destoa dos demais, apresentando dados superestimados que revelam a baixa 

qualidade desse documento. 



 

 

 
Figura 15: Aglomerados subnormais na Região Metropolitana de Fortaleza em 2010. Fonte: Elaboração da autora a partir do Censo IBGE 2010. 
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Tabela 06: Evolução do número de favelas em Fortaleza (1970-2011) 

Ano da 

pesquisa 

Fonte da 

pesquisa 

Nº de 

favelas 

Nº de núcleos 

favelados 

Nº de 

casas 

Nº de 

famílias 
População 

% em relação à 

população total 

de Fortaleza 

1970 SUDEC 73 0 37.078 * 223.944 26,10% 

1973 FSSF 81 4 34.251 * 205.506 23,95% 

1980 PROAFA 224 44 60.830 66.924 334.620 25,59% 

1985 PROAFA 234 59 65.034 71.550 357.750 27,36% 

1991 SAS/COHAB 313 42 98.984 108.946 544.730 30,80% 

2004 PDH 252 0 288.682 518.884 1.958.536 91,46% 

2011 
HABITAFOR 

/PLHISFor 
530 * * * * * 

Fonte: Organização da autora a partir dos diversos Censos de Favelas indicados, 2011. 

(*) Dado indisponível 

Para traçar uma análise evolutiva do processo de favelização em Fortaleza, optou-se 

por aprofundar três mapeamentos: o de 1973, o de 1991 e o de 2011. A escolha se deve, por 

um lado, ao fato de os três documentos serem os mais detalhados, e, por outro, pela sua 

periodicidade (vinte anos entre cada um). 

O Censo de Favelas de 1973 identificou 81 favelas (cf. figura 16), propondo que 32 

fossem removidas e 49 fossem recuperadas. Observa-se que as favelas propostas à erradicação 

localizavam-se no setor leste ou no entorno do centro, em áreas estratégicas para a 

implantação do sistema viário radioconcêntrico preconizado no planejamento municipal.  

Todavia, de todas as favelas a serem removidas, o Programa só executou a remoção 

das seguintes favelas: Trilho I e II, situada entre as avenidas Pinto Martins e Borges de Melo, 

visando à construção da Estação Rodoviária (Terminal Rodoviário Engenheiro São Tomé) e a 

urbanização da principal via de acesso, a Avenida Borges de Melo; favelas situadas na Av. 

Estados Unidos (atual Av. Senador Virgílio Távora) e na Av. Senador Machado (na Aldeota e 

Meireles), visando à implantação da Av. Dom Luis; Alto da Piçarra, onde seria implantado o 

primeiro aterro sanitário de Fortaleza (Jangurussu); trecho do Arraial Moura Brasil, 

localizada próxima ao centro, entre as ruas Barão do Rio Branco e Padre Mororó, em virtude 

da construção da Avenida Leste-Oeste, em 1973, ligando a zona portuária de Mucuripe à zona 

industrial da Francisco Sá e Barra do Ceará. As famílias removidas foram reassentadas em 

dois conjuntos habitacionais: Conjunto Alvorada, no bairro Água Fria (Seis Bocas), e 

Conjunto Marechal Rondon, já nos limites com o município de Caucaia. Apesar de constarem 

no documento oficial como “experiência vitoriosa de desfavelamento”, Souza (2009b, p 56) já 

apontava em 1978 que os terrenos onde foi implantado o Conjunto Alvorada “encontram-se 

atualmente em processo de valorização, constituindo-se a zona de expansão denominada de 

Aldeota Sul, o que faz supor a necessidade, muito em breve, de novas remoções de favelas”. 
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Figura 16: Mapa das favelas de Fortaleza em 1973 

Fonte: FORTALEZA, 1973. 

O levantamento de 1991, realizado pela Secretaria de Ação Social, em parceria com a 

COHAB-CE, revela a expansão das favelas por toda a cidade (cf. figura 17). O semianel em 

torno do núcleo central é mantido, verificando-se ocupações históricas como o Arraial Moura 

Brasil, o Pirambu, o Alto do Bode, o Pici, o Lagamar, o Trilho, o Castelo Encantado, o Farol 

e o Serviluz. A partir desse semianel, interrompido pelas vias de saída da área central, a 

favelização se expande nos terrenos que compõem as planícies de inundação dos maiores rios 

da cidade: Cocó, a leste e Maranguapinho, a oeste (PEQUENO, 2002).  

Nesse mapeamento, fica mais nítido que a expansão do processo de favelização se dá 

nas sobras de terrenos, seguindo a drenagem natural (rios e lagoas), os eixos ferroviários e o 

cordão litorâneo (dunas e faixa de praia). Assim, à vulnerabilidade social das famílias que 

vivem nas favelas, superpõe-se a vulnerabilidade ambiental, delineando espaços de 

vulnerabilidade socioambiental na cidade (ZANELLA et al, 2009), que tem nas áreas de risco 

sua maior expressão.  
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Figura 17: Mapa das favelas de Fortaleza em 1991 

Fonte: SAS/COHAB, 1991. 

Ainda que o aumento da favelização tenha sido generalizado, os dados do 

levantamento apontam que o crescimento foi mais intenso nos bairros Mondubim, Antonio 

Bezerra e Conjunto Ceará, todos na porção oeste da cidade, enquanto nos bairros da porção 

leste/sudeste com maior atuação do mercado imobiliário o crescimento foi arrefecido. 

Pequeno (2002) associou esse processo à formação do corredor de degradação do rio 

Maranguapinho (a oeste/sudoeste) e do corredor de desenvolvimento estruturado pela Av. 

Washington Soares (a leste/sudeste). 

Finalmente, o mapeamento realizado pela equipe da HABITAFOR para subsidiar o 

PLHISFor (2011) aponta números alarmantes no tocante ao quadro de precariedade da 

habitação em Fortaleza, chegando a quase 900 assentamentos precários, conforme a tabela 07. 

Esse mapeamento é mais abrangente que os anteriores, abordando não apenas as favelas, mas 

também outros tipos de assentamento precário. Todavia, os dados da tabela 07 evidenciam 

que a favela continua sendo o principal problema habitacional de Fortaleza. 

A figura 18 reafirma a lógica de espacialização das favelas apontada no levantamento 

de 1991, seguindo o curso de rios, margens de lagoas, dunas e faixa de praia, além dos eixos 

ferroviários.  
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Tabela 07: Tipologia dos assentamentos precários em Fortaleza (2011) 

Tipo de assentamento precário Nº de assentamentos precários 

Favela 530 

Favela parcialmente em área de risco 30 

Área de Risco 75 

Cortiços 2 

Mutirão¹ 82 

Mutirão com área de risco 2 

Conjunto Habitacional¹ 142 

Loteamento Irregular² 4 

Total 866 

 Fonte: Apresentação do Diagnóstico Preliminar do PLHISFor, 2010. Dados extraoficiais cedidos à pesquisa em 

atendimento ao Ofício nº 80/2010, datado de 28/09/2010. 

(¹) O PLHISFor considerou os conjuntos habitacionais e mutirões como assentamentos precários 

(²) Mapeamento dos loteamentos irregulares incompleto 

Destaca-se o porte/tamanho das favelas, bem maior que no levantamento anterior, 

principalmente as localizadas na porção oeste/sudoeste da cidade. Isso indica a justaposição 

de algumas favelas, especialmente ao longo dos rios e nas faixas de praia, como Pequeno 

(2002) havia identificado em sua proposta de delimitação dos corredores da degradação. 

 

Figura 18: Mapa das favelas e áreas de risco em Fortaleza em 2011 

Fonte: PLHISFor, 2011. Dados extraoficiais cedidos à pesquisa em atendimento ao Ofício nº 80/2010, datado de 

28/09/2010. 

Assim, enquanto na década de 1930 as favelas eram um fenômeno pontual, na década 

de 1970 processou-se intensa disseminação das ocupações e a década de 1980 foi um período 
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da expansão horizontal, que encontra limites na década seguinte. Chega-se, então, a uma fase 

crítica de autoverticalização (principalmente nas favelas localizadas nos espaços de 

valorização imobiliária), atingindo níveis inimagináveis de adensamento populacional 

(PEQUENO, 2008). Esse cenário de esgotamento dos espaços disponíveis para as ocupações 

informais foi detectado por Abramo (2003) nas demais metrópoles brasileiras, apontando a 

importância de um mercado imobiliário informal como via de acesso à favela consolidada. 

 

2.3.3 A produção pelo Estado: os conjuntos habitacionais 

 

A produção habitacional das políticas públicas na RMF é muito heterogênea no que se 

refere aos agentes promotores, às políticas e aos programas utilizados e ao contexto de 

implantação dos conjuntos habitacionais. Aragão (2010) sistematizou informações de um 

banco de dados do Observatório das Metrópoles-Núcleo Fortaleza sobre a produção 

habitacional governamental na RMF, buscando compreender a lógica de espacialização das 

políticas habitacionais desde a década de 1930. A tabela 08 apresenta os dados sobre os 

conjuntos habitacionais construídos em Fortaleza
53

, desde 1930, por diversas instituições.  

Tabela 08: Conjuntos habitacionais construídos em Fortaleza, por entidade promotora  

Entidade promotora Nº de conjuntos Nº de unidades 

IAPs 5 501 

Fundação da Casa Popular 1 456 

BNH COHAB 12 17.226 

BNH INOCOOP  34 8.258 

PROAFA 6 5.908 

IPEC 23 4.474 

COHAB 129 * 

Intervenções do Governo do Estado 55 * 

PMF 100 25.354 

Total 365 62.167 

Fonte: Organização da autora a partir do banco de dados do Observatório das Metrópoles-Núcleo Fortaleza e 

ARAGÃO, 2010. (*) Dado indisponível 

Remete-se à Aragão (2010) para análise detalhada da atuação dessas instituições em 

cada contexto específico de políticas habitacionais: (1) descentralização e dispersão na falta 

de uma política nacional de habitação anterior ao binômio SFH/BNH (1964), que marcou a 

atuação dos Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAPs) e a Fundação da Casa Popular; (2) 

centralização com a criação de uma política habitacional nacional, tendo no binômio 

                                                 
53

 Nesse banco de dados, o termo conjunto habitacional inclui o mutirão, ainda que essa forma de produção 

habitacional tenha especificidades. A diferenciação entre conjunto e mutirão foi desconsiderada tendo em vista 

que o objetivo era caracterizar a produção governamental como um todo, dando destaque às diferenciações entre 

agentes promotores, políticas e programas utilizados. 



141 
 

 

SFH/BNH (esfera nacional) e na COHAB (esfera estadual) seus braços executores; (3) 

período de redemocratização do país, que trouxe a municipalização da política habitacional, 

fragilizando-a e esvaziando-a em termos institucionais, pela falta de uma política definida 

nacionalmente, gerando descontinuidades; e (4) fortalecimento da política habitacional pelos 

avanços institucionais da aprovação do Estatuto da Cidade (2001), criação do Ministério das 

Cidades (2003), estruturação do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (2005) e 

do Plano Nacional da Habitação (2008). 

A figura 19 mostra a evolução da localização dos conjuntos habitacionais na RMF, 

sinalizando a lógica de periferização, principalmente quanto à produção do BNH, que 

delineou vetores de expansão metropolitana em direção aos municípios Caucaia e Maracanaú.  

Figura 19: Evolução da produção de conjuntos habitacionais na RMF (1970-2000) 

Fonte: ARAGÃO, 2010. 

Conforme Pequeno (2011), ressalta-se a passagem da implantação de grandes 

conjuntos periféricos, induzindo a expansão urbana, conurbação e ocorrência de movimentos 

pendulares (nas décadas de 1970 e 1980) para a disseminação dos micro-conjuntos 

habitacionais (principalmente mutirões), fragmentando espacialmente a oferta a partir da 

década de 1990. Já no fim da década de 2000, enfrentam-se dificuldades na obtenção de 

terrenos para provisão de HIS em Fortaleza, delineando os contornos de uma periurbanização, 

que desloca os empreendimentos de HIS para os demais municípios da RMF, como se verá na 
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análise dos dados do Programa Minha Casa Minha Vida. Observa-se que os setores leste e 

sudeste têm poucos conjuntos e de menor porte.  

Com relação ao município de Fortaleza, sobre o qual se dispõe de dados sobre a 

atuação municipal na questão habitacional, é importante ressaltar os avanços institucionais 

desenhados desde o final da década de 1990, destacando-se o papel da participação de 

investimentos de órgãos de cooperação internacional, como no Programa Habitar Brasil BID 

(HBB)
54

. Esse programa representa um marco nas transformações institucionais da política 

habitacional em Fortaleza, pois o subprograma de Desenvolvimento Institucional exigia a 

estruturação de uma Unidade Executora Municipal (UEM) para implementá-lo. Como em 

1999 Fortaleza não tinha um órgão específico de habitação, o papel de UEM foi inicialmente 

assumido pela Comissão de Implantação de Projetos Habitacionais de Interesse Social e 

Infraestrutura Urbana (COMHAB), explicitando a fragilidade institucional da prefeitura 

(GONDIM, 2013). Assim, com investimentos do HBB, foi criada a HABITAFOR (Lei nº 

8810/2003), em atendimento ao Plano Estratégico Municipal para Assentamentos Subnormais 

(PEMAS), de 2000, e foi estruturada a Política de Habitação de Interesse Social (PHIS).  

A análise dos Relatórios de Ações da HABITAFOR (2005 a 2010) permite afirmar 

que o foco de sua atuação refere-se a favelas em áreas de risco, como pode ser visualizado no 

mapeamento dessas ações (cf. Figura 20). Isso foi confirmado pelo técnico da HABITAFOR:  

Outro diferencial é que o município nunca tinha trabalhado com área de risco. Quem 

trabalhava em área de risco era o Governo do Estado, que tem mais dinheiro e mais 

pernas. Hoje o foco do município é erradicar as áreas de risco. E algo inédito está 

acontecendo: município e Estado estão combinando suas ações, para unir forças. Por 

exemplo, os dois conversaram e decidiram que o Estado vai atuar na erradicação as 

áreas de risco do rio Maranguapinho, que são maiores e mais graves, enquanto o 

município vai atuar no rio Cocó. Então, pode-se dizer que a prioridade máxima da 

HABITAFOR é a área de risco, estamos com projetos em 23 áreas de risco e 8 já 

foram erradicadas. Estimamos que até 2012, juntando os esforços da PMF e do 

Governo do Estado, teremos erradicado 60% das áreas de risco de Fortaleza em 

número de áreas. Resumindo, em 8 anos de gestão da prefeita, terá sido feito mais 

que em toda a história da cidade. (Coordenador de Projetos da HABITAFOR, em 

entrevista concedida à autora no dia 06/07/2011) 

Todavia, a remoção de favelas para conjuntos habitacionais continua sendo a opção 

predominante em relação aos poucos casos de urbanização de assentamentos precários, 

deixando a desejar quantitativa e qualitativamente (GONDIM, 2013).  

                                                 
54

 O HBB foi resultante de contrato firmado entre a União e o BID em setembro de 1999, direcionando-se à 

população com renda de até três salários mínimos, residente em assentamentos subnormais das regiões 

metropolitanas, e capitais de Estados. É composto por dois subprogramas: a) Desenvolvimento Institucional 

(DI), voltado para o aperfeiçoamento dos instrumentos de regularização dos assentamentos subnormais e de 

estratégias de controle e desestímulo à formação dos mesmos; b) Urbanização de Assentamentos Subnormais 

(UAS), voltado para a implementação de projetos integrados de urbanização de assentamentos subnormais, 

incluindo regularização fundiária, implantação de infraestrutura e de recuperação ambiental (CETREDE, 2003). 

Esse programa foi implantado em 8 capitais brasileiras, sendo Fortaleza uma delas.  
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A maioria das ações da HABITAFOR conta com recursos federais, cujo volume 

aumentou consideravelmente a partir de 2007, quando passaram a ser liberados recursos do 

FNHIS, e foi lançado o Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), destinado a promover o 

crescimento econômico com um ambicioso programa de investimentos em infraestrutura.  

 

Figura 20: Mapeamento das ações de construção e melhorias habitacionais  

Fonte: Organização da autora a partir dos Relatórios anuais da HABITAFOR, atualizados até 2010. Dados 

cedidos à pesquisa em atendimento ao Ofício nº 80/2010, datado de 28/09/2010. 

Na escala nacional, os avanços institucionais que se delineavam desde aprovação do 

Estatuto da Cidade, apontando para a estruturação de uma política nacional de habitação 

consistente, foram arrefecidos pela crise mundial de 2008, deflagrada com a bolha imobiliária 

dos Estados Unidos. A crise econômica assustou os investimentos do mercado imobiliário no 

Brasil, pressionando o governo no sentido de criar programas e/ou projetos de garantia para os 

financiamentos imobiliários. Alguns autores entendem que a resposta foi o lançamento do 

programa habitacional “Minha Casa Minha Vida”, que previa recursos subsidiados para 

financiamento, na sua primeira fase, de um milhão de unidades habitacionais via 

financiamento pessoal disponibilizado pela Caixa Econômica Federal, visando impactar a 

economia através dos efeitos multiplicadores gerados pela indústria da construção. O 

programa foi implantado “antes do tempo”, surpreendendo o Conselho Nacional das Cidades 
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e todos os envolvidos com a construção do SNH, fragilizando os avanços no campo da 

política habitacional que vinham se acumulando.  

Embora se entenda que o MCMV siga predominantemente a lógica de mercado (nas 

faixas 2 e 3, voltadas ao segmento econômico) e deva ser situado no circuito imobiliário 

formal (elemento fundamental no financiamento à produção e ao consumo final), ele 

comparece nesse tópico para destacar a reduzida atuação do programa para o público-alvo de 

0 a 3 salários mínimos (faixa 1, voltada para Habitação de Interesse Social) em comparação 

com o destaque na atuação de empreendimentos para a dita “nova classe média”.  

O MCMV é um amplo programa anticrise que estimulou uma retomada das vendas 

de imóveis e a recuperação relativa dos patamares de lançamentos imobiliários. Entre os 

subsídios oferecidos, estão: a) a redução nos juros atuais dos financiamentos imobiliários 

conforme a faixa de renda; b) a criação de um fundo garantidor – que na prática funciona 

como um seguro desemprego e que garante o refinanciamento de parte das prestações 

atrasadas, sendo que de 0 a 3 s.m. todas as prestações poderão ser cobertas, de 3 a 5 s.m. 36 

prestações, de 5 a 8 s.m. até 24 prestações e de 8 a 10 s.m. até 12 prestações; c) redução ou 

isenção dos gastos com o registro do imóvel – 0 a 3 s.m. gratuito, 3,1 a 6 s.m. 90% de redução 

e 6,1 a 10 s.m. 80% de redução; d) assunção do seguro de vida pela União conforme faixas de 

renda e idade; e) criação de uma linha de financiamento de R$ 6 bilhões destinados às 

construtoras, principalmente para os encargos de construção de infraestruturas; f) 

desburocratização para a aprovação de projetos e maior agilidade para licenciamentos 

ambientais. A significativa participação das grandes incorporadoras nas negociações em torno 

do pacote de medidas do governo fica evidenciada nos dois trechos de reportagens a seguir. O 

primeiro
55

 aponta uma primeira articulação das empresas entre si e com o governo: 

Na segunda semana de janeiro, nomes de peso da construção, como Elie Horn, da 

Cyrela, João Rossi, da Rossi, Rubens Menin, da MRV,Walter Torre, da WTorre, e 

Eduardo Gorayeb, da Rodobens (...) estiveram reunidos com a ministra da Casa 

Civil, Dilma Rousseff, e com um time de técnicos para expor as necessidades do 

segmento. Depois disso, ficaram de enviar uma série de dados ao governo, que vão 

desde o tamanho do banco de terrenos disponível, custo de construção, receita, 

margem e rentabilidade. Segundo o Valor apurou, existe até uma cisão entre as 

empresas para vender o melhor modelo de projeto popular ao governo. De um lado, 

está o grupo das empresas que constroem habitações populares em terrenos urbanos, 

com infraestrutura já pronta, como MRV, Tenda (agora da Gafisa), PDG Realty e 

Cyrela. De outro, o grupo das companhias que criam bairros planejados e urbanizam 

terrenos grandes que não tinham infraestrutura, como Rodobens, Bairro Novo 

(Odebrecht) e WTorre. 
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 Extraído de   

https://conteudoclippingmp.planejamento.gov.br/cadastros/noticias/2009/2/27/companhias-fazem-propostas-ao-

plano-habitacional-de-lula/ em 29/03/09. 

https://conteudoclippingmp.planejamento.gov.br/cadastros/noticias/2009/2/27/companhias-fazem-propostas-ao-plano-habitacional-de-lula/
https://conteudoclippingmp.planejamento.gov.br/cadastros/noticias/2009/2/27/companhias-fazem-propostas-ao-plano-habitacional-de-lula/
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O segundo
56

 trecho faz parte da entrevista com Walter Torre e é mais explícito 

quanto à ingerência do setor imobiliário privado nas políticas econômicas do governo federal, 

evidenciando a atuação política do setor imobiliário na elaboração de medidas de amplo 

alcance social. Entende-se que a produção habitacional de fragmentos da periferia, levada a 

efeito pelo programa MCMV coloca-se para o Estado primeiramente como uma resposta à 

necessidade da reprodução do capital – setor imobiliário e finanças – e de uma saída da 

situação de crise, as quais se ligam a uma necessidade social da moradia enquanto discurso: 

[...] em se tratando de negócios, pensamos num grande segmento que precisa ser 

desenvolvido e que fará bem para o País: um grande programa habitacional popular. 

Criamos algumas ideias e tivemos a ousadia de levar sugestões para o Governo, que 

comprou bastante essas ideias. Nós, WTorre, Gafisa, Rossi, Rodobens e Bairro 

Novo. E a MRV entrou agora. Agrupamos as principais empresas do segmento e 

criamos um pacote que trouxe toda a simplificação que o sistema precisava, desde 

aprovação. E parece que surtiu efeito. O presidente assumiu compromissos de que as 

aprovações dos empreendimentos vão ser extremamente rápidas. (...) As sugestões 

simplificam toda parte de cartório e também criam o fundo garantidor para que o 

mutuário possa comprar e entrar imediatamente na casa. Com essas medidas, o ciclo 

– que era de dois anos e meio a três entre comprar um terreno, obter a licença, 

construir, conseguir os financiamentos (...) – reduzirá para seis meses, a gente 

acredita. 

Destarte, o Estado, através do MCMV, viabiliza a reprodução imobiliária e 

financeira facilitando a valorização e produção de fragmentos espaciais de áreas 

metropolitanas periféricas e assegurando a continuidade das estratégias privadas. O MCMV 

estabelece um marco para a valorização/capitalização dos espaços metropolitanos periféricos, 

ao inaugurar a “corrida para a periferia” das grandes incorporadoras, ávidas por grandes 

terrenos baratos, elevando os preços de tais terrenos e também dos imóveis produzidos o que, 

somado à especulação, tem “desincentivado” os negócios imobiliários para as camadas de 

menor renda dentro do MCMV (0 a 3 s.m.), exigindo que o Estado aumente sua participação, 

com incentivos maiores de prefeituras às construtoras como a doação de terrenos.  

A base de dados dos empreendimentos do MCMV na RMF, cedida pelo escritório da 

Caixa Econômica Federal em Fortaleza, está atualizada até agosto de 2011. O mapa 3 

apresenta a espacialização dos empreendimentos contratados por público-alvo, que totalizam 

79 empreendimentos. Destaca-se o reduzido número de empreendimentos na faixa de 6-10 

s.m. (apenas três), localizados nos bairros Cocó, Jacarecanga e Itaperi. Verifica-se que o 

público-alvo na faixa de 3-6 s.m. (a chamada “nova classe média baixa”) terá 

empreendimentos localizados nos “bairros emergentes”
57

 apontados em outras bases de dados 

                                                 
56

 Extraído de http://www.piniweb.com.br/construcao/habitacao/walter-torre-antecipou-plano-de-habitacao-do-

governo-129663-1.asp em 26/04/09. 
57

 “Bairro emergente” é o termo mercadológico utilizado no marketing imobiliário para se referir aos bairros 

recentemente incorporados à expansão do mercado imobiliário formal, tendo como público-alvo a “classe 

http://www.piniweb.com.br/construcao/habitacao/walter-torre-antecipou-plano-de-habitacao-do-governo-129663-1.asp
http://www.piniweb.com.br/construcao/habitacao/walter-torre-antecipou-plano-de-habitacao-do-governo-129663-1.asp
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(Messejana, Mondubim, Passaré, Maraponga, Manoel Sátiro e Itaperi). Por outro lado, o 

público-alvo na faixa de 0 a 3 s.m. terá 14 empreendimentos em Fortaleza, localizados nas 

franjas periféricas do oeste, sudoeste e sul, destacando-se o bairro Paupina (extremo sul) que 

receberá oito empreendimentos em terrenos contíguos. Os municípios metropolitanos 

receberão a maior parte dos empreendimentos destinados à faixa de 0-3 s.m., sendo que 

apenas Caucaia e São Gonçalo do Amarante terão empreendimentos para o público de 3-6 

s.m.   

O mapa 4 refere-se ao porte dos empreendimentos destinados à faixa de 0 a 3 s.m. na 

RMF. Observa-se a concentração de empreendimentos na direção sul/oeste onde a terra é 

mais barata e a acessibilidade ao centro pior do que nos setores leste e sudeste. Revela-se 

ainda que a maior parte desses empreendimentos localiza-se nos limites da mancha 

efetivamente urbanizada e até mesmo fora dela (como em Horizonte, Pacajus e Cascavel), 

sinalizando um possível processo de dispersão urbana induzida por conjuntos habitacionais de 

baixa renda, associado à industrialização, de forma semelhante ao produzido no período de 

vigência do binômio SFH/BNH. Caucaia e Maracanaú são reforçados como municípios 

metropolitanos que recebem população de baixa renda deslocadas da capital, devendo ser 

ressaltado que os empreendimentos para a faixa de 0 a 3 s.m. nesses dois municípios 

localizam-se próximo a conjuntos habitacionais implantados a partir da década de 1970.   

 

                                                                                                                                                         
média” e “média baixa” (as chamadas classes C e D), que passaram a acessar o mercado formal em virtude da 

expansão do crédito imobiliário processada na década de 2000 e da conjuntura favorável de estabilidade 

econômica no país. Segundo estudo da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP) em 2010,  tem-se 

a seguinte classificação, baseada nos dados de renda domiciliar mensal para uma família de 4 pessoas:  a classe 

A1 com renda familiar acima de R$ 38.933,88; A2 com renda até R$ 38.933,88; B1 com renda de até R$ 

26.254,92; B2 com renda familiar até 13.917,44; C1 com renda familiar até R$ 8.050,68; C2 com renda de até 

4.778,12; D renda de até 2.905,04 e a classe E com renda de até 1.939,88. Já segundo os dados do IBGE em 

2010, tem-se a seguinte classificação, baseada nos dados de renda domiciliar mensal para uma família de 4 

pessoas:  Classe A: Acima de R$ 15.300,00; Classe B: de R$ 7.650,00 até R$ 15.300,00; Classe C: de R$ 

3.060,00 até R$ 7.650,00; Classe D: de R$ 1.020,00 até R$ 3.060,00; Classe E: Até R$ 1.020,00. É importante 

ter a referência de que o salario mínimo em 2010 correspondia a R$510,00.   
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Concluindo a caracterização das formas de moradia associadas aos diferentes agentes 

sociais que as produzem em Fortaleza, ressalta-se a importância de sua compreensão 

articulada enquanto um dos elementos de estruturação da metrópole (PEQUENO, 2008). 

Tomando a habitação como indicador da estrutura da metrópole, destacam-se as marcas 

socioespaciais deixadas por esses três agentes: (1) o Estado concentrou a localização dos 

conjuntos habitacionais no espaço periférico ao oeste e sudoeste, configurando processo de 

redistribuição de população concentrado nas décadas de 1970 e 1980 e induzindo a 

conurbação entre Fortaleza, Caucaia e Maracanaú; (2) o mercado imobiliário formal manteve-

se concentrado espacial e socioeconomicamente, tendo por principais vetores o leste 

(predominantemente verticalizado) e o sudeste (predominantemente horizontal) da metrópole 

e alguns poucos focos de “bairros emergentes”; e (3) a população excluída da oferta de 

moradias (pelo mercado ou pelo Estado) intensificou a favelização nos corredores de 

degradação socioambiental (PEQUENO, 2002), induzindo nova forma de conurbação a partir 

de 1990, com o transbordamento de miséria e exclusão social para os municípios vizinhos. 

 

2.4 A expansão do circuito imobiliário residencial formal na metrópole Fortaleza e a 

configuração do “setor sudeste” enquanto vetor de metropolização imobiliária 

 

O circuito imobiliário urbano (ABRAMO, 1989; RODRIGUES, 1988; SMOLKA, 

1987) envolve diversas frações de capital que se articulam em diferentes estratégias nas 

práticas dos vários agentes envolvidos: empresários da construção civil, equipes 

multidisciplinares dos projetos de engenharia e arquitetura, incorporadores imobiliários, 

empresas imobiliárias, corretores imobiliários, agentes financeiros e proprietários fundiários.  

Dois autores de orientação marxista destacam-se na teorização do setor imobiliário 

como um “circuito secundário” no seio do movimento global do capital, discutindo a 

importância desse setor para a reprodução da sociedade capitalista: Harvey (1999) e Lefebvre 

(1999a; 2006; 2008). Para esses autores, os ciclos de investimento em capital fixo (circuito 

secundário
58

) derivam de uma tendência à sobreacumulação no circuito primário (produção de 

bens de consumo), tentando mitigar essa tendência à sobreacumulação inerente à reprodução 

                                                 
58

 Lefebvre (2000) e Harvey (1999) denominam circuito secundário a produção do espaço-mercadoria, enquanto 

capital fixo. Para Harvey (1999), que avançou em relação às considerações de Lefebvre a esse respeito, quando 

ocorre sobreacumulação no circuito primário (produção de bens de consumo), o capital tende a se deslocar para a 

produção do espaço (capital fixo). Para Harvey, há um deslocamento temporal, por meio do qual os fluxos de 

capital são retirados da esfera da produção e do consumo imediatos (circuito primário) e são redirecionados para 

um circuito secundário (formação de fundo de consumo e capital fixo) ou para um circuito terciário (gastos 

sociais e investimento em pesquisa e desenvolvimento) que absorvem investimentos de longa duração. 
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capitalista, funcionando como válvula de escape que seria uma barreira à queda mais 

acentuada da lucratividade. Isso é evidenciado por Lefebvre: 

O imobiliário como se diz, desempenha o papel de um segundo setor, de circuito 

paralelo ao da produção industrial voltada para o mercado dos “bens” não-duráveis 

ou menos duráveis que os “imóveis”. Esse segundo setor absorve os choques. Em 

caso de depressão para ele afluem os capitais. Eles começam com lucros fabulosos, 

mas logo se enterram. Nesse setor, os efeitos “multiplicadores” são débeis: poucas 

atividades são induzidas. O capital imobiliza-se no imobiliário. A economia geral 

(dita nacional) logo sofre com isso. Contudo, o papel desse setor não deixa de 

crescer. Na medida que o circuito principal, o da produção corrente dos bens 

“mobiliários”, arrefece seu impulso, os capitais serão investidos no segundo setor, o 

imobiliário. Pode até acontecer que a especulação fundiária se transforme na fonte 

principal, o lugar quase que exclusivo de “formação do capital”, isto é, de realização 

da mais-valia. Enquanto a parte da mais-valia global formada e realizada na 

indústria decresce, aumenta a parte da mais-valia formada e realizada na 

especulação e pela construção imobiliária. O segundo suplanta o principal. De 

contingente, torna-se essencial... (LEFÉBVRE, 1999a, p. 146-147) 

Segundo vários estudiosos do circuito imobiliário (ABRAMO, 1989; BOTELHO, 

2007; CAMPOS FILHO, 1989; JARAMILLO, 1982; RIBEIRO, 1997; TOPALOV, 1979), no 

setor imobiliário, o capital investido enfrenta dois grandes obstáculos, em virtude de suas 

especificidades em relação aos outros setores capitalistas. O primeiro coloca-se ao nível de 

transformação do capital-dinheiro em capital-mercadoria: trata-se do “problema fundiário” 

(questão da propriedade privada da terra). O outro aparece no momento de realização do 

capital-mercadoria: “problema de demanda solvável” (necessidade de financiamento da 

produção e da venda do produto imobiliário dado seu alto preço para o consumidor e seu 

longo período de rotação). Segundo Topalov (1979), como resposta a esses dois obstáculos 

fundamentais, processa-se a especialização de uma fração do capital na função de liberação 

do solo e de transformação de seu uso (capital de promoção) e de outra fração do capital na 

função de financiar o longo período de circulação do produto imobiliário (capital de 

circulação, que pode se apresentar nas formas de capital imobiliário rentista [aluguel] e capital 

de empréstimo [acesso à propriedade pelo financiamento]).           

Nesse sentido, também é importante ressaltar a contribuição de Jaramillo (1982), 

destacando quatro peculiaridades do setor imobiliário que dificultam o desenvolvimento de 

relações de produção capitalistas avançadas, evidenciadas na organização do capital no setor e 

no desenvolvimento técnico do processo produtivo: (1) período de rotação do capital 

excessivamente longo, tanto na produção como na circulação da mercadoria; (2) ligação do 

produto imobiliário com a terra urbana no processo de produção e consumo; (3) 

vulnerabilidade frente a flutuações nas condições de produção e circulação nos contextos 

global, nacional e/ou local; e (4) pequena demanda solvente, particularmente evidente nas 

cidades latino-americanas em virtude da má distribuição de renda. Em virtude dessas 
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dificuldades, o circuito imobiliário é historicamente caracterizado por uma estrutura na qual 

predominam pequenas e médias empresas (RUFINO, 2012). 

O capital incorporador (chamado de “capital de promoção” em Tapalov) é a fração 

de capital que viabiliza o acesso do capital construtor ao solo-suporte de seu processo 

produtivo (ABRAMO, 1989). Em outros termos, a particularidade do capital incorporador é 

determinada pelo controle econômico que exerce sobre a mudança de uso do solo, operada 

por um processo de edificação. Para Smolka (1987), o capital incorporador é aquele 

responsável pela organização do uso do solo
59

, com vistas à apropriação de rendas fundiárias 

na forma de lucros. Segundo Ribeiro (1997, p.104), o capital incorporador seria aquele “cuja 

função será fornecer um fluxo de terrenos para a construção e tornar solvável a demanda, 

encontrando formas de financiar o consumo”. Em todos esses autores, evidencia-se que o 

incorporador é o agente orquestrador do circuito imobiliário. 

Smolka (1987) analisa a atuação do capital incorporador a partir da distinção em três 

movimentos de valorização imobiliária, identificando as diferentes naturezas dos ganhos 

imobiliários (SMOLKA, 1987, p. 48): 

I – alteração no preço do terreno entre aquele referente à sua aquisição original e o 

preço pelo qual este foi negociado ao novo usuário, isto é, o incorporador;  

II – valorização realizada pelo incorporador ao alterar os atributos do terreno em 

questão, isto é, ao reequipá-lo;  

III – variações no preço referentes a modificações na estrutura espacial do ambiente 

construído onde se insere o terreno, captada na forma do momento I em período 

distante no futuro.  

Analisando as naturezas dos ganhos imobiliários, Smolka (1987) sustenta que os 

lucros de incorporação são compostos por diferentes formas de ganho: no momento I, o ganho 

de incorporação é fundiário, condicionado pela conjuntura do mercado e pelo poder de 

barganha entre proprietário e incorporador; no momento II, a partir da criação de 

externalidades internalizáveis e da densificação do uso do solo, geram-se ganhos industriais 

(oriundos da economia de escala e de aumento da produtividade), financeiros e de 

incorporação propriamente; e no momento III, predomina o ganho financeiro, relativo à 

expectativa de valorização futura que é repassada no preço.   

De modo semelhante, Abramo (1989) assevera que há quatro formas de ganho no 

circuito imobiliário, como expressão social do excedente apropriado nessa esfera individual 

de valorização: ganhos industriais, comerciais, financeiros e fundiários. Segundo ele, só o 

capital incorporador, enquanto “maestro da sinfonia da produção capitalista de moradias”, 

pode ter acesso ao excedente na esfera imobiliária sob as quatro formas de ganho, tendo no 

                                                 
59

 Com as limitações impostas pelo Estado por meio do planejamento e gestão do solo urbano. Aliás, grande 

parte do poder nas mãos do capital incorporador depende das sanções do Estado. 
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ganho fundiário o principal componente de seu lucro composto. Sobre os ganhos imobiliários 

apropriados pelos diferentes agentes do circuito imobiliário, Harvey lembra que:  

As necessidades peculiares de circulação do capital através do ambiente construído 

deram lugar a um tipo especial de sistema de produção e realização que define novos 

papeis para os agentes econômicos. Os “proprietários de terra” recebem “renda”, os 

“fracionadores” recebem “incrementos na renda” sobre a base das melhorias, os 

“construtores” recebem os “lucros de empresa”, os financistas proporcionam capital-

dinheiro em troca de juros, ao mesmo tempo que podem capitalizar qualquer forma 

de ingressos provenientes do uso do ambiente construído dentro de um “capital 

fictício” (preço de propriedade), e o Estado pode usar os “impostos” (presentes ou 

futuros) como respaldo dos investimentos que o capital não pode ou não quer 

empreender, mas que, apesar de tudo, servem para ampliar a base de circulação do 

capital. Esses papéis existem, sem importar quem os desempenha. Quando os 

capitalistas compram terra, a fracionam e constroem sobre ela usando seu próprio 

dinheiro, então assumem múltiplos papéis; mas quanto mais capital adiantam dentro 

desse tipo de atividade, menos terão para colocá-lo a produzir diretamente. Por esta 

razão, a produção e manutenção dos ambientes construídos, constantemente se 

cristaliza em um sistema sumamente especializado que envolve agentes econômicos 

que realizam cada papel separadamente ou em combinações limitadas (HARVEY, 

1990, pp. 398-399) 

As estratégias, as disputas intercapitalistas e as relações dos agentes concretos do 

circuito imobiliário podem ser inferidas na análise de várias bases de dados do circuito 

imobiliário em Fortaleza. Para discutir a produção pelo circuito imobiliário formal na 

metrópole Fortaleza, inicialmente será apresentado o quadro nacional de transformações no 

setor a partir da reestruturação do marco regulatório, e traçado um panorama das instituições 

representativas do setor, reconstituindo sucintamente a história dos principais agentes 

privados. Posteriormente, serão analisadas as seguintes bases de dados:  

1) dados da CBIC e do IVV/SINDUSCON-CE, obtidos em 2011 nos sítios eletrônicos 

das instituições, com série temporal de 2000 a 2010 - O IVV é uma pesquisa realizada 

mensalmente nos mercados de imóveis residenciais e comerciais, junto às Indústrias de Setor 

da Construção Civil, reunindo informações quanto à quantidade total dos imóveis novos 

disponibilizados para a venda e os efetivamente vendidos no mês de referência entre aqueles 

que estavam em estoque e aqueles que foram lançados no mês de referência, por: área 

(privativa/útil) e bairro de localização. A seleção das empresas pesquisadas é feita através de 

amostragem probabilística
60

;  

2) dados dos financiamentos à produção imobiliária do escritório de negócios da 

Caixa Econômica Federal em Fortaleza (GIDUR-FOR), com série temporal de 2000 a 2009 
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 As pesquisas se baseiam em dados amostrais intencionais ou probabilísticos, que compõem um número 

relevante de empresas de construção e/ou incorporadoras representativas do segmento de construção nas 

localidades investigadas. Portanto, embora sejam pesquisas amostrais, o resultado apurado permite inferências 

positivas sobre o mercado imobiliário local como um todo. É importante destacar que essas pesquisas, mesmo 

não sendo indicadoras fiéis do universo da produção imobiliária local, assumem grande importância diante da 

falta de dados que quantifiquem o estoque total de unidades habitacionais e comerciais produzidas e 

comercializadas ao longo do tempo. 
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(antes do lançamento do MCMV) – dados disponibilizados em 2011 pelo orientador desta 

pesquisa, referentes aos empreendimentos aptos a receber financiamentos imobiliários em 

Fortaleza, contendo as seguintes informações: programa utilizado;  nome do empreendimento; 

situação; número de unidades no empreendimento; coordenadas em UTM (x e y); tipo; 

proponente; vagas; logradouro; bairro; regional; cidade; área; número de quartos; valor; 

público-alvo; data da avaliação; valor da proposta; descrição do imóvel;  

3) dados de alvarás de construção por secretarias executivas regionais e bairros 

oficiais, com série temporal de 2004 a 2010 - alvará de construção é a aprovação do projeto 

arquitetônico para o licenciamento prévio da construção de uma edificação. O Alvará dá 

autorização para que a obra seja iniciada, após o projeto ter sido aprovado. No caso específico 

de Fortaleza, o alvará só emitido após a liberação da licença ambiental, quando esta é 

exigível. Portanto, o banco de dados de alvará contempla os dados dos empreendimentos que 

dispõem de licença ambiental. Os dados obtidos junto à Secretaria de Meio Ambiente e 

Controle Urbano (SEMAM) em 2011, em atendimento ao Ofício nº 84/2010 (datado de 

28/09/2010), referem-se aos empreendimentos imobiliários residenciais com alvará de 

construção emitidos a cada mês, contendo as seguintes informações: nome do construtor, 

nome do proprietário, local (endereço), data de aprovação, nº de unidades habitacionais e de 

pavimentos, nº do alvará, tipo de construção, uso de acordo com o zoneamento vigente, taxa, 

área em m², e Regional;  

(4) dados do ITBI, referente a edificações e terrenos por distrito fiscal, com série 

temporal de 2007 a 2010 - A base de dados do Cadastro de ITBI, cedida pela Secretaria de 

Finanças de Fortaleza (SEFIN) em atendimento aos Ofícios nº 82/2010 (datado de 

28/09/2010) e nº 44/2011 (datado de 03/08/2011), apresenta o nível de detalhamento de face 

de quadra (logradouro). Cada face de quadra está associada a uma quadra e esta a um distrito 

fiscal, havendo 77 distritos fiscais na cidade. Assim, os dados estão estruturados por um 

código que agrega esses três níveis: Distrito-Quadra-Logradouro (D-Q-CODLOG). A base 

contém os valores médios de m² por face de quadra referentes às guias de ITBI efetivamente 

pagas em cada ano da série (2007, 2008, 2009 e 2010). Os dados estão separados em duas 

planilhas: uma para “Terrenos” e outra para “Edificações”. Cada planilha contém as seguintes 

informações por face de quadra: Quantidade de inscrições (guias de ITBI pagas); Valor médio 

do m² de IPTU; Valor mínimo do m² de IPTU; Valor máximo do m² de IPTU; Desvio padrão 

do m² de IPTU; Valor médio do m² de ITBI; Valor mínimo do m² de ITBI; Valor máximo do 

m² de ITBI; Desvio padrão do m² de ITBI. É importante ressalvar que as informações sobre o 

IPTU referem-se apenas aos imóveis (terrenos ou edificações) que foram transacionados e 
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registrados no Cadastro de ITBI, não abrangendo todos os imóveis que recolhem IPTU na 

cidade. Outro aspecto a destacar é que os valores de m² de ITBI registrados no Cadastro não 

são os valores pagos de ITBI, mas se referem à avaliação do valor venal do imóvel por m² que 

constitui base de cálculo para fins de cobrança de ITBI. Para georreferenciar essa base, os 

dados foram reorganizados de forma a espacializá-los por quadra;  

5) dados de Habite-se por bairros oficiais, com série temporal de 2007 a 2010 – 

Dados cedidos em 2011 pela Secretaria de Finanças de Fortaleza (SEFIN) em atendimento ao 

Ofício nº 82/2010 (datado de 28/09/2010). A certidão do Habite-se é o documento que atesta 

que um imóvel foi construído seguindo-se as exigências (legislação local) estabelecidas pela 

prefeitura para a aprovação de projetos. O Habite-se é emitido para prédios recém-construídos 

e para aqueles que passam por reformas, atestando que o edifício está pronto para receber seus 

ocupantes. Esse documento é exigido pelas instituições financeiras para liberar financiamento 

imobiliário. Em Fortaleza, ele é emitido pelas SERs e depois repassado para a SEFIN, mas a 

partir de 2014 iniciou-se o processo de migração dessa responsabilidade para a Secretaria 

Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (SEUMA), antiga SEMAM.  

Infelizmente, essas bases de dados não tem séries históricas muito longas, 

abrangendo apenas a década de 2000, fato que pode indicar a expansão da profissionalização 

do setor imobiliário em período recente. Outra possível explicação para a concentração de 

dados na década 2000 relaciona-se às inovações das Tecnologias de Informação (TIs), 

delineando um momento em que as bases de dados analógicas são substituídas pelas digitais, 

dificultando-se a construção de séries. Além disso, na última década passou-se a produzir 

mais dados. A concentração de dados na década de 2000 também assinala a grande expansão 

que o setor imobiliário formal teve a partir de meados dessa década, num cenário de grandes 

mudanças macroeconômicas, principalmente relacionadas à expansão de crédito imobiliário 

com recuperação dos fundos de financiamento (FGTS e SBPE). 

 Quadro nacional de transformações e reestruturação do circuito imobiliário em 

Fortaleza 

Quanto à caracterização do setor imobiliário em Fortaleza, pode-se dizer que até a 

década de 1970, o foco de atuação era o loteamento, pois ainda havia grande estoque de terras 

a ser inserido na expansão urbana. Desde então, o foco deslocou-se para a comercialização de 

imóveis (lotes edificados ou não), embora ainda haja registros de loteamentos até o início dos 

anos 2000, como já se apontou. Também é importante destacar o processo de deslocamento 

dos investimentos imobiliários rumo ao litoral cearense, configurando a vilegiatura na RMF e 

em alguns pontos no restante do litoral (DANTAS, 2009b; PEREIRA, 2012).  
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É interessante lembrar a evolução da constituição de instituições representativas do 

setor, pois elas expressam os interesses em cada momento. Segundo o livro “O corretor de 

imóveis no Ceará” (2003), a primeira instituição do setor imobiliário no Ceará foi o 

SINDUSCON-CE, criada em 1942. Essa instituição é até hoje a mais importante nos rumos 

do setor imobiliário, em face do peso econômico e político que detém, contando atualmente 

com mais de 600 empresas filiadas. Na década de 1970, em função do crescimento do setor e 

de mudanças institucionais e imposições legais, foram criados a Câmara de Valores 

Imobiliários (1975), o Sindicato dos Corretores de Imóveis do Estado do Ceará (1978) e o 

Conselho Regional de Corretores Imobiliários do Ceará (1978), atendendo à lei que 

regulamenta a profissão dos corretores imobiliários (lei federal nº 4.116/1962). Consolidada a 

profissionalização dos agentes responsáveis por transações imobiliárias na década de 1970, na 

década seguinte a atenção se volta para as empresas da construção civil, com a criação da 

Associação das Empresas da Construção Civil do Ceará - ADEMI/ASSECON em 1985, 

recentemente extinta. Em 1990 foi criado o SECOVI-CE, visando atender ao perfil de 

empresas atuantes no processo de verticalização da cidade, bem como da expansão mais 

recente dos condomínios horizontais. 

Chama a atenção o caráter oligopólico do poder de decisão nos rumos do circuito 

imobiliário em Fortaleza, apreendido na análise da composição das diretorias das principais 

instituições, nas quais os nomes de empresários se repetem, revezando-se ou mantendo-se na 

presidência da mesma entidade por longo período, como se evidencia no quadro 04. As 

informações estão organizadas de forma a compatibilizar, o máximo possível, as datas dos 

mandatos das diferentes instituições, buscando evidenciar superposições. 

Também é importante destacar que alguns nomes aparecem na presidência de mais 

de uma entidade, indicando o cruzamento de interesses entre os diferentes agentes que 

compõem o circuito imobiliário atuante no Ceará. Apollo Scherer foi o primeiro presidente do 

SECOVI-CE e, logo em seguida, assumiu a presidência do CRECI-CE, onde já exerceu 

quatro mandatos. Embora com foco diferente, essas duas instituições representam os 

interesses ligados ao negócio imobiliário. Já Carlos Roberto Carvalho Fujita iniciou sua 

atuação como presidente a ADEMI-CE e expandiu sua atuação para a presidência do 

SINDUSCON-CE. As duas instituições representam os interesses ligados à construção civil, 

embora com diferenciações por se tratar de uma associação e de um sindicato. 



 

 

SINDUSCON CRECI SECOVI ADEMI 

Mandato Presidente Mandato Presidente Mandato Presidente Mandato Presidente 

1942-1944 Manoel Nobre de Souza 

    
  

  

  

  

  

  

  

  

   

1945-1947 Jacinto Gomes de Matos 

1947-1948 João Ferreira Oriá 

1954-1955 Manoel Nobre de Souza 

1955-1957 Waldir Diogo de Siqueira 

1957-1959 Waldir Diogo de Siqueira 

1960-1961 José Lins de Albuquerque 

1962-1964 Osmar Bandeira de Melo 

1962-1964 Romulo de Souza Albuquerque 

1970-1971 João de Borba Vasconcelos 

1971-1980 Joaci Demétrio de Souza 

1973-1975 Joaci Demétrio de Souza 

1976-1978 Joaci Demétrio de Souza 

1978-1980 Joaci Demétrio de Souza 1978-1979 Celio Perdigao Di Cavalcanli 

1981-1983 Assis Machado Neto 1979-1982 Helano Studart Montenegro 

1984-1986 Francisco de Carvalho Martins 1982-1985 Helano Studart Montenegro 

1986-1989 Francisco de Carvalho Martins 1985-1988 Antonio Armando Cavalcante Soares 
1985-1992 Joao Batista Fujila 

1990-1993 José Martins Soriano Aderaldo 1988-1991 Antonio Armando Cavalcante Soares 

1993-1995 José Martins Soriano Aderaldo 1991-1994 Marcelo de Melo Brasil 1992-1993 Apollo Scherer Albuquerque 

1992-1997 Ivan Ary Junior 

1996-2001 Crisando Ferreira de Almeida 

1994-1994 Helano Studart Montenegro 1994-1995 Maria Edalclires Costa 

1994-1997 Apollo Scherer Albuquerque 1996-1997 Maria Edalclires Costa 

1997-2000 Apollo Scherer Albuquerque 1998-1999 Antonio Sergio Porto Sampaio 1997-1999 Joao Carlos S. de Lima 

2002-2004 Carlos Roberto Carvalho Fujita 2000-2003 Ayrton Martins Junior 
2000-2001 KalilOtoch 1999-2002 Carlos Roberto Carvalho Fujita 

2002-2003 Antonio Sergio Porto Sampaio 2002-2004 Carlos Roberto Carvalho Fujita 

2005-2007 Carlos Roberto Carvalho Fujita 2004-2006 Antonio Armando Cavalcante Soares 2004-2006 Antonio Sergio Porto Sampaio 

   

2008-2010 Roberto Sérgio Oliveira Ferreira 2007-2009 Antonio Armando Cavalcante Soares 
2007-2008 Antonio Sergio Porto Sampaio 

2009-2010 Antonio Sergio Porto Sampaio 

2011-2013 Roberto Sérgio Oliveira Ferreira 2010-2012 Apollo Scherer Albuquerque 2010-2011 Antonio Sergio Porto Sampaio 

2014-2016 André Montenegro 2013-2015 Apollo Scherer Albuquerque 

2011-2012 Antonio Sergio Porto Sampaio 

2012-2013 Antonio Sergio Porto Sampaio 

2013-2014 Antonio Sergio Porto Sampaio 

Quadro 04: Evolução dos presidentes das entidades do circuito imobiliário no Ceará, por mandato  

Fonte: Sistematização da autora a partir do livro “O Corretor Imobiliário” (2003) e sítios eletrônicos das entidades, 2014.  

Nota: Cada cor indica um empresário que teve vários mandatos. 
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Na análise do quadro 04, destacam-se nomes como Antonio Sergio Porto Sampaio, 

Apollo Scherer, Armando Cavalcante Soares, Carlos Roberto Carvalho Fujita e Joaci 

Demétrio de Souza, com importante atuação nos rumos do setor imobiliário
61

. 

Para compreender a produção imobiliária formal em Fortaleza, buscaram-se dados 

em todas as entidades elencadas anteriormente, mas, com a exceção do CRECI-CE, essas 

instituições não permitiram o acesso aos seus bancos de dados. Em face dessa dificuldade, 

utilizaram-se dados de domínio público do SINDUSCON (relatórios mensais do Índice de 

Velocidade de Vendas – IVV de Fortaleza), da CBIC (IVV por capitais do país), bem como 

dados do CRECI-CE e de instituições do Estado já elencadas (Caixa Econômica Federal, 

SEFIN/PMF e SEMAM/PMF). A dificuldade na obtenção de dados sobre a configuração do 

circuito imobiliário constitui, em si mesma, um dado importante sobre a lógica de 

estruturação desse circuito, pela qual os agentes se beneficiam da opacidade que envolve as 

grandes diferenciações de produtos, localizações, preços, antecipações espaciais etc.:  

[...] a ausência de informações sistematizadas interfere sobre o próprio 

funcionamento do mercado imobiliário. A falta de transparência e de informações 

rápidas e atualizadas sobre que tipo de produto imobiliário, onde e a que preço, os 

tributos recolhidos em cada transação ou mesmo os valores cobrados nominal e 

efetivamente de cada imóvel, acabam por gerar distorções sistemáticas que 

possibilitam e favorecem a existência de informações para poucos (incorporadores, 

loteadores etc.) e, conseqüentemente, sobre-lucros em suas operações e mesmo 

processos especulativos em períodos e áreas determinadas.  (MELAZZO, 2013, p. 

32) 

Uma das principais características do circuito imobiliário em Fortaleza é a 

pulverização da produção de empreendimentos por um grande número de empresas em 

função da baixa concentração de capital no setor: 
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 Antonio Sergio Porto Sampaio é proprietário da imobiliária Sérgio Porto Imóveis desde 1993 e se mantém 

desde 1998 na presidência do SECOVI-CE, tendo sido interrompido apenas pelo mandato de Kalil Otoch entre 

2000 e 2001. Apollo Scherer Albuquerque é presidente da "Ceará Rede Imóveis" e sócio das empresas Apollo 

Scherer Imóveis e da empresa Única Lançamentos Imobiliários, especializada em vendas de empreendimentos 

imobiliários. Além de atuar no CRECI, foi diretor da Associação das Administradoras de Imóveis do Estado do 

Ceará (AADIC) e da Federação do Comercio do Estado do Ceará (FIEC). Armando Cavalcante Soares foi um 

dos responsáveis pela organização da profissão de corretor imobiliário no estado do Ceará. Sua história 

confunde-se com a da atividade do corretor de imóveis nordestino. Recebeu em 1998 a comenda “Colibri de 

Ouro”, a mais alta comenda da categoria. Além de ter fundado o CRECI-CE, ele foi um dos fundadores de 

diversas entidades no Ceará, como a Associação Profissional dos Corretores de Imóveis do Ceará, o Sindicato 

dos Corretores de Imóveis, a Câmara de Valores Imobiliários, a Associação dos Proprietários de Imóveis, o 

Secovi e a Associação das Administradoras do Ceará. Armando Cavalcante é sócio da empresa Bolsa de 

Avaliação e Perícia LTDA, que está no mercado há 20 anos, prestando serviços na área de avaliação e perícia de 

imóveis nas regiões Norte e Nordeste do País. Carlos Roberto Carvalho Fujita é Engenheiro Civil e sócio 

fundador da empresa Fujita Engenharia, criada em 1993, que tem atuação nos estados do Ceará, Roraima, 

Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba e São Paulo. Ele foi presidente simultaneamente do SINDUSON-CE e 

da ADEMI-CE, ou seja, exercia grande influência tanto na construção civil como no setor imobiliário 

propriamente dito. Atualmente, é um dos vice-presidentes da Federação das Indústrias do Estado do Ceará 

(FIEC), representando essa entidade junto à Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC). Joacy 

Demétrio de Souza esteve à frente da Superintendência Municipal de Obras e Viação e foi Vice-Presidente da 

Câmara Brasileira da Construção Civil (CBIC), além de ter participado da diretoria do Centro Industrial do 

Ceará (CIC) na década de 1980. Lecionou na Escola Técnica Federal do Ceará e foi Professor Adjunto na UFC.  
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A pulverização da produção do setor é tradicionalmente apontada como condição 

estrutural, e reflete a dificuldade de concentração de capital no setor.  Para além da 

relação capital-trabalho, característica geral da produção capitalista, a necessidade de 

apropriação da terra implica em transferência de valores aos proprietários da terra, 

que pode se traduzir em uma redução dos lucros, ou pode se repercutir em 

características gerais do setor, como uma super-exploração da força de trabalho ou 

uma baixa composição orgânica do capital. Essas duas circunstâncias se traduzem, 

em geral, em dificuldades para inovações técnicas. Essa condição específica 

diferencia o setor imobiliário dos demais setores e torna particularmente difíceis as 

condições de concentração de capital no interior do setor, o que explica em parte a 

dificuldade de avanços em inovações técnicas, pois não há grandes investimentos na 

mecanização, o que agrava as condições produtividade. (RUFINO, 2012, p. 123) 

Ainda de acordo com Rufino (2012), as grandes empresas que se destacaram na 

incorporação imobiliária em Fortaleza relacionam-se a três dinâmicas principais: (1) a 

chegada das grandes incorporadoras nacionais; (2) o surgimento de incorporadoras locais 

“puras”; e (3) a reestruturação das grandes construtoras locais.   

A expansão das grandes incorporadoras nacionais teve um papel relevante na 

disseminação da prática de parceria, especialmente utilizando as Sociedades de Propósito 

Específico (SPEs
62

).  As incorporadoras “puras” locais se originaram da transferência de 

capitais de elites econômicas locais, tanto as que historicamente desenvolveram atividade em 

outros setores, como aquelas associadas a outras atividades do mercado imobiliário, 

marcadamente o mercado de terras. Finalmente, com a recuperação do SFH e a substancial 

ampliação dos recursos destinados ao Ceará, as grandes construtoras locais também passaram 

a ter relações privilegiadas com os bancos, garantindo o financiamento para seus clientes e 

liberando-se da função de “banco” exercida anteriormente no quadro de retração dos 

financiamentos imobiliários a partir de meados de 1980 (RUFINO, 2012). Isso possibilitou a 

aceleração da rotação desses capitais e permitiu um envolvimento num número 

significativamente maior de empreendimentos, ampliando o faturamento dessas empresas. 

Para explicitar o processo de expansão imobiliária, é válido apresentar o indicador do 

número de pessoas físicas e jurídicas inscritas no CRECI-CE, conforme os dados da tabela 9.  

Esses dados mostram que a década de 2000 concentra 67,27% das inscrições de 

pessoas físicas (corretores) e 45% de pessoas jurídicas (empresas imobiliárias), revelando a 

tendência de acelerado crescimento do setor imobiliário nos últimos dez anos, com 

considerável aumento da formalização da profissão de corretor. Isso foi confirmado na 

entrevista do Vice-Presidente do CRECI-CE: 

                                                 
62

A SPE (regulamentada pela lei 11.079/2004) é uma empresa criada para cuidar de um único empreendimento. 

Com vida curta, nasce no momento da compra do terreno e é desfeita depois da entrega das chaves. Nessas 

sociedades, não há contaminação das contas da empresa ou de um outro empreendimento com problemas. A SPE 

permite reagrupar um conjunto de capitais, através de um arranjo flexível, durante o ciclo de reprodução do 

capital na produção imobiliária. Criada quando já existe um “produto definido”, nela são estabelecidas as 

relações contratuais entre sócios, e demais contratados, reunindo o capital, a terra, e a força de trabalho. 
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É lógico que se pensando em terrenos, o crescimento mundial nos últimos 

dez anos foi significativamente importante e nos últimos 5 anos mais ainda. 

Ou seja: nos últimos 10 anos ele [o mercado imobiliário] teve uma 

multiplicação e nos últimos 5 anos, ele dobrou mais ainda e acredito eu que 

nos próximos 5 anos vai duplicar mais ainda. Antigamente, o mercado caía, 

ficava parado. Antigamente, há vinte anos atrás, ficava parado com qualquer 

crise. Hoje, não tem mais isso, não. Uma crise internacional dessa não atinge 

o mercado de jeito nenhum. (Vice-presidente do CRECI-CE, em entrevista 

concedida à autora no dia 10/08/2011)  

Tabela 09: Evolução do nº de pessoas físicas e jurídicas inscritas no CRECI-CE em 

Fortaleza (1970-2010) 

Anos Pessoas físicas % em relação ao total Pessoas jurídicas % em relação ao total 

1970 10 0,50% 1 0,40% 

1987 210 10,57% 47 18,80% 

1990 114 5,74% 38 15,20% 

1995 316 15,91% 52 20,80% 

2000 246 12,39% 15 6,00% 

2005 222 11,18% 20 8,00% 

2010* 868 43,71% 77 30,80% 

Total 1986 100,00% 250 100,00% 

Fonte: CRECI-CE, 2010. Dados cedidos à pesquisa em atendimento ao Ofício nº 81/2010, datado de 28/09/2010. 

(*) Até agosto de 2010. 

Em consulta ao site do CRECI-CE em agosto de 2012, verificou-se grande salto no 

número de inscritos: 6.712 pessoas físicas e 477 jurídicas, ou seja, aumento de 338% em 

relação aos corretores e de 191% em relação às imobiliárias. Credita-se esse significativo 

crescimento ao boom imobiliário em 2010, noticiado repetidamente nos jornais locais
63

. 

 

2.4.1 Análise da base de dados da CBIC e IVV/SINDUSCON (2000-2010) 

 

Sobre a dinâmica da produção imobiliária formal, um dos indicadores mais utilizados 

– pelo mercado e pelas pesquisas acadêmicas – é o IVV. Ainda que o IVV indique o bairro de 

localização dos empreendimentos, a espacialização dos dados é extremamente difícil, pois a 

pesquisa segue a nomenclatura de bairros adotada pelo marketing do mercado imobiliário, que 

estabelece limites territoriais diferentes da malha oficial
64

, estendendo os nomes aos quais é 
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 Por exemplo, em matérias como: “Financiamentos no CE cresceram 100,7%” (Diário do Nordeste, 

28/1/2010); “Caixa prevê R$ 60 bi no crédito imobiliário” (Diário do Nordeste, 20/4/2010); “Financiamento 

imobiliário bate recorde em março” (Diário do Nordeste, 28/5/2010); “Vendas de imóveis crescem 78% no 

primeiro semestre” (O Estado, 2/9/2010); “Velocidade de vendas de imóveis na RMF dispara 78%” (Diário do 

Nordeste, 3/9/2010); “Copa do Mundo de 2014 alavanca mercado imobiliário nas cidades-sedes” (O Estado, 

15/9/2010); “Venda de imóveis salta 233% em quatro anos” (Diário do Nordeste, 1/4/2011); “Corretor analisa 

que o mercado imobiliário local está mais aquecido e seguro” (O Estado, 19/5/2011); “O boom - do mercado 

imobiliário cearense nos últimos três anos” (O Estado, 26/8/2011); “Boom Imobiliário” (O Estado, 19/8/2011). 
64

 Por exemplo, o bairro Água Fria não existe mais oficialmente (foi desmembrado na década de 1980 em Edson 

Queiroz e Sapiranga/Coité), contudo os agentes imobiliários utilizam essa denominação para um conjunto de 
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atribuído status de “bairro nobre” como Aldeota, Meireles, Água Fria etc. Desse modo, optou-

se por não espacializar os dados. Todavia, o recente estudo de Rufino (2012) trabalhou 

detidamente esses dados, produzindo mapas com a espacialização
65

 das ofertas de 

lançamentos imobiliários nos anos de 2001, 2007 e 2010. Esse estudo foi muito importante 

para a elaboração desse item, já que tinha como objeto a produção imobiliária na metrópole 

Fortaleza sob o domínio da incorporação.   

As profundas mudanças na produção imobiliária na metrópole Fortaleza estão 

intrinsecamente atreladas à escala nacional, já que as grandes incorporadoras, aproveitando-se 

de um contexto favorável à expansão da produção imobiliária (alteração do marco regulatório 

e estabilidade da economia) viram na abertura de capital uma nova possibilidade de captar 

recursos do mercado financeiro a partir de 2005. Esse modelo forjou um novo relacionamento 

que imbrica capital imobiliário e financeiro, evidenciando-se dois movimentos: o primeiro foi 

delimitado pelo reforço da utilização dos instrumentos de financeirização, como FII’s e CRI’s 

(BOTELHO, 2007); e o segundo, pela abertura de capital das grandes incorporadoras 

nacionais (FIX, 2011; MELAZZO, 2013).  

A reestruturação do marco regulatório do setor de crédito imobiliário no Brasil teve 

início em meados da década de 1990, com a proposta substituir o SFH por dois sistemas: (1) o 

de mercado, o Sistema Financeiro Imobiliário (SFI), caracterizado como financiamento 

imobiliário desregulado; e (2) o de cunho social, o Sistema da Habitação Social (SHS), com 

recursos orçamentários, doações ou fontes não inflacionárias, como o FGTS (BOTELHO, 

2007; FIX, 2011; ROYER, 2009).  

Com efeito, o SFI foi criado pela Lei nº. 9.514/1997 e posteriormente foram 

aprovadas leis visando garantir o pleno desenvolvimento do coração do sistema, a 

securitização, das quais se destacam: (1) a lei nº 10.931/2004, conhecida como a Lei do 

Patrimônio de Afetação
66

, instituiu vários títulos de crédito imobiliário e criou as figuras da 

Alienação fiduciária
67

 e do Valor do Incontroverso
68

, lançando os pilares do novo marco 

                                                                                                                                                         
bairros (Cambeba, Edson Queiroz, Eng. Luciano Cavalcante, Guararapes, Sapiranga/Coité e Parque Manibura). 

O “bairro” Água Fria aparece nas pesquisas do IVV, mas não há como saber precisamente a que bairro se refere. 
65

 Para o mapeamento desses dados, Rufino (2012) considerou que o Água Fria é o mesmo Edson Queiroz, 

portanto não mapeou nenhum empreendimento em Sapiranga/Coité, quando provavelmente muitos 

empreendimentos se localizam nesse bairro. Essa imprecisão também pode ter ocorrido em outros casos, já que o 

mercado imobiliário define limites territoriais diferentes dos oficiais e dos apropriados pelos moradores. 
66

 O instituto do Patrimônio de Afetação separa os ativos de um empreendimento dos outros ativos da empresa 

construtora e/ou incorporadora, com escrituração contábil também separada, evitando que o comprador de um 

determinado empreendimento venha a ser prejudicado pela falência total da empresa (ROYER, 2009). 
67

 A alienação fiduciária constitui uma forma fragilizada de “propriedade” para os mutuários, na qual se transfere 

apenas a “posse” e não o “domínio”. O domínio só é transferido com a liquidação da dívida, portanto o mutuário 

pode perder o imóvel caso deixe de pagar. “Foi considerada uma importante adequação do arcabouço jurídico 
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regulatório do setor; (2) a lei nº 11.196/2005 instituiu um regime especial de tributação do 

patrimônio de afetação e um regime especial com alíquota única de 7% para incorporações, 

estabeleceu a utilização de índices de preço ou índices financeiros nos contratos de compra e 

venda imóveis com prazo superior a 36 meses, e alterou a tributação dos ganhos de capital 

auferidos na venda de imóveis (ROYER, 2009). 

Segundo Rufino (2012), a expansão da produção imobiliária das grandes 

incorporadoras nacionais foi garantida pelas estratégias de “diversificação dos segmentos” 

(com ênfase no segmento econômico) e “expansão territorial” (maior relativamente no 

Nordeste), que contribuíram para a constituição de um verdadeiro mercado imobiliário 

nacional (MELAZZO, 2013), que anteriormente não existia.  

Analisando detalhadamente os dados do IVV para os anos de 2001, 2007 e 2010 na 

RMF, Rufino (2012) assinala que o descolamento entre a valorização imobiliária e a inflação 

ficou evidente a partir de 2007, quando a elevação do preço dos imóveis tornou-se mais 

intensa que a valorização do conjunto das mercadorias, representado pelo IGP-M
69

, e do que 

os custos nos processos produtivos do setor imobiliário (utilizando o CUB
70

 ou o INCC
71

).   

A análise da figura 21 permite identificar significativa expansão da produção 

imobiliária durante a década 2000, embora ainda caracterizada pela lógica seletiva na 

apropriação do espaço pelo imobiliário formal, já que uma porção ainda restrita da RMF é 

efetivamente incorporada, marcadamente os municípios contíguos à metrópole e os espaços 

litorâneos valorizados pelo imobiliário turístico. 

                                                                                                                                                         
visando fornecer ao investidor os instrumentos para uma demanda exequível sobre o imóvel que constitui 

garantia para o empréstimo no caso do devedor deixar de cumprir com suas obrigações” (ROYER, 2009, p.116). 
68

 O valor incontroverso busca viabilizar o pagamento das prestações cujos contratos estão sendo questionados 

jjudicialmente, restringindo a suspensão do pagamento ao que está sendo questionado judicialmente e não à 

totalidade do contrato. 
69

 O Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) é uma das versões do Índice Geral de Preços (IGP). É medido 

pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e registra a inflação de preços desde matérias-primas agrícolas e 

industriais até bens e serviços finais. Esse índice é formado pelo IPA-M (Índice de Preços por Atacado - 

Mercado), IPC-M (Índice de Preços ao Consumidor - Mercado) e INCC-M (Índice Nacional do Custo da 

Construção - Mercado), com pesos de 60%, 30% e 10%, respectivamente. (Fonte: Fundação Getúlio Vargas. 

http://portalibre.fgv.br/main.jsp?lumChannelId=402880811D8E34B9011D92B6160B0D7D). 
70

 O Custo Unitário Básico (CUB/m²) teve origem através da Lei Federal 4.591 de 16 de dezembro de 1964, 

artigo 54, calculado mediante metodologia da ABNT – NBR 12.721:2006. O CUB deve ser divulgado 

mensalmente pelos sindicatos estaduais da indústria da construção civil. 

(http://www.sinduscongoias.com.br/index.php/economia-e-estatistica/cub). 
71

 Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), elaborado pela Fundação Getúlio Vargas desde 1985, tem a 

finalidade de apurar a evolução dos custos das construções habitacionais. A apuração abrange materiais e 

equipamentos, serviços e mão-de-obra da construção. Atualmente a coleta de dados é feita em apenas 7 capitais 

do Brasil (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Porto Alegre e Brasília). Em virtude 

disso, o INCC não reflete a realidade local do circuito imobiliário formal, mas é amplamente utilizado para 

correção dos contratos de compra de imóveis na planta, enquanto a obra está em execução (Fonte: Fundação 

Getúlio Vargas. http://portalibre.fgv.br/main.jsp?lumChannelId=402880811D8E34B9011D92B7684C11DF). 

http://portalibre.fgv.br/main.jsp?lumChannelId=402880811D8E34B9011D92B6160B0D7D
http://www.sinduscongoias.com.br/index.php/economia-e-estatistica/cub
http://portalibre.fgv.br/main.jsp?lumChannelId=402880811D8E34B9011D92B7684C11DF
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Nesse contexto, o principal eixo de expansão imobiliária na metrópole (eixo 

leste/sudeste) é produzido mediante o acirramento de conflitos pela apropriação do espaço 

urbano para moradia, como acontece em Sapiranga/Coité: 

As disputas sobre a apropriação do espaço exacerbam-se principalmente nos espaços 

de expansão da produção imobiliária nas porções sudeste e leste do município de 

Fortaleza. Apesar da grande concentração da produção imobiliária nessas áreas, o 

avanço das manchas de adensamento nelas identificadas corresponde a áreas 

ocupadas por favelas e áreas de risco. Essas dinâmicas tendem a consolidar extremos 

contrastes na produção do espaço, justapondo moradias precárias, condomínios de 

luxo e lotes vazios a espera de uma progressiva valorização imobiliária. A ocupação 

dos leitos das ruas justaposta à presença de quadras inteiras vazias em algumas áreas 

da cidade revela a intensa prática de retenção especulativa da terra em Fortaleza e a 

força da propriedade privada na intensificação dos contrastes na produção do 

espaço. Ao mesmo tempo em que essa situação se impõe como um limite para 

ampliação da valorização imobiliária, ela tende a reforçar a utilização das estratégias 

imobiliárias de ampliação das áreas dos condomínios e de valorização de suas áreas 

comum, negando o entorno marcado por precarização.  (RUFINO, 2012, p. 280) 

A conclusão da pesquisa de Rufino (2012) evidenciou a intrínseca relação entre a 

expansão imobiliária e o reforço da segregação, num processo que a autora denomina 

“espoliação imobiliária”: 

A produção imobiliária organizada na metrópole por um nível de centralização do 

capital muito mais elevado tende a tornar a estrutura urbana ainda mais desigual e 

segregada. Parte da enorme rentabilidade obtida pelo setor imobiliário é alcançada a 

partir da reprodução da segregação herdada e da histórica valorização imobiliária 

dessa estrutura desigual, que se dá pela contínua redefinição da segregação e 

elevação do gradiente de preços. As diferenças entre áreas centrais, mais caras, e as 

periféricas, mais baratas, continuarão existindo, mas serão redefinidas e 

multiplicadas pela fragmentação, numa hierarquização socioespacial que ora 

aproxima, ora distancia as atividades urbanas e os grupos sociais. (RUFINO, 2012, 

p. 290) 
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Figura 12: Unidades lançadas na Região Metropolitana de Fortaleza em 2001, 2007 e 2010 
Fonte: RUFINO (2012) 

 

Figura 21: Mapeamento das unidades lançadas na RMF em 2001, 2007 e 2010 

Fonte: RUFINO (2012), utilizando dados do SINDUSCON/IVV. 
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Considerando o quadro delineado até o momento com relação ao contexto nacional e 

local de expansão imobiliária, pode-se passar a analisar os bancos de dados sobre a produção 

imobiliária formal em Fortaleza, aos quais se teve acesso para realização desta pesquisa. A 

tabela 10 e o gráfico 01 apresentam a evolução do setor imobiliário formal em Fortaleza, entre 

1996 e 2010, segundo o banco de dados da CBIC
72

.  

Tabela 10: Evolução do mercado imobiliário em Fortaleza (1996-2010), por média mensal do nº de ofertas, 

vendas, lançamentos e velocidade de vendas. 

ANO 
Média mensal de 

Unidades Ofertadas  

Média mensal de 

Unidades 

Vendidas  

Média mensal de Unidades 

Residenciais Lançadas 

Média mensal de 

Velocidade de 

Vendas (%) (1) 

1996 220 * * 7,12  

1997 2.406 200 * 6,86  

1998 2.498,00 118,33 * 4,77  

1999 2.905,25 133,50 74,75 5,26  

2000 2.770,92 182,58 112,58 7,08  

2001 2.941,00 136,42 95,33 5,20  

2002 3.133,75 140,33 117,83 4,96  

2003 2.325,58 137,42 141,50 5,31  

2004 2.604,00 106,58 65,17 3,61  

2005 2.602,08 137,58 118,42 5,52  

2006 2.833,00 146,92 103,83 5,27  

2007 2.723,08 167,42 85,83 6,25  

2008 2.712,50 239,92 185,75 8,03  

2009 2.669,83 213,17 160,50 7,88  

2010 3.839,75 383,33 304,42 11,54  

Fonte: SINDUSCON-CE/FIEC. Sistematização da autora a partir do Banco de Dados-CBIC. 

(1) Vendas ponderadas no mês dividido pela oferta ponderada no fim do período. 

(*) Dado inexistente ou não disponível. 

Observa-se que, em termos de unidades ofertadas, há tendência de crescimento a 

partir de 1998, com picos em 1999, 2002, 2006 e 2010. Quanto às unidades vendidas, nota-se 

a tendência de crescimento a partir de 2005, destacando-se os anos de 2008 e 2010. Com 

relação às unidades lançadas, também se destacam os anos de 2008 e 2010. No tocante ao 

IVV, destacam-se os picos de 2000, 2008 e 2010, com tendência de queda entre 2000 e 2004 

e de crescimento a partir de 2005.  

                                                 
72

 O banco de dados da CBIC agrega as pesquisas de mercado elaboradas pelos SINDUSCONs estaduais para as 

capitais Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Maceió, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, São Luiz e 

São Paulo. Os dados de Fortaleza são divulgados por mês, tendo sido calculadas as médias mensais de cada ano 

para elaboração da tabela 10. Nessa série de dados (1996-2010), não consta a espacialização do IVV por bairros, 

como consta nos relatórios do SINDUSCON-CE (2002-2010), que serão posteriormente analisados. Quanto às 

variáveis que compõem o IVV, as unidades ofertadas referem-se à quantidade total de imóveis residenciais e 

comerciais disponíveis para venda, no mês de referência exceto os lançamentos; as unidades vendidas referem-se 

à quantidade total dos imóveis residenciais e comerciais efetivamente vendidas no mês de referência, exceto os 

lançamentos; as unidades lançadas referem-se ao número de lançamentos imobiliários (divulgação ao público, 

após o registro de incorporação, de determinado empreendimento imobiliário) no mês de referência; a velocidade 

de vendas mede o número de unidades comercializadas no mês de referência em relação à oferta do mês anterior. 
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Gráfico 01: Relação entre as médias mensais do número de unidades ofertadas, unidades vendidas e unidades 

lançadas em Fortaleza, no período de 1996 a 2010. 

Fonte: SINDUSCON-CE/FIEC. Sistematização da autora a partir do Banco de Dados-CBIC. 

A tabela 10 e o gráfico 01 permitem identificar claramente dois momentos em que 

despontam o número de unidades lançadas: o biênio 1997-1998 e o quadriênio 2007-2008-

2009-2010. É importante refletir sobre quais são os motivos que podem explicar esses dois 

“saltos” na produção imobiliária residencial. É interessante situar essa evolução no contexto 

nacional já apresentado. Em meados da década de 1990 e dez anos depois, em meados dos 

anos 2000, ocorrem importantes aproximações entre o setor imobiliário e o capital financeiro, 

que caminham no sentido de incluir cada vez mais os negócios imobiliários no âmbito dos 

negócios financeiros, como atesta, de acordo com Botelho (2007), o surgimento de novos 

instrumentos de financiamento como a securitização imobiliária, que permitiu a 

transformação de bens imóveis em títulos mobiliários: os Fundos de Investimento Imobiliário 

e os Certificados de Recebíveis Imobiliários. 

 Conforme já foi destacado, a criação do Sistema Financeiro Imobiliário em 1997 

marcou a formalização de um processo simultâneo de crescente mercantilização da política 

habitacional e de financeirização do mercado imobiliário. A partir de então, foi reestruturado 

o financiamento imobiliário no país, de forma a incentivar o circuito imobiliário. Também não 

se pode esquecer que a partir de 1995 há retomada dos financiamentos habitacionais a partir 

dos recursos do FGTS após um período significativo de paralisação, passando a adotar 

avanços tais como a flexibilidade, a descentralização, o reconhecimento da cidade real, entre 

outros, que apontavam para um ganho em relação aos programas habitacionais convencionais, 

ganhando destaque, nesse momento, a atuação das diversas cooperativas habitacionais 
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(BONDUKI, 2004). Esse período foi caracterizado por Botelho (2007) como 

“autofinanciamento” do circuito imobiliário. 

Já a partir de 2007, há forte movimento de abertura de capital na Bovespa por parte 

das maiores incorporadoras nacionais, com significativa presença de investidores estrangeiros 

(MELAZZO, 2013). Assim, os dois “picos” de atividade imobiliária coincidem com uma 

intensificação da relação entre o setor imobiliário e o mercado financeiro. Quanto ao pico de 

2010, pode ser associado aos impactos do Programa Minha Casa Minha Vida, reconhecido 

como um “pacote imobiliário” (e não um pacote habitacional, como deveria ser) por autores 

como Maricato e Rolnik. Isso foi confirmado na entrevista do Vice-Presidente do CRECI-CE, 

para quem “o MCMV é um projeto especial demais; muito bom para o mercado”. O MCMV 

foi elemento fundamental para a constituição da “habitação social de mercado” (SHIMBO, 

2010) ou do “segmento econômico” (FIX, 2011), que lidera a expansão imobiliária no Brasil. 

Esses dados mostram que há grande discrepância entre o total de unidades ofertadas 

e o de unidades vendidas, já que as vendas geralmente representam menos de 10% das ofertas. 

Isso indica que há um grande estoque de imóveis para comercialização, sem demanda 

solvável correspondente. Ainda com relação a esses dados, pode-se verificar a forte tendência 

de crescimento nos últimos três anos da década de 2000, culminando no boom imobiliário de 

2010, que foi objeto de diversas matérias nos jornais locais monitorados. 

A articulação entre o significativo aumento e diversificação da produção e a 

expressiva elevação do preço dos imóveis, principalmente a partir de 2007, teve como 

resultado um crescimento vertiginoso do Volume Geral de Vendas (VGV) do mercado 

imobiliário de Fortaleza, como se evidencia no gráfico 02. De acordo com dados do SECOVI-

CE, o volume de vendas entre 2006 e 2010 foi mais do que o quádruplo, saltando de 0,593 

bilhões de reais em 2006 para 2,519 bilhões de reais em 2010. 

A análise dos relatórios mensais do IVV do Sinduscon-CE permite afirmar que o 

mercado imobiliário formal corresponde a uma parcela muito pequena da produção 

imobiliária da RMF, com significativa concentração espacial nos bairros onde estão 

localizadas as faixas de renda superiores. Para captar a lógica espacial de valorização, fez-se a 

sistematização dos dados por bairros, referentes ao mês de junho
73

 de toda a série histórica 

disponível (2002-2010), conforme a tabela 11. 

                                                 
73

 A escolha se deve ao fato de que esse mês apresentou maior número de ofertas ao longo da série. 
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Gráfico 02: Evolução do Volume Geral de Vendas do Mercado Imobiliário de Fortaleza (em R$ bilhões) 

Fonte: Dados Secovi-Ce disponibilizados pelos jornais locais – O Povo e Diário de Nordeste 

A tabela 11 mostra que a pesquisa do IVV só abrangeu no período indicado 43 

bairros de Fortaleza
74

 (entre os 116 existentes), apontando para a pequena participação do 

mercado formal na produção habitacional da cidade.  

Tabela 11: Nº de ofertas e de vendas de imóveis em Fortaleza, por bairros, referentes ao mês de junho (2002-

2010)   

Bairro 
Jun/02 Jun/03 Jun/04 Jun/05 Jun/06 Jun/07 Jun/08 Jun/09 Jun/10 

O V O V O V O V O V O V O V O V O V 

Aeroporto - - - - 41 7 25 1 5 1 - - - - - - - - 

Água Fria 73 7 - - 54 3 42 9 48 1 41 0 34 2 28 0 19 2 

Aldeota 381 43 558 46 771 37 686 29 53- 16 557 6- 4-6 33 439 116 624 31 

Álvaro Weyne - - - - - - - - - - - - 48 0 - - - - 

Antônio 

Bezerra 
182 1 198 3 14 2 56 0 73 0 75 1 71 0 70 0 72 0 

Cajazeiras 33 0 23 0 22 0 - - - - - - - - - - - - 

Cambeba 652 14 102 6 89 10 98 2 193 7 340 165 99 8 383 0 32 0 

Castelão - - - - - - 48 3 41 0 3 0 - - - - - - 

Centro - - - - - - - - - - 122 9 64 0 33 6 3 0 

Cidade 2000 - - - - - - - - 19 0 48 6 33 0 27 0 6 0 

Cidade dos 

Funcionários 
204 8 143 0 183 17 133 3 284 15 165 16 643 55 263 10 433 24 

Cocó 11 1 10 0 150 3 109 0 118 3 193 22 204 10 120 11 173 10 

Dionísio 

Torres 
43 1 11 8 74 1 76 3 37 0 37 1 12 1 19 0 10 4 

Edson 

Queiroz 
- - - - 70 19 33 - 15 0 54 1 53 14 97 0 61 10 

Fátima 105 5 122 6 130 12 67 4 74 1 77 5 39 2 9 9 263 13 

Guararapes - - - - - - - - - - - - - - - - 27 3 

Itaperi 222 0 191 0 36 5 3 0 3 0 10 4 2 0 56 0 30 0 

Jacarecanga - - 30 4 6 6 2 1 9 1 165 0 172 0 174 0 496 1 

Joaquim 

Távora 
50 0 43 0 40 0 37 0 - - 89 0 89 0 44 0 75 0 

Jockey Club - - 240 4 173 1 168 3 159 4 126 0 119 0 117 0 122 0 

José Walter - - - - - - - - - - 34 5 12 6 - - - - 

Lagoa 

Redonda 
1 0 - - - - 16 4 55 4 4 1 3 0 12 2 - - 

Lago Jacarey 7 0 - - - - - - - - - - - - 22 0 9 4 

Luciano 

Cavalcante 
- - - - - - - - - - - - - - 43 27 8 1 

                                                 
74

 Caucaia, Cumbuco, Tabuba, Tabapuá, Porto das Dunas e Eusébio, apesar de aparecerem como bairros de 

Fortaleza nessa pesquisa, integram municípios vizinhos a Fortaleza (Caucaia, Aquiraz e Eusebio), que fazem 

parte da Região Metropolitana de Fortaleza. 
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Maraponga - - - - - - 6 5 30 0 32 3 149 22 70 0 79 0 

Meireles 284 16 173 19 317 8 263 17 258 8 207 7 414 193 214 7 204 4 

Messejana 2 0 - - 19 1 5 0 - - - - - - - - 195 0 

Montese - - - - 103 6 33 1 55 7 0 - 3 0 - - - - 

Monte Castelo 21 2 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Mucuripe 86 1 90 2 147 4 147 11 198 10 112 9 54 4 44 5 82 0 

Novo 

Mondubim 
- - - - - - - - - - - - 70 41 62 62 - - 

Papicu 128 2 170 17 57 0 70 18 157 10 212 8 159 5 85 9 7 0 

Parangaba 73 2 2 0 11 3 2 0 2 0 1 0 1 0 61 0 52 0 

Passaré - - - - - - 13 3 - - - - - - - - 44 5 

Praia do 

Futuro 
1 0 - - - - - - - - - - - - 9 4 59 0 

Praia de 

Iracema 
325 0 244 0 126 1 266 23 174 1 142 4 122 2 208 19 162 9 

Salinas 37 0 35 3 21 3 9 1 - - - - - - - - - - 

São Gerardo 7 0 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Serrinha - - - - - - - - - - - - - - - - 6 0 

Varjota 20 0 17 1 16 0 16 16 0 - - - - - - - - - 

Vila União - - - - 9 0 9 0 - - - - - - 63 0 40 0 

Fonte: Relatórios mensais do IVV/SINDUSCON-CE/FIEC. Sistematização da autora. 

O= Nº de Ofertas e V=.Nº de Vendas 

(-) O bairro não apareceu no Relatório Mensal. 

A partir desses dados, pode-se fazer uma aproximação, classificando o mercado 

imobiliário em três segmentos (PEQUENO, 2011): (1) predominantemente verticalizado, já 

consolidado em bairros como Aldeota, Cidade 2000, Centro, Cocó, Dionísio Torres, Fátima, 

Joaquim Távora, Meireles, Mucuripe, Papicu, Praia de Iracema e Varjota; (2) expansão em 

condomínios horizontais, nos bairros Água Fria, Alpha Village, Cajazeiras, Cambeba, 

Castelão, Cidade dos Funcionários, Edson Queiroz, Lago Jacarey, Lagoa Redenda, 

Messejana, Porto das Dunas, Praia do Futuro e Salinas; e (3) voltado para as camadas de 

renda média e média baixa, nos bairros Aeroporto, Álvaro Wayne, Antonio Bezerra, Caucaia, 

Itaperi, Jacarecanga, Jockey Club, Maraponga, Parangaba, Passaré, Mondubim e Vila União. 

A tabela 12 apresenta o ranking dos bairros com maior oferta imobiliária no período 

analisado (2002 a 2010), da qual se infere que os investimentos do circuito imobiliário formal 

concentram-se nos setores leste e sudeste da metrópole.  

Outra base de dados importante para compreensão da dinâmica imobiliária na RMF é 

o Censo do IBGE 2010, no tocante aos dados dos domicílios tipo apartamento e tipo casa em 

condomínio
75

, apresentados nas figuras 22 e 23. A concentração da produção imobiliária 

                                                 
75

 Essa variável só foi incluída no Censo 2010, sinalizando a importância de esse novo padrão de moradia vem 

alcançando no país recentemente. Todavia, é preciso fazer a ressalva de que a variável abrange as casas em 

condomínios e as casas em vilas, sendo que o primeiro aponta para o mercado imobiliário formal, enquanto o 

segundo geralmente aponta para o mercado locatário informal. 
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formal pode ser comparada à concentração dos chefes de domicilio que têm rendimentos 

extremos (até 2 salários mínimos e mais de 20 salários mínimos), conforme figura 24, que 

revela a forte correlação entre rendimento e forma de produção da moradia na metrópole. 

Tabela 12: Ranking dos 10 bairros com maior oferta imobiliária (2002-2010)   

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 

1 Aldeota Aldeota 
Cidade dos 

Funcionários 
Aldeota Aldeota Aldeota Aldeota Aldeota Cambeba 

2 Jacarecanga Cambeba Meireles Cambeba 

Cidade 

dos 

Funcionári

os 

Praia de 

Iracema 
Meireles 

Praia de 

Iracema 
Aldeota 

3 
Cidade dos 

Funcionários 

Cidade dos 

Funcionários 
Aldeota Papicu Meireles Meireles 

Cidade dos 

Funcionários 

Jockey 

Club 

Praia de 

Iracema 

4 Fátima Meireles Cocó Meireles Mucuripe Jockey Club Jockey Club 
Antônio 

Bezerra 
Tabapuá 

5 Meireles 
Praia de 

Iracema 
Jacarecanga Cocó Cambeba Mucuripe Cocó Itaperi Meireles 

6 Messejana Jacarecanga Papicu 
Cidade dos 

Funcionários 

Praia de 

Iracema 

Cidade dos 

Funcionários 
Mucuripe Meireles Itaperi 

7 Cocó Cocó Maraponga Jacarecanga 
Jockey 

Club 
Cocó Fátima Papicu 

Cidade dos 

Funcionários 

8 
Praia de 

Iracema 
Jockey Club 

Praia de 

Iracema 

Praia de 

Iracema 
Papicu Cambeba 

Praia de 

Iracema 

Cidade dos 

Funcionári

os 

Antônio 

Bezerra 

9 
Porto das 

Dunas 

Edson 

Queiroz 
Jockey Club Jockey Club Cocó Dionísio Torres Montese Fátima Tabuba 

10 Jockey Club Papicu Cambeba Centro Fátima Papicu Cambeba Cambeba Papicu 

  Fonte: Relatórios mensais do IVV/SINDUSCON-CE/FIEC. Sistematização da autora. 

Destaque em azul para os bairros do setor sudeste e em verde para os bairros do setor leste. 

A partir da leitura da figura 22, pode-se inferir que há forte concentração da 

verticalização no setor leste da cidade de Fortaleza e, em menor intensidade e escala, em áreas 

tradicionais polarizadas pelos bairros Fátima, Parquelândia e Benfica, no eixo sudeste, nos 

subcentros tradicionais de Messejana e Parangaba, bem como em alguns pontos isolados em 

municípios limítrofes à cidade polo. 

Os principais produtos do setor imobiliário em Fortaleza são os condomínios 

verticais e horizontais. Desse modo, pela análise da figura 23, observa-se significativa 

concentração no setor sudeste (do bairro Edson Queiroz até o município de Eusébio). O 

destaque no bairro Aeroporto e em bairros mais populares no setor sudoeste e noroeste, que 

acompanham o rio Maranguapinho, provavelmente refere-se às casas em vilas e não a 

condomínios horizontais, sendo um processo diferente do analisado nesse momento. Outros 

focos são as áreas polarizadas pelos bairros Passaré, Maraponga e Mondubim. 

 

 



 

 Figura 22: Domicílios do tipo apartamento na Região Metropolitana de Fortaleza em 2010 

Fonte: Censo do IBGE (2010). Dados trabalhados pela autora. 



 

 

 
 

Figura 23: Domicílios do tipo apartamento na Região Metropolitana de Fortaleza 2010 

Fonte: Censo do IBGE 2010. Dados trabalhados pela autora 
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 Figura 24: Rendimento dos responsáveis por domicílios na Região Metropolitana de Fortaleza 2010 

Fonte: Censo do IBGE 2010. Dados trabalhados pela autora. 
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A análise da figura 24 (referente aos responsáveis com rendimento maior que 20 

s.m.) deixa evidente a existência do eixo leste/sudeste que se prolonga desde os bairros 

centrais tradicionais (Aldeota e Meireles) até os municípios de Eusébio e Aquiraz de forma 

descontínua, tendo como polarizador a Av. Washington Soares. Fora desse setor, há apenas 

casos pontuais de concentração da classe alta em áreas tradicionais de classe média no setor 

oeste da cidade de Fortaleza, nos quais só se concentra entre 8,08 e 16,1% dos responsáveis 

com rendimento superior a 20 s.m. Já os dados referentes aos responsáveis com rendimento 

inferior a 2 s.m. evidenciam o processo de periferização da pobreza na RMF, sendo a marca 

característica da estrutura espacial da metrópole. Praticamente a totalidade dos municípios 

metropolitanos apresenta entre 88,67 e 100% dos responsáveis com rendimento inferior a 2 

s.m. A situação só melhora nas porções do espaço intraurbano, ou seja, nos espaços 

conurbados e/ou contíguos à metrópole. 

Sapiranga/Coité é um caso interessante, pois se destaca nos dois cenários, tanto o de 

concentração de riqueza como de pobreza. No mesmo bairro, constatam-se extremos em 

relação aos rendimentos dos chefes de família. Isso aponta para a existência do padrão fractal 

de segregação na microescala, marcado pela proximidade física simultânea ao distanciamento 

social. A presença significativa de favelas e condomínios horizontais lado a lado contribui 

para um quadro tão diversificado em termos de renda familiar. 

Os dados analisados revelam o grande peso do município polo na dinâmica imobiliária 

da RMF, que ainda tem uma estrutura muito concentrada e baixa integração metropolitana. 

 

2.4.2 Análise da base de dados de financiamentos imobiliários da CEF (2000-2009) 

 

O mapa 5 apresenta os empreendimentos aptos a receber financiamentos 

habitacionais em Fortaleza entre 2000 e 2009 (período anterior ao lançamento do PMCMV) 

por programa utilizado: 109 por Alocação de Recursos (AR)
76

; 70 pelo programa Imóvel na 

Planta (IP)
77

; e 81 pelo Programa de Arrendamento Residencial (PAR)
78

, totalizando 260 

                                                 
76

 O Programa Alocação de Recursos, lançado pela CAIXA em 2005, permite a concessão de uma Carta de 

Garantia de Crédito aos empreendimentos com mais de 50% de obras executadas e prazo remanescente de até 12 

meses para conclusão das obras. Com isso, a CAIXA assegura o financiamento para aquisição das unidades por 

parte dos futuros moradores. Para as empresas da construção civil a AR apresenta diversas vantagens, como a 

dispensa de avaliação de risco de crédito e a reserva de recursos para o empreendimento. 
77

 Imóvel na Planta é uma linha de crédito destinada à produção de empreendimentos habitacionais, reabilitação 

de empreendimentos urbanos e produção de lotes urbanizados, vinculada ao Programa de Carta de Crédito 

Associativo, com financiamento direto às pessoas físicas, agrupadas em condomínios, sindicatos, cooperativas, 

associações, pessoas jurídicas voltadas à produção habitacional, companhias de habitação ou órgãos 

assemelhados, Estados, Municípios, Distrito Federal ou órgãos da sua administração, com a participação ou não, 

de Construtora. 
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empreendimentos. Destaca-se o caráter periférico da localização dos empreendimentos do 

PAR, dos quais nenhum se localiza na SER II, concentrando-se no sul, sudoeste e oeste da 

cidade, especialmente nas proximidades dos bairros Messejana, Passaré, Jangurussu e 

Mondubim (ASSIS, 2013). Já os programas Imóvel na Planta e Alocação de Recursos têm 

empreendimentos nos setores leste e sudeste da cidade, embora também tenham grande 

atuação nos “bairros emergentes” como Maraponga, Passaré, Mondubim,  Itaperi etc. Os 

imóveis na planta concentram-se em três focos: setor leste, proximidades de Messejana e 

proximidades de Maraponga. 

Outro aspecto a destacar é que há concentração de financiamentos na coroa periférica 

da metrópole (RUFINO, 2012), nos bairros recentemente incorporados à produção 

imobiliária. Isso pode ser explicado pelo fato de que os dados analisados referem-se a 

consumidores com rendimento familiar entre 0 e 10 salários mínimos, que é o público-alvo 

atendido pelo financiamento imobiliário da Caixa Econômica Federal, diferenciando a faixa 

de 0 a 3 s.m. (habitação de interesse social) e 3 a 10 s.m. (segmento econômico). 

Consumidores com rendimento acima de 10 salários mínimos, que buscam moradia nos 

espaços de maior valorização da metrópole, geralmente buscam financiamento com recursos 

do SBPE, com taxas de juros mais altas, ou mantêm a poupança privada necessária para a 

aquisição do imóvel em áreas nobres.  

Portanto, os dados apresentados (que não incluem o PMCMV) não indicam que a 

periferia concentra a maior parcela da produção imobiliária em Fortaleza, mas que o público-

alvo com renda entre 0 e 10 salários mínimos tem sido direcionado para essa área da cidade 

pelo circuito imobiliário. A produção imobiliária na “coroa periférica da metrópole” 

(RUFINO, 2012) segue os ditames da articulação do tripé imobiliário: ponto (localização 

periférica em virtude do preço da terra), preço (que se encaixa nas faixas de financiamento) e 

produto (geralmente imóveis pequenos em condomínios horizontais ou verticais de poucos 

pavimentos). 

O mapeamento desses empreendimentos aponta para a tendência de periferização dos 

locais de moradia das classes de baixos rendimentos. O mapa 6 revela claramente o padrão de 

localização espacial dos empreendimentos por faixa de renda: quanto menor a faixa de renda 

do público-alvo do empreendimento, mais periférica é sua localização.  

                                                                                                                                                         
78

 O Programa de Arrendamento Residencial (PAR) foi criado em 1999 e implementado a partir de 2001, 

utilizando recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), um fundo financeiro privado, com prazo 

indeterminado de duração. Trata-se de uma política habitacional que tem como público-alvo a população com 

renda de até seis salários mínimos dos grandes centros urbanos com mais de 100 mil habitantes estabelecendo 

uma relação inédita arrendatário-fornecedor, ou seja, retomando o instituto do aluguel social, agora chamado 

“arrendamento residencial”. 
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O mapeamento dos dados da CEF legitima o cenário descrito em várias matérias 

pesquisadas
79

: a reserva de terrenos em bairros “nobres” para uma faixa de renda acima de 10 

s.m. faz com que a produção imobiliária para as faixas de 3 a 10 s.m. (a chamada “nova classe 

média”) se dê em bairros “emergentes”, fora do eixo leste/sudeste, como Messejana, Passaré, 

Castelão, Mondubim e Maraponga. Como corolário, a produção de empreendimentos para a 

faixa de renda abaixo de 3 s.m. acaba sendo empurrada para os municípios metropolitanos 

mais integrados à cidade polo, deficientes em infraestrutura e serviços urbanos. 

Rufino (2012) também apresentou um mapeamento dos financiamentos da Caixa 

Econômica Federal em Fortaleza, verificando que o suporte do Governo Federal através de 

financiamentos e programas habitacionais foi decisivo no avanço da produção imobiliária 

para outras áreas da cidade. A análise das características dos produtos imobiliários 

financiados com recursos da CEF mostra importantes mudanças a partir de 2007, com relação 

à localização, ao tamanho dos empreendimentos e ao público-alvo dos financiamentos. 

Figura 25: Crédito Imobiliário (Caixa Econômica Federal) – Característica dos empreendimentos por períodos 

Fonte: Caixa Econômica Federal (Crédito Imobiliário). Organizado por Freitas e Pequeno (2011)/ Editado por 

RUFINO (2012) 

 

                                                 
79

 Por exemplo: “Procura por vazios estruturados” (O Povo, 8/11/2009); “Crédito imobiliário fica mais 

acessível” (Diário do Nordeste, 6/8/2009); “Mercado imobiliário ‘de olho’ nas demandas da classe C” (O Estado, 

30/9/2010); “Verticalização chega a áreas periféricas da cidade” (O Povo, 14/4/2011). 
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Ainda analisando a figura 25, destaca-se que o aumento do porte dos 

empreendimentos é mais significativo que a mudança do público alvo, e interfere na estrutura 

socioespacial da metrópole. As alterações dos financiamentos, por favorecerem o 

deslocamento de população de maior renda para áreas mais distantes, acabam expulsando para 

ainda mais longe a moradia dos mais pobres. O setor imobiliário, ao oferecer grandes 

condomínios para as “classes média e alta” em áreas periféricas, tenta obscurecer as 

limitações da urbanização com as facilidades e serviços do empreendimento, criando 

verdadeiros enclaves fechados (CALDEIRA, 2000). Assim, é possível garantir a segregação 

mesmo na proximidade. 

 

2.4.3 Análise da base de dados dos Alvarás de Construção (2004-2010) 

 

Quanto à emissão de alvarás de construção de empreendimentos imobiliários 

residenciais entre 2004 e 2010, conforme pode ser inferido pela análise das tabelas 9 e 10 e 

dos gráficos 03 e 04, as regionais II e VI concentram aproximadamente 60 a 80% dos 

empreendimentos imobiliários, confirmando a existência do eixo de valorização imobiliária 

que conecta o leste e o sudeste da metrópole.  

Tabela 13: N° de empreendimentos residenciais (multifamiliares e unifamiliares) com alvará de 

construção aprovado 

SER 
Alvarás por ano 

2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 2010 % 

I 3 1,41 2 1,08 10 3,79 19 7,48 16 5,65 * 7 1,80 

II 62 29,11 49 26,49 54 10,45 51 20,08 47 16,61 * 38 9,77 

III 5 2,35 4 2,16 2 0,76 3 1,18 3 1,06 * 2 0,51 

IV 17 7,98 9 4,86 17 6,44 26 10,24 19 6,71 * 18 4,63 

V 15 7,04 17 9,19 64 24,24 25 9,84 63 22,26 * 120 30,85 

VI 111 52,11 104 56,22 117 44,32 130 51,18 135 47,70 * 204 52,44 

Total 213 100,00 185 100,00 264 100,00 254 100,00 283 100,00 * 389 100,00 

Fonte: Secretaria de Meio Ambiente e Controle Urbano (SEMAM), 2011. Dados cedidos à pesquisa 

em atendimento ao Ofício nº 84/2010, datado de 28/09/2010. 

* Dado não disponível.
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Também é possível observar que há considerável crescimento a partir de 2007, o que 

corrobora as demais bases de dados já analisadas. Outro fator relevante é que, considerando 

todos os empreendimentos residenciais (multifamiliares ou unifamiliares), a SER VI 

concentra o maior número de empreendimentos, fato que pode ser explicado pelo maior 

tamanho da regional e pela disponibilidade de terrenos vazios. Todavia, se considerarmos 

apenas os empreendimentos residenciais multifamiliares, a SER II apresenta a maior 

concentração. Isso aponta para o fato de que a SER II concentra a maioria dos edifícios 

verticais, enquanto a expansão imobiliária na SER VI realiza-se predominantemente mediante 

a construção de condomínios horizontais e “casas em série” (unidades em lotes isolados, mas 

construídas pelo mesmo proprietário seguindo o mesmo projeto). Ou seja, a SER VI tem mais 

empreendimentos unifamiliares. 

 
Gráfico 03: Empreendimentos residenciais (multifamiliares e unifamiliares com alvará de construção aprovado 

em Fortaleza 

Fonte: Secretaria Meio Ambiente e Controle Urbano (SEMAM), 2011. Dados cedidos à pesquisa em 

atendimento ao Ofício nº 84/2010, datado de 28/09/2010. 

 

Gráfico 04: Empreendimentos multifamiliares com alvará de construção aprovado em Fortaleza 

Fonte: Secretaria Meio Ambiente e Controle Urbano (SEMAM), 2011. Dados cedidos à pesquisa em 

atendimento ao Ofício nº 84/2010, datado de 28/09/2010. 
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Além disso, é possível constatar que há a diminuição da participação da SER II e o 

crescimento da SER VI e, em menor escala, das SER V e IV, que abrangem a maior parte dos 

bairros recentemente incorporados à dinâmica imobiliária na “coroa imobiliária do segmento 

econômico” (RUFINO, 2012). 

Tabela 14: N° de empreendimentos residenciais multifamiliares com alvará de construção aprovado 

SER 
Alvarás por ano 

2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 2010 % 

I 2 1,79 2 2,78 4 4,65 11 13,10 4 4,44 * 7 8,64 

II 49 43,75 30 41,67 34 39,53 28 33,33 34 37,78 * 31 38,27 

III 1 0,89 3 4,17 1 1,16 2 2,38 2 2,22 * 2 2,47 

IV 6 5,36 5 6,94 12 13,95 9 10,71 7 7,78 * 7 8,64 

V 8 7,14 4 5,56 13 15,12 7 8,33 7 7,78 * 14 17,28 

VI 46 41,07 28 38,89 22 25,58 27 32,14 36 40,00 * 20 24,69 

Total 112 100,00 72 100,00 86 100,00 84 100,00 90 100,00 * 81 100,00 

Fonte: Secretaria Meio Ambiente e Controle Urbano (SEMAM), 2011. Dados cedidos à pesquisa em 

atendimento ao Ofício nº 84/2010, datado de 28/09/2010. 

* Dado não disponível 

A distribuição espacial dos empreendimentos com alvará aprovado pode ser 

visualizada na mapa 7. A maioria dos bairros da cidade têm empreendimentos com alvará 

aprovado (75 bairros), havendo a concentração espacial em quatro polos: (1) no setor leste, 

área mais valorizada da cidade, com a maior concentração de autorizações para construção de 

imóveis (principalmente nos bairros Aldeota, Meireles e Cocó); (2) no setor sudeste, 

polarizado pela Av. Washington Soares, indo até Messejana; (3) no setor oeste, próximo ao 

centro, na centralidade tradicional dos bairros Fátima, Parquelândia e Benfica; e (4) em menor 

escala, no setor sudoeste, nas proximidades de Maraponga e Mondubim, além de Parangaba e 

Passaré, bairros que configuram a “coroa imobiliária do segmento econômico”. Esse último 

polo é uma novidade do atual padrão de expansão imobiliária, relacionado aos grandes lucros 

dos incorporadores em virtude do relativo baixo preço da terra, associado à ampliação dos 

financiamentos que chegaram à chamada “classe C”. Isso é reforçado pelo fato de que os 

empreendimentos nesses bairros passaram a ser aprovados a partir de 2007. 

Ainda a partir da interpretação do mapa 7, é válido destacar que o bairro Cidade 

2000 constitui um enclave no setor de maior valorização imobiliária da metrópole, 

apresentando acanhados números de aprovação de alvarás de construção. Outro aspecto a 

salientar é que os bairros Praia de Futuro e Sabiaguaba continuam como reserva de valor no 

mercado fundiário da cidade. 
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2.4.4 Análise da base de dados de ITBI por distritos fiscais (2007-2010) 

 

A valorização desigual do espaço em Fortaleza também pode ser inferida na análise 

do banco de dados do ITBI. Em Fortaleza, o ITBI é calculado sobre o valor venal do imóvel, 

considerando os valores aferidos no mercado imobiliário. Essa base de dados dá indicações 

sobre a dinâmica do mercado imobiliário formal, ainda que não reflita exatamente a realidade, 

pois as informações são subdimensionadas.  

Os mapas 8 e 9 apresentam a espacialização, por quadra fiscal, dos dados de 2007 e 

2010
80

 referentes ao número de transações imobiliárias com terrenos e ao valor médio do m² 

de ITBI nessas transações, respectivamente. Quanto ao número de transações com terrenos 

em 2007, foram registradas 2.523 transações distribuídas em 929 quadras fiscais (apenas 

5,51% das 16.871 quadras fiscais existentes em Fortaleza), indicando o quanto o mercado 

formal de terrenos é restrito na cidade.  

Em 2007, observa-se a concentração de transações com terrenos em três focos: nos 

setores leste (com destaque na Praia do Futuro) e sudeste e nos bairros “emergentes” (como 

Passaré, Mondubim, Parangaba, Maraponga, Parque Dois Irmãos e Vila União) localizados no 

sul/sudoeste da metrópole. O padrão evidenciado em 2007 confirma os dados do IVV já 

apresentados.  

Em 2010, foram registradas 2.819 transações (aumento de 11,73% em relação a 2007) 

distribuídas em 219 quadras fiscais (apenas 1,30% das quadras fiscais existentes), 

aumentando os negócios com terras e restringindo ainda mais as localizações inseridas nesse 

mercado formal. Observa-se a manutenção da concentração nos três focos destacados em 

2007, embora o setor leste tenha perdido participação e o sul/sudoeste tenha aumentado sua 

participação. Uma tendência que se acentua em 2010 é a negociação formal de terrenos nos 

bairros localizados nas bordas periféricas da metrópole, indicando sua inserção na dinâmica 

imobiliária facilitada pela resolução de questões fundiárias que garantem o acesso à 

propriedade privada da terra. Nas bordas periféricas destacam-se os bairros Ancuri, Paupina e 

José Walter, que estão inseridos na Zona de Ocupação Restrita estabelecida pelo PDPFor 

(2009), a qual tem por objetivo conter a expansão e a ocupação urbanas em virtude da 

carência de infraestrutura e de serviços públicos.  

                                                 
80

 Os dados de ITBI de 2007 foram corrigidos pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) referente à 

dezembro de 2010 a fim de possibilitar a comparação dos valores nos dois anos. 
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Com relação ao valor médio do m² de ITBI nas transações com terrenos (mapa 9), 

evidencia-se que houve maior valorização, proporcionalmente, dos terrenos periféricos (mais 

baratos) em relação aos terrenos mais caros, pois o menor valor médio de m² de terreno saltou 

de R$ 1,29 em 2007 para R$ 10,00 em 2010 (aumento de 675%), enquanto o maior valor 

saltou de R$ 1911,60 em 2007 para R$ 3165,30 em 2010 (aumento de 65,6%). A valorização 

dos terrenos nas bordas periféricas também pode ser inferida pelo fato de que em 2007 

praticamente todas as quadras com terrenos transacionados nos bairros periféricos tinham o 

valor médio do m² na faixa mais barata (R$1,29-R$100,00), enquanto em 2010 muitas 

quadras desses bairros passaram para a segunda faixa de preço (R$100,01-R$300,00), com 

destaque para Mondubim, José Walter, Dendê, Jangurussu e Paupina. A tendência de 

valorização da periferia não muda a tendência da concentração dos terrenos mais caros nos 

setores leste e sudeste da metrópole, mas aponta para a expansão do circuito imobiliário 

formal para regiões muito tempo desprezadas pelo mercado.  

Os mapas 10 e 11 apresentam a espacialização, por quadra fiscal, dos dados de 2007 

e 2010 referentes ao número de transações imobiliárias com edificações e ao valor médio do 

m² de ITBI nessas transações, respectivamente. Quanto ao número de transações com 

edificações em 2007, foram registradas 9.759 transações distribuídas em 4.183 quadras fiscais 

(24,8% do total), indicando o quanto o mercado imobiliário formal é restrito na cidade.  

Em 2007, verifica-se a concentração das transações no setor leste, na área central e 

pericentral (bairros tradicionais como Fátima, Benfica, José Bonifácio, Farias Brito, Parque 

Araxá, Parquelândia, Amadeu Furtado, Rodolfo Teófilo, Damas) e no setor sudeste, nas 

imediações da Av. Washington Soares. Embora haja abrangência espacial de muitas quadras 

com transações, a maioria se concentra na faixa com menor número de transações (até 5), 

indicando pulverização do mercado.  

Em 2010, foram registradas 16.961 transações distribuídas em 4.616 quadras fiscais 

(27,36% do total), apresentando aumento significativo de 74% em relação ao número de 

transações em 2007 e um discreto aumento da abrangência espacial dessas transações. 

Reconhecem-se três tendências em 2010: a primeira refere-se à permanência e intensificação 

da concentração dos focos citados para 2007; a segunda relaciona-se à forte inserção dos 

bairros que compõem a “coroa imobiliária do segmento econômico” (RUFINO, 2012) no 

mercado imobiliário formal; a terceira diz respeito ao aumento da participação de bairros das 

bordas periféricas no mercado imobiliário formal como novo nicho de mercado, levando 

expansão urbana para áreas sem condições mínimas de infraestrutura e serviços urbanos. 
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O mapa 11 apresenta o valor médio do m² de ITBI nas transações com edificações 

em 2007 e 2010, explicitando que a distribuição espacial do valor dos imóveis (em função do 

valor da terra) é muito concentrada no setor leste da cidade. Comparando-se as faixas de 

preços em 2007 e 2010, observa-se que houve significativo aumento nos quatro anos – 

exatamente o período de maior atuação do mercado imobiliário em Fortaleza.  

Em 2010, ainda que a hegemonia da valorização permaneça no setor leste (com 

centro na Aldeota), observa-se a tendência de menor variação dos preços em relação a 2007, 

diminuindo o gradiente de preços dos imóveis característico do circuito imobiliário de 

Fortaleza, na forma aproximada de semianéis concêntricos partindo do leste (Aldeota) para a 

periferia sudoeste da cidade. Dessa forma, se esboça a tendência de aumento do preço dos 

imóveis em todas as direções, embora mais acentuadamente no setor sudeste e nos bairros da 

“coroa periférica” (RUFINO, 2012).  

 

2.4.5 Análise da base de dados dos Habite-se (2007-2010) 

 

Outra base de dados utilizada para ajudar a caracterizar o mercado imobiliário em 

Fortaleza refere-se à emissão da certidão do Habite-se. Considerando que o Habite-se só se 

refere a imóveis novos ou recém-reformados, o número é muito menor que os dados de ITBI, 

que abrange imóveis novos ou usados que são objeto de transação imobiliária. Sendo assim, 

os dados de Habite-se podem indicar onde a indústria da construção está atuando e onde havia 

terrenos vazios disponíveis.  

O mapa 12 apresenta o número de Habite-se emitidos, por bairros, em Fortaleza em 

2007 e 2010. No primeiro ano, destaca-se a grande quantidade de imóveis novos nos bairros 

Antonio Bezerra, Passaré e Itaperi (“bairros emergentes”), bem como na Aldeota. Já em 2010, 

esboça-se uma concentração nos setores leste e sudeste, embora alguns bairros emergentes 

também se destaquem (Mondubim, Maraponga, Passaré e Álvaro Wayne). 

 A análise do mapa 12 reforça o quanto o mercado imobiliário formal ainda é restrito 

em Fortaleza (espacial e socioeconomicamente), mesmo diante de sua recente expansão tão 

significativa. A maioria absoluta dos bairros da cidade registrou até 50 Habite-se por ano. 

Esse número está muito distante da dinâmica real de produção da moradia na cidade, que é tão 

rápida. Os dados também podem indicar o esgotamento de terrenos e o processo de 

especulação em curso. 
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Esse panorama do circuito imobiliário em Fortaleza permite reafirmar a intrínseca 

relação entre a propriedade privada da terra e a segregação socioespacial conduzida pelos 

agentes desse circuito, como Bernal assim sintetizou:   

[...] a intensificação da segregação social no espaço estaria intimamente associada ao 

desenvolvimento concreto dos capitais imobiliários e à subordinação da construção 

civil aos capitais envolvidos nesta atividade de incorporação imobiliária. Assim, 

para o capital incorporador atuar de maneira a segregar socialmente o espaço, ele 

utiliza a estratégia de adequar melhor cada empreendimento imobiliário à área certa, 

que permita extrair do consumidor o maior excedente possível na forma de ganhos 

de incorporação. [...] A conversão do uso do solo não se realizaria de modo 

aleatório, mas segundo critérios bem estabelecidos de valorização imobiliária. [...] A 

habitação fica, portanto, sujeita às práticas típicas da concorrência oligopólica 

intercapitalista, calcadas na inovação e na diferenciação do produto e na expansão 

seletiva da demanda. (BERNAL, 2004, p.184) 

Destarte, entende-se que o circuito imobiliário em Fortaleza atua no processo de 

produção do espaço, conduzindo os movimentos de expansão e valorização urbana. O atual 

movimento de expansão e valorização voltado para classes médias e altas é entendido neste 

trabalho como aquele conformado em direção ao setor sudeste da metrópole, que articula 

investimentos imobiliários e atrativos turísticos. Mesmo reconhecendo a importância da 

recente diversificação da produção imobiliária formal em direção aos “bairros emergentes” da 

coroa periférica (RUFINO, 2012), aponta-se para o “setor sudeste” enquanto principal vetor 

de metropolização imobiliária formal, estruturado pelo eixo da Av. Washington Soares / 

Rodovia CE 040 e, complementarmente, pela Av. Maestro Lisboa / CE 025. 
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3 FORMAS DE PRODUÇÃO DA HABITAÇÃO EM ESPAÇOS DE CONFLITO NA 

METRÓPOLE: O CASO DE SAPIRANGA/COITÉ 

 

O panorama dos processos de produção social do espaço urbano na metrópole 

Fortaleza construído nos capítulos anteriores cumpre o papel de pano de fundo para a 

discussão proposta neste capítulo, que versa sobre as contradições entre valor de uso e valor 

de troca da habitação tornada mercadoria.  

No caminho teórico-metodológico construído no desenvolvimento desta pesquisa, a 

compreensão da habitação é uma mediação necessária entre as dinâmicas de produção do 

espaço (capítulos 1 e 2) e as especificidades do circuito imobiliário urbano (capítulo 4). Em 

sua resenha da literatura sobre habitação no Brasil, Valladares (1982) apontava como aspecto 

metodológico dominante os estudos de apenas uma forma de produção da moradia. Segundo a 

autora, esse esquema habitual de análise impedia uma visão de conjunto sobre a produção da 

habitação. No início dos anos 1980, Valladares assinalava a necessidade de desenvolvimento 

de novas linhas de pesquisa, como a atuação do mercado imobiliário e a habitação de classe 

média e alta. Nos últimos 30 anos, o campo de estudos da habitação foi ampliado, absorvendo 

essas e muitas outras linhas de pesquisa, mas ainda permanece a dificuldade da análise de 

conjunto. A abordagem das três cidades a partir dos agentes produtores do espaço 

(PEQUENO, 2011) oferece um caminho para essa visão de conjunto.  

Este capítulo representa esse esforço de análise de conjunto com relação à habitação 

no bairro Sapiranga/Coité, como estudo de caso na metrópole Fortaleza. Todavia, a escala do 

bairro será apenas o ponto de partida por meio do qual se fará a interpenetração de escalas 

buscando compreender o problema da habitação em sua totalidade (SANTOS, 1988). 

Neste trabalho, o estudo da habitação está fundamentado na teoria da produção social 

do espaço urbano. Assim, ele corresponde a um recorte temático para compreender a cidade e 

o urbano, como explica Rodrigues (1988, p. 51): 

A casa, assim localizada no espaço urbano, compreende um lugar, produzido e 

reproduzido pela sociedade em seu conjunto, pela “concentração” de homens e de 

produção. E assim, ao analisar a moradia com suas características de produção e 

consumo, estar-se-á analisando a cidade capitalista, em pelo menos um dos seus 

aspectos significativos; principalmente porque esta análise não pode estar dissociada 

da produção e do uso dos equipamentos de consumo coletivo. 

A questão da habitação já era anunciada no século XIX para o caso da realidade 

europeia no seio da Revolução Industrial, mas o processo histórico encarregou-se de revelar 

que essa “questão” é parte do processo global de reprodução dos pressupostos do modo 

capitalista de produção subjacente à sociedade atual, como Engels (1979) argumentou:  
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Uma sociedade não pode existir sem crise da habitação, quando a grande massa de 

trabalhadores só dispõe exclusivamente de seu salário, quando crises industriais 

violentas e cíclicas determinam, de um lado, a existência de um grande exército de 

reserva de desempregados e, de outro lado, jogam momentaneamente na rua a 

grande massa de trabalhadores; quando estes são empilhados nas grandes cidades, e 

isto num ritmo mais rápido que a construção das habitações nas condições atuais; 

quando, enfim, o proprietário de uma casa, na sua qualidade de capitalista, tem não 

somente o direito, mas em certa medida, o dever de extrair  de sua casa, sem 

escrúpulos, os aluguéis mais elevados. Numa tal sociedade, a crise da habitação não 

é um acaso, mas uma instituição. (ENGELS, 1979 [1872], pp. 55-56)          

Para Carlos (2007), o plano da habitação revela o nível do vivido, de modo que as 

relações sociais na metrópole podem ser lidas na vida cotidiana, enquanto prática 

socioespacial concretizadas na forma como as pessoas se apropriam de um espaço 

fragmentado pelas estratégias dos empreendedores imobiliários, posto que a propriedade 

privada do solo urbano condiciona o uso à realização do valor de troca e é desta maneira que a 

casa apresenta-se como mercadoria.  

Assim, as diferentes formas de produção e consumo da habitação – realizadas pelas 

políticas públicas habitacionais, pelo circuito imobiliário formal ou pelas estratégias de 

sobrevivência de grande parcela da sociedade – se articulam no processo de produção do 

espaço urbano simultaneamente homogeneizado, fragmentado e hierarquizado (LEFEBVRE, 

2006). Seguindo esse pensamento, Carlos (2007, p.95) defende que a habitação é a forma 

mais visível da segregação socioespacial na cidade, apontando para a contradição entre valor 

de uso e valor de troca no espaço: 

Esses processos se referem a uma prática que vai em direção à segregação sócio-

espacial, visível no plano da paisagem, a partir de uma morfologia profundamente 

hierarquizada socialmente, na medida em que a habitação é a forma mais visível das 

diferenciações de classe no espaço. Desta forma, o espaço e o tempo se apresentam 

entrecortados, em fragmentos, condicionado por atividades divididas (no espaço) e 

circunscritas (no tempo). Nesse sentido, o habitar, enquanto ato social, vai 

desaparecendo, transformando a habitação em abrigo ou fuga. [...] o ato de morar 

revela, antes de mais nada, o modo como o processo de segregação se realiza 

espacialmente, iluminando uma prática que justapõe morfologia social/morfologia 

espacial estratificadas e hierarquizadas. Neste sentido, o movimento da reprodução 

da metrópole revela os conflitos e limites da reprodução social, apontando uma 

contradição fundamental (no movimento do processo de reprodução da cidade) entre 

valor de uso e valor de troca do espaço – impressa nas possibilidades de apropriação 

do espaço da vida.  

Entende-se que o valor de uso da habitação é determinado em grande medida pela sua 

articulação com o sistema espacial de objetos que compõem o valor de uso complexo da 

cidade (TOPALOV, 1979). Esse valor de uso é convertido em valor de troca no preço da 

moradia, que tende a se fixar como preço de monopólio, ou seja, não regulado por um preço 

geral de produção. Assim, “o que é vendido não são apenas ‘quatro muros’, mas também um 

‘ticket’ para o uso deste sistema de objetos e de ‘appartenance’ [filiação] à estratificação 

social representada pela divisão social e simbólica do espaço” (RIBEIRO, 1997, p.81). 
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Nesse sentido, ao estudar os processos de produção e consumo da habitação no 

bairro Sapiranga/Coité, busca-se compreender não a habitação em si, mas as articulações da 

moradia com a estruturação e a produção espacial da metrópole Fortaleza.  

O capítulo divide-se em três tópicos. O primeiro discute a constituição histórica do 

setor sudeste como projeto de valorização imobiliária e a incorporação do bairro 

Sapiranga/Coité a essa dinâmica. Nesse tópico, realiza-se a passagem da escala da metrópole 

(apresentada nos capítulos anteriores) para a escala do setor e desta para a escala do bairro. O 

segundo enfoca a escala do bairro, apresentando um panorama de suas transformações 

recentes e uma caracterização de seus elementos estruturantes. Finalmente, o terceiro discute 

as dinâmicas espaciais de produção da habitação no bairro, que articulam diferentes lógicas 

sociais de acesso à terra e diferentes agentes: a produção pelo circuito imobiliário formal, a 

produção pelo pelas políticas públicas e a produção informal (PEQUENO, 2011). 

 

3.1 Formação do bairro Sapiranga/Coité no setor sudeste da metrópole 

  

A escolha metodológica de tomar um bairro como objeto de análise para compreender 

o processo de produção social do espaço da metrópole, privilegiando o plano do habitar, 

impõe algumas dificuldades e alguns cuidados a serem adotados, como reflete Carlos (2001) 

sobre a análise geográfica do bairro na metrópole: 

A análise do bairro nos coloca diante de duas ordens de problemas: a primeira se 

refere à questão da escala espacial, uma vez que o bairro não constitui uma 

totalidade em si, isto é, a realidade urbana não se reduz à do bairro, o que significa 

pensar a escala espacial local em sua relação com uma totalidade espacial mais 

ampla, para que ele ganhe sentido explicativo. No plano da vida cotidiana, a 

articulação de escalas espaciais se esclarece nas articulações que colocam o 

indivíduo diante das necessidades da reprodução da vida, compartimentadas e 

delimitadas pelas esferas do trabalho, do lazer e da vida privada, em um processo 

que transforma a cidade em mercadoria. Daí o desafio de explicar como o bairro, 

fragmento espacial, pode efetivamente iluminar o processo de reprodução do 

espaço urbano na metrópole hoje. Não resta dúvida de que o bairro é uma dimensão 

dessa realidade; resta saber como se define esse grau de realidade. (CARLOS, 2001, 

p.245, grifos nossos) 

Como já discutido na introdução, uma das grandes dificuldades no caso específico da 

realidade socioespacial de Fortaleza é que os limites oficiais dos bairros não são apropriados 

pelos moradores em seu cotidiano, nem pelo setor imobiliário ou mesmo pelos órgãos do 

Estado, gerando identidades territoriais de “bairros” bem diferentes da cartografia municipal.  

No caso de Sapiranga/Coité, essa dificuldade se amplia porque o bairro abrange 

várias favelas/comunidades e alguns pequenos conjuntos habitacionais, que conformam 
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identidades territoriais específicas (algumas muito conflitantes entre si), enfraquecendo o 

reconhecimento do bairro, conforme foi evidenciado na entrevista com o líder comunitário A: 

Você chama de Sapiranga, a gente chama de Parque Água Fria, que é o nome que 

está mais enraizado, que tem a identidade. Mas você vai ter diversos nomes: Edson 

Queiroz, Edson Queiroz II, Sapiranga/Coité, que é o nome oficial que tá pegando 

agora, porque a imprensa fala “que aconteceu no Alecrim, lá no 

Sapiranga/Coité”...então, vindo da imprensa, acaba ficando [...] mas o nome mesmo 

é Parque Água Fria ou Água Fria. Se o rico vai chamar de Água Fria, o pobre vai 

chamar de Parque Água Fria. Também tem isso, porque os nomes “parque” e 

“jardim” é coisa de pobre. [...] Acaba criando uma dificuldade pro nome do bairro. 

Por exemplo, a pessoa conhece o bairro primeiro pela localidade. Você pergunta: – 

Você mora onde? – Alecrim; – Qual é o bairro?; – Alecrim. – Moro no conjunto 

Alvorada; – Qual é o bairro? – Conjunto Alvorada. Tem gente que não aceita que a 

localidade dele não seja o nome do bairro. [...] Aqui, as contas vem com o nome 

Cidade dos Funcionários, Edson Queiroz, Edson Queiroz II, Sapiranga/Coité. A 

minha casa tem dois CEPs, as ruas tem dois nomes [...] mas essa confusão talvez 

seja interessante também pra não criar um sentimento de unidade (líder comunitário 

A, em entrevista concedida à autora no dia 25/06/2011). 

Mesmo reconhecendo o problema da falta de identidade de bairro segundo os limites 

oficiais, optou-se por adotá-los na representação cartográfica dos resultados da pesquisa em 

virtude da proximidade dos limites oficiais com a delimitação do setor de conflitos no sudeste 

da metrópole, que indica Sapiranga como bairro oficial que apresenta as dinâmicas de 

segregação e fragmentação mais evidentes e intensas, dada a concentração de pequenas 

favelas, pequenos conjuntos habitacionais e pequenos condomínios.  

Para compreender o objeto pesquisado é necessário remontar ao processo de 

produção da cidade de Fortaleza, lançando luz na expansão do setor sudeste, no cerne da qual 

o bairro Sapiranga/Coité vem sendo socialmente produzido.  

Vários estudiosos já trataram, de diferentes maneiras, do processo de constituição da 

centralidade linear no eixo da Av. Washington Soares a partir dos anos 1970, que conduziu a 

expansão de investimentos imobiliários para o sudeste da metrópole (BERNAL, 2004; 

COSTA, 2009; DIÓGENES, 2012; FUCK JR, 2002; LOPES, 2012; MONTEIRO, 2007; 

PEQUENO, 2002; SILVA, 1992; SOUZA, 2009b). Articulando esses autores, propõe-se 

refletir rapidamente sobre os fundamentos do processo de constituição do vetor sudeste de 

valorização da metrópole como pano de fundo para reconstituir a história de Sapiranga/Coité. 

 Como foi assinalado no segundo capítulo, a partir dos anos 1940 acelerou-se o 

processo de conversão de sítios de uso rural em loteamentos urbanos no sudeste de Fortaleza, 

à época desconectados da cidade. Uma das maiores propriedades rurais que circundava 

Fortaleza na época (Fazenda São Paulo) pertencia ao político de grande influência local Cel. 

Álvaro Soares, irmão de Washington Soares. A propriedade de 870ha, que fora comprada em 
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1928 de Amacio Philomeno Ferreira Gomes e sua esposa Maria Augusta Linhares Ferreira 

Gomes, começava à margem direita do rio Cocó e seguia até a lagoa da Precabura. 

Essas terras ficaram aos cuidados de seu irmão Washington Soares até a morte do 

Cel. Álvaro Soares em 1947, quando a Fazenda São Paulo foi dividida entre seus sete filhos, 

que posteriormente transferiram ao capital imobiliário essa herança. A Imobiliária José Gentil 

adquiriu várias glebas, algumas mais tarde loteadas. Outra imobiliária que comprou parte 

dessas terras foi a INCORPA, do Grupo Patriolino Ribeiro. Uma parte remanescente desses 

terrenos hoje compõe o Parque Ecológico do Cocó, objeto de disputa judicial entre a família 

Gentil e o Governo do Estado, em torno do valor da desapropriação (MOREIRA, 2004). 

No processo de expansão em direção sudeste, teve grande importância a implantação 

da Av. Perimetral, entre 1962 e 1965, proposta pelo plano Helio Modesto, de 1962. A essa 

época, a maioria dos loteamentos futuramente situados na porção norte do setor sudeste, 

sequer existia, o que leva a crer, também por conta da denominação que assume – Av. 

Perimetral – que esta via tenha sido idealizada inicialmente para cumprir o objetivo principal 

de ligação alternativa (e semi-anelar) entre as zonas oeste e leste da cidade. Assim, no trecho 

em questão funcionaria como limite leste de contenção da ocupação. Porém, ao ultrapassar o 

antigo limite do Rio Cocó, a Av. Perimetral acaba, diferentemente, “por desempenhar o papel 

de facilitadora da efetivação, na década seguinte, dos deslocamentos para aquela que 

constituiria a zona sudeste de Fortaleza” (MONTEIRO, 2007). 

Bernal (2004) destaca a relação entre os grandes proprietários fundiários e o Estado 

na valorização das terras do sudeste: 

Desde o final da década de 1960, esta região [sudeste], que se constituía de sítios 

pertencentes à incorporadora ENCORPA (sic), foi loteada desde o rio Cocó até as 

imediações do Sítio Colosso, na Avenida Perimetral. A incorporadora cedeu lotes 

para o Grupo Edson Queiroz, onde foi construída a Universidade de Fortaleza 

(UNIFOR), e anos depois, construído o Shopping Center Iguatemi; e para o Estado, 

onde se construiu a Imprensa Oficial, hoje desativada, o Centro de Convenções, o 

parque do Cocó, como área de preservação ambiental e, finalmente, o Centro 

Administrativo do Cambeba, que foi sede do Governo do Estado por 16 anos. A 

partir destas intervenções do Estado e de grupos privados, a especulação imobiliária 

tomou conta desta região, que hoje está loteada até as imediações da Messejana, 

onde já se observam sinais de verticalização. (BERNAL, 2004, p.171)       

Dessa forma, revela-se que a incorporação da Água Fria à cidade foi resultado de 

ação conjunta entre Estado e incorporadores, através de doações pelos Grupos Edson Queiroz 

e Patriolino Ribeiro, de terrenos para construção de grandes obras públicas, instalação de 

infraestrutura e equipamentos urbanos, seguindo proposições do PLANDIRF (COSTA, 2009).  

Dentre os equipamentos com grande poder polarizador implantados na área entre as 

décadas de 1970 e 1980, o Shopping Iguatemi destaca-se como um dos elementos mais 
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importantes para a constituição do setor sudeste inicialmente como um prolongamento do 

setor leste (Aldeota). Isso é confirmado pelo fato de que “parte das antigas áreas de Dionísio 

Torres, Água Fria e Cidade dos Funcionários, são locacionalmente denominadas de Aldeota 

Sul” (SOUZA, 2009b, p.46). 

Sobre o potencial polarizador e estruturador dos shoppings centers, Villaça (2001, p. 

307) esclarece que: 

Um subcentro tradicional leva décadas para se constituir e seu impacto se produz 

lentamente, sendo absorvido lentamente pela vizinhança, que aos poucos também se 

transforma. O shopping Center, ao contrário, é produzido instantaneamente, sem dar 

tempo à vizinhança de a ele se adaptar. A instantaneidade – mais que a dimensão - 

dos empreendimentos imobiliários característicos dessa nova era de alta 

concentração de capital imobiliário (produção de pacotes imobiliários) é que está 

provocando uma revolução nas áreas nobres de nossas cidades e em nosso 

urbanismo. 

O Shopping Iguatemi foi implantado sob forte mobilização de entidades que 

protestavam contra a construção do equipamento na planície fluviomarinha do Rio Cocó. 

Construído numa área de mangue que tinha sido desmatada e usada durante muitos anos como 

salinas, a instalação desse centro comercial demonstra a força dos grupos econômicos 

(COSTA, 2009; SILVA, 1992).  

Se inicialmente o setor sudeste era tida como prolongamento do setor leste, desde o 

final da década de 1980 e principalmente na década de 1990 ele “tem sua imagem 

desvinculada da Aldeota e reconstruída (deslocada) sobre referências ao lazer, à segurança e à 

qualidade de vida supostamente proporcionada por certa aproximação com a natureza” 

(MONTEIRO, 2007, p.126)
81

. Essa “identidade” mercadológica do sudeste articula elementos 

que delineiam o consumo de um novo estilo de vida, pautado em representações como o 

verde, a privacidade, o status e a segurança. É importante lembrar que a expansão da 

atividade turística para o litoral leste da RMF também se constituiu como atrativo para a 

expansão imobiliária voltada às classes médias e altas em direção ao sudeste da metrópole. 

A década de 1990 é marcada pela intensificação da ocupação do setor sudeste 

induzida pela extensão de obras de infraestrutura, notadamente viária. Por exemplo, em 1998 

é concluído o trecho da Av. Washington Soares (antes, Av. Perimetral) que se estende até a 

Av. Ministro José Américo. Várias obras foram realizadas desde a sua transformação em 
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 O processo de criação de uma imagem própria do setor sudeste pode ser lido nas mudanças de referências 

utilizadas nos nomes de loteamentos da área, que revelam grande carga ideológica: Jardim Aldeota (1970), 

Grande Aldeota (1974), Planalto Aldeota Sul (1982) são loteamentos que apontam para a construção de uma 

imagem a partir da elasticidade do sentido de status atribuído à Aldeota; a partir de meados de 1980 surgem 

estrangeirismos e alusões ao meio ambiente e a elementos pitorescos compondo a nomenclatura dos novos 

loteamentos como Village Colosso (1985), Alpha Village (1994), Cidade Ecológica (1999), Lago Dourado 

(2002) etc., que buscam dar identidade própria ao sudeste. 
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Rodovia Estadual em 1999 – CE 040 Rodovia do Sol Nascente – principal via de acesso aos 

municípios do litoral leste, recentemente duplicada até Beberibe, a 80 km da capital. 

O novo desenho da via reforça-a como eixo de expansão, corroborando o 

deslocamento da classe média que passa, notadamente a partir dos anos 2000, a escoar para os 

municípios de Eusébio e Aquiraz. O processo de expansão de condomínios horizontais na 

direção de atrativos turísticos no litoral leste delineia-se desde a década de 1980, quando 

foram implantados o Parque Aquático Beach Park e o loteamento Porto das Dunas, em 

Aquiraz. É preciso ressaltar que falta infraestrutura no loteamento Porto das Dunas e 

principalmente em seu entorno, mas ele é tido como loteamento de luxo. Ideologicamente, 

isso contribui para manter o seu elevado preço, ampliando seu valor de troca. 

A constituição do setor sudeste teve na propriedade privada da terra elemento 

fundamental, sendo os ganhos fundiários o componente mais importante do lucro composto 

dos incorporadores (ABRAMO, 1989; SMOLKA, 1987). Nesse sentido, é importante lembrar 

que os grandes proprietários urbanos (famílias Gentil, Diogo, Patriolino Ribeiro, entre 

outros), compreendendo o processo de estruturação urbana da cidade, adotaram para os 

loteamentos do distrito de Messejana o instituto da enfiteuse
82

, garantindo uma parcela da 

renda fundiária urbana para o futuro.  

A leitura dos estudos sobre o sudeste de Fortaleza permite conjecturar que a 

valorização imobiliária do setor sudeste foi um “projeto” dos grandes incorporadores nos anos 

1950, inicialmente fracassado, em virtude da estrutura espacial da cidade na época
83

. Somente 

na década de 1970, o projeto de valorização imobiliária lançou os fundamentos de sua 

realização, quando esses incorporadores se articularam com o Estado doando ou negociando 

terrenos para construção de equipamentos polarizadores e grandes obras, que atraíram mais 

investimentos públicos e privados.  

O descompasso histórico entre o lançamento dos fundamentos desse projeto de 

valorização imobiliária em 1950, com a abertura de loteamentos “no meio da nada”, e sua 
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 A enfiteuse ou aforamento é um instituto que desmembra a propriedade da terra mediante contrato perpétuo, 

no qual seu proprietário (senhorio) confere ao comprador (foreiro) apenas o direito de uso da terra (domínio útil), 

mantendo consigo o domínio direto, ou seja, aquele que compra terra sob essas condições não adquire o domínio 

pleno dela, obrigando-se ao pagamento ao senhorio de uma pensão anual (foro). Data do final do século XVII a 

instituição do foro no Brasil inspirada na legislação portuguesa de traços medievais. O Novo Código Civil não 

permite a constituição de novas enfiteuses, no entanto os contratos enfitêuticos já existentes continuarão em 

vigor, com os consequentes benefícios pecuniários aos seus proprietários. (SMITH, 1990; AMORIM, 2002). 
83

 Outro projeto de valorização imobiliária idealizado na década de 1950 pelos grandes proprietários fundiários 

foi o da Praia do Futuro, como verdadeiro prolongamento do setor leste. Esse projeto, que teve na família Diogo 

sua grande propulsora, também não foi realizado da maneira esperada pelos incorporadores, dando tempo para 

que favelas e pequenos conjuntos habitacionais se implantassem nas dunas e faixa de praia dessa área, enquanto 

sua valorização não se realizava. Atualmente, há graves conflitos fundiários, pois as expectativas de valorização 

da área estão em vias de realização.   
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efetivação a partir da década de 1980, em função da dotação de infraestrutura e equipamentos 

públicos e privados, viabilizou que esse setor se configurasse como espaço de conflitos, pois 

quando parte das elites deslocou-se para o sudeste já havia favelas e alguns pequenos 

conjuntos habitacionais, dando novos conteúdos ao processo de segregação. Como resultado 

perverso desse desencontro de temporalidades, “as favelas e os poucos conjuntos 

habitacionais ali localizados estão constantemente ameaçados de transferência ou tendem a 

ficar cercados como ‘cidadelas’ ou ‘guetos de pobreza’” (SILVA, 1992, p.69). 

Essa breve reconstituição histórica visa contextualizar a produção social do bairro 

Sapiranga/Coité a partir da década de 1950, quando se iniciou o loteamento de áreas da antiga 

Fazenda São Paulo. Um ponto de partida interessante é analisar as informações apresentadas 

no quadro 05 e no mapa 13, referentes aos parcelamentos que compõem o território do bairro. 

Observa-se que o bairro abrange áreas de cinco grandes loteamentos: Parque Água Fria, 

Parque José de Alencar, Sítio Carrapicho, Cidade Leste e Parque Lagoa Redonda, cuja 

aprovação se deu entre as décadas de 1950 e 1980. Os demais parcelamentos são pequenos 

desmembramentos, a maioria oriundos do Parque Água Fria. Quanto à propriedade dos 

parcelamentos, cabe ressaltar a atuação de grandes proprietários fundiários como as famílias 

Gentil, Rocha, Bichucher e Cavalcante.  

Registro Nome Proprietário Área (em ha) Aprovação  

661 Parque Água Fria 
Péricles Moreira da Rocha e 

João Gentil Jr. 
220,00 1957 

666 Parque José de Alencar * Adolfo Campelo Gentil 156,03 1963 

663 Parque Água Fria Bernardo Bichucher 17,52 1978 

626ª Sítio Carrapicho* Oto Brasil de Sá Cavalcante 50,79 1980 

791 Parque Água Fria (Qd. 106/107) Construtora Marquiza Ltda 9,19 1980 

661ª Parque Água Fria (Qd. 136) Francisco de Assis R. Souza 1,44 1983 

962 Cidade Leste* Imob. Vicente de Castro Ltda 50,38 1984 

666ª Parque José de Alencar (Qd. 95) - 1,33 1995 

838ª Sítio Carrapicho (Qd. 11) Construtora Martins Araújo Ltda 1,29 1995 

662 Parque Água Fria (Qd. 1680) Francisca Sione de Sousa Lima 1,25 - 

688 
Parque Lagoa Redonda (gleba 1 e 

2) 

Organização Comercial de 

Investimentos Orcil Ltda. 
30,51 - 

688 
Parque Lagoa Redonda (gleba 1 e 

2) 

Organização Comercial de 

Investimentos Orcil Ltda. 
16,10 - 

709 
Sítio Carrapicho (Desm. Lotes 

quadra 40) 
José Tupinambá Coelho 0,77 - 

1161 Parque Água Fria (Qd. 84 e 84A) - 1,27 - 

1024 Construtora Martins Araújo Ltda Construtora Martins Araújo Ltda 0,06 - 

Quadro 05: Parcelamentos que compõem o território do bairro Sapiranga/Coité  

Fonte: Organização da autora a partir do Cadastro de Loteamentos da PMF/SEINF, 2011. Dados cedidos à 

pesquisa em atendimento ao Ofício nº 76/2010, datado de 28/09/2010. 

(*) Loteamento inserido apenas parcialmente no bairro Sapiranga/Coité. (-) Sem informação 
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A formação do território do bairro Sapiranga/Coité iniciou-se com a implantação do 

Loteamento Parque Água Fria, área de 220ha loteada em 1957, de propriedade dos Srs. 

Péricles Moreira da Rocha e João Gentil, grandes proprietários fundiários que tiveram 

destacado papel na expansão da cidade. É importante lembrar que articulações políticas dentro 

do Estado foram fundamentais nesse processo, já que os irmãos Moreira da Rocha dominaram 

politicamente a capital entre as décadas de 1940 e 1960. Acrísio Moreira da Rocha foi duas 

vezes prefeito de Fortaleza, Péricles Moreira da Rocha foi eleito deputado estadual em 1946 e 

reeleito por três legislaturas até 1962 e Crisanto Moreira da Rocha foi deputado federal.  

Forte patrimonialismo marcou as relações desses políticos com o circuito imobiliário, 

tirando vantagens de conhecer (e até mesmo propor) projetos estratégicos de expansão da 

cidade. João Gentil, neto do cel. José Gentil, participou do aparelho do Estado como executor 

de obras públicas na década de 1950, tendo “vantagem competitiva [que] lhe permitiu chegar 

à frente com vantagem sobre outros agentes, por exemplo, na aquisição de propriedades rurais 

que logo seriam alcançadas por obras municipais” (MOREIRA, 2004, p.59).  

Segundo a planta de loteamento fornecida pela SEINF/PMF, a área loteada foi 

164ha, a área destinada a praças e vias regionais foi 11ha e a área destinada às vias públicas 

foi 45ha. A implantação desse loteamento na década de 1950 é um marco importante na 

história do bairro, já que sua área abrange praticamente metade do seu atual território. 

Este loteamento destinou apenas 3,33% de sua área aos espaços livres, sem a 

delimitação correta das áreas de proteção em torno do açude Coité, tendo sido loteada parte de 

sua área. Manteve-se o padrão reticular característico do setor leste, com 182 quadras, com 

quadra-padrão de 125m x 80m, dividida em 18 lotes (14 de 40m x 13m e 4 de 40m x 17m). 

Previa-se a implantação de sete praças, com a dimensão de uma quadra. Todavia, nenhuma foi 

implantada (cf. figura 26): seis foram ocupadas por favelas; uma permanece vazia até hoje 

(planície de inundação da lagoa do Coité) e outra deu lugar ao Shopping Via Sul, inaugurado 

em 2008, depois de embargos e interrupções, em virtude dos questionamentos judiciais. 

Os loteamentos Parque José de Alencar e Sítio Carrapicho também seguiram o 

padrão reticular do setor leste, sendo a quadra-padrão de 125m x 80m, dividida em 18 lotes 

(14 no padrão 40m x 13m e 4 no padrão 40m x 17m). Em virtude disso, há continuidade 

viária nos loteamentos que compõem o bairro, contrapondo-se à tendência de descontinuidade 

que caracteriza os loteamentos do setor sudeste. Esses dois loteamentos não previram praças 

no território do bairro. Já o loteamento Cidade Leste previa 10 quadras com quantidade e 

tamanho dos lotes diferenciados em função do traçado irregular da poligonal do 

empreendimento. A maioria dos lotes tem as dimensões de 12m x 30m.  



 

 
Figura 26: Carta-imagem com destaque na ocupação das praças do loteamento Parque Água Fria  

Fonte: Imagens Quickbird (2008) e Planta do Loteamento Parque Água Fria. Elaboração da autora. 
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O loteamento Parque Lagoa Redonda previa 19 quadras irregulares com quantidade e 

tamanho dos lotes diferenciados. Um elemento a ser destacado é que há muitas quadras não 

divididas em lotes, já que no início da comercialização dos loteamentos da década de 1950, a 

quadra era vendida como se fosse um lote, dado seu uso como sítio ou chácara de veraneio. 

Não se dispõe da informação da data de aprovação do Parque Lagoa Redonda, mas na 

fotografia aérea de 1958 já se observa o traçado desse loteamento, levando a crer que ele 

esteja entre os mais antigos. 

O início da ocupação do loteamento Parque Água Fria se caracterizava por chácaras 

dispersas, considerando-se que à época o loteamento não estava conectado à cidade. A figura 

27 mostra o traçado do loteamento e a densa cobertura vegetal que ainda existia na área em 

1958, especialmente próximo aos recursos hídricos. Verifica-se que já nessa época, a lagoa 

Seca (ou Água Fria) estava interrompida ao sul pelo sistema viário (Av. Cazumba, atual Av. 

Edilson Brasil Soares). Não foram obtidas fotografias aéreas com data anterior à aprovação do 

loteamento, o que permitiria analisar melhor as modificações no sistema ambiental. 

Na década de 1960, é aprovado o Loteamento Parque José de Alencar, cuja ocupação 

se daria posteriormente. Na década de 1970, acelera-se a ocupação no loteamento Parque 

Água Fria, com a implantação do Conjunto Alvorada no seio do projeto de remoção de 

favelas, proposto pelo PLANDIRF em 1972 e detalhado no Programa de Desfavelamento da 

PMF/FSSF em 1973. A figura 28 apresenta fotografias aéreas de levantamento realizado em 

1975, destacando os dois loteamentos implantados até então e o conjunto Alvorada.  

Nas décadas 1970 e 1980, outras famílias começaram a ocupar os espaços vazios do 

Parque Água Fria (áreas de praças e vias de circulação), iniciando a formação de favelas do 

bairro: Lagoa Seca, Campo do Alecrim e Fronteira.  

Nos anos 1990, foram implantados outros três pequenos conjuntos habitacionais em 

regime de mutirão no bairro: o Cidade Leste, o Senhor do Bonfim e o Barro Duro. 

Paralelamente multiplicaram-se várias frentes de ocupações no bairro como forma de 

“solução” ao problema habitacional. 

 

 



 

 
Figura 27: Carta-imagem da área do loteamento Parque Água Fria em 1958 

Fonte: Fotografias aéreas de 1958, cedidas pela CPRM, e planta do loteamento Parque Água Fria, cedida pela SEINF/PMF. Elaboração da autora. 

 



 

 
Figura 28: Carta-imagem da área do bairro Sapiranga/Coité em 1975 

Fonte: Fotografias aéreas de 1975, cedidas pelo INCRA, e plantas dos loteamentos, cedidas pela SEINF/PMF. Elaboração da autora. 

 



205 
 

 

A década de 1990 também foi marcada pela expansão de condomínios horizontais no 

bairro, caracterizados predominantemente por ocuparem toda a quadra e adotarem como 

tipologia a casa duplex ou assobradada, apresentando elevadas taxas de ocupação e baixas 

taxas de permeabilidade.  

Estudo técnico realizado pelo DERT-CE sobre o uso do solo nas imediações da Av. 

Washington Soares aponta que entre os anos 2000 e 2005 houve expansão de condomínios no 

bairro Sapiranga/Coité: 190 casas em condomínios horizontais no trecho oeste do bairro e 72 

casas independentes e 219 casas em condomínios horizontais no trecho leste do bairro 

(CEARÁ, 2006). A expansão também foi apontada por estudo econômico sobre o mercado 

imobiliário em Fortaleza, utilizando dados do SECOVI-CE, revelando que o bairro 

Sapiranga/Coité é um dos que apresentam os melhores retornos em investimentos imobiliários 

e os maiores crescimentos do valor do m², apontando-o como novo filão para o mercado:  

Os bairros Fátima, Edson Queiroz, Sapiranga, Varjota, Praia de Iracema, Cidade dos 

Funcionários e Meireles despontam como os bairros de maior crescimento médio do 

metro quadrado da cidade de Fortaleza. [...] Os bairros Sapiranga, Edson Queiroz e 

Fátima possuem o atributo de, além de oferecerem boa média de retorno, 

propiciarem um dos melhores ganhos por unidade de risco. São demonstrações 

empíricas a um movimento sensível de valorização crescente da região pontuada Av. 

Washington Soares, nesse caso a principal indutora de crescimento daquela região. 

Quando a vertente de análise é o custo de oportunidade de capital, ou seja, a 

mensuração da taxa pela qual os fluxos futuros devem ser ajustados para 

investigação do valor presente (portanto, determinando negociação de preços para o 

demandante investidor), os resultados repetem o desempenho, tendo obtido posição 

de destaque bairros como Sapiranga, Edson Queiroz, Praia de Iracema, Meireles, 

Cocó e Benfica. (SOUSA FILHO, 2004, p. 136) 

Na figura 29, referente à fotografia aérea de 1995, é possível identificar os primeiros 

condomínios horizontais próximos às Avenidas Washington Soares e Edilson Brasil Soares; 

os conjuntos habitacionais do bairro e as nove favelas mapeadas pela COMHAB, de acordo 

com mapa disponibilizado pela SEINF/PMF. 

Nesse contexto, a partir de 1990, quando se acelera a incorporação do bairro 

Sapiranga/Coité ao circuito imobiliário com a chegada dos condomínios horizontais, 

paralelamente à expansão de ocupações irregulares, acirram-se os conflitos pelo acesso à terra 

para habitação. Assim, o espaço do bairro é atualmente marcado pela fragmentação social e 

pelas disparidades socioespaciais, pois embora a distância física entre condomínios e 

ocupações/favelas esteja cada vez menor, a distância social se aprofunda com os muros 

(materiais e imateriais). 

 



 

 
Figura 29: Carta-imagem do bairro Sapiranga/Coité em 1995 

Fonte: Fotografias aéreas de 1995, cedidas pela SEINF/PMF, e banco de dados georreferenciado da SEINF/PMF.  Elaboração da autora. 
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3.2 O contexto de transformações em Sapiranga/Coité (1990-2010) 

 

Após ter reconstituído o processo de incorporação do bairro ao setor sudeste (item 

anterior) e antes de discutir as dinâmicas espaciais de produção da habitação (próximo 

tópico), considera-se importante introduzir a escala do bairro, apresentando uma 

caracterização do contexto atual de suas transformações. Entende-se que uma descrição 

analítica do bairro aponta para um primeiro e necessário passo na direção de uma 

aproximação mais concreta em relação à espacialidade que figura como recorte espacial deste 

estudo. Assim, a descrição em termos mais formais que se apresenta a seguir deve ser 

entendida como um momento da contextualização empírica de um espaço que emerge no 

interior da problemática teórica desenvolvida. Esta descrição é importante, neste sentido, 

porque pretende embasar as próprias derivações analíticas posteriores.  

Para tanto, elegeram-se cinco temas para caracterizar o objeto de análise: (1) 

dinâmicas demográficas; (2) transformações recentes na legislação urbanística; (3) 

equipamentos polarizadores e a formação de centralidades; (4) alterações na estrutura viária, 

que articula a escala do bairro com as escalas do setor e da cidade; e (5) uso do solo com 

retenção de terrenos vazios em meio a condomínios e favelas.  

A compreensão articulada desses temas permite apresentar o bairro em seus 

elementos estruturantes (VILLAÇA, 2001): a estrutura viária; a concentração de 

equipamentos terciários; e a disposição dos espaços naturais (especialmente rede hidrográfica) 

e das unidades de conservação (REP Sapiranga e APA da Sabiaguaba). As unidades de 

conservação (especialmente a REP Sapiranga) constituem uma barreira à expansão da 

ocupação do bairro na parte leste, enquanto o grande vazio infraestruturado do Sítio Colosso 

(de propriedade do Grupo Edson Queiroz) limita a expansão ao norte. A estrutura viária e a 

concentração do setor terciário articulam-se na formação de centralidades metropolitanas e de 

bairro. Os elementos estruturantes do bairro Sapiranga/Coité já foram apresentados na 

Introdução desta Tese, quando da discussão da escala do bairro enquanto fragmento espacial 

caracterizado como setor de conflitos na metrópole (ver figura 4).   

 Dinâmicas demográficas 

Dispõe-se de dados do bairro Sapiranga/Coité referentes aos Censos de 1991, 2000 e 

2010, mas apenas os dados de 2000 e 2010 estão disponíveis por setor censitário
84

, permitindo 

                                                 
84

 O setor censitário é a menor unidade territorial utilizada nos Censos do IBGE, constituída por áreas contíguas, 

respeitando-se os limites da divisão político-administrativa, do quadro urbano e rural legal e de outras estruturas 

territoriais de interesse, além dos parâmetros de dimensão mais adequados à operação de coleta (IBGE, 2011). O 
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análise mais detalhada na escala intra-bairro. Dessa forma, os indicadores selecionados para a 

análise serão apresentados em forma tabular para a escala da cidade e do bairro utilizando os 

dados de 1991, 2000 e 2010, enquanto serão apresentados de forma espacializada em 

cartogramas para a escala intra-bairro utilizando os dados de 2000 e 2010, visando 

compreender a evolução das disparidades socioespaciais no bairro. 

A década de 1990 foi uma fase de intensa ocupação do bairro tanto pela expansão 

dos condomínios horizontais como pela densificação de favelas já existentes e formação de 

novas. Assim, houve considerável crescimento populacional no bairro, passando-se de 9.164 

moradores em 1991 para 23.399 em 2000, registrando uma das mais altas Taxa Geométrica de 

Crescimento Anual (TGCA) de Fortaleza (10,98%, enquanto a TGCA do município foi 

2,5%).  Já na década de 2000, o crescimento populacional desacelerou-se, chegando a 32.158 

habitantes em 2010, com TGCA de 2,48% entre 2000 e 2010, enquanto Fortaleza registrou 

TGCA de apenas 0,78%. Uma possível explicação para isso é a mudança no perfil familiar no 

bairro Sapiranga/Coité, com a diminuição do número de pessoas por família, cuja média caiu 

de 4,4 em 2000 para 3,7 em 2010. Outro fator explicativo é o controle e o esgotamento das 

áreas para favela na área. 

Os indicadores selecionados para análise foram agrupados em quatro classes, 

conforme proposta metodológica adaptada de Pequeno (2002): (1) Indicadores 

socioeconômicos: Renda média nominal mensal; Analfabetismo; Chefes não alfabetizados; 

(2) Indicadores de acessibilidade a infraestrutura: Abastecimento de água inadequado; 

Esgotamento sanitário inadequado; Inexistência de coleta de lixo; (3) Indicadores de 

precariedade da moradia: Número de domicílios sem banheiro; Número de pessoas por 

unidade doméstica; (4) Indicadores da condição de ocupação: Número de domicílios próprios; 

Número de domicílios cedidos; Número de domicílios alugados. 

Com relação aos indicadores socioeconômicos (cf. tabela 15), pode-se inferir que o 

perfil de moradores do bairro esteja mudando, pois todos os indicadores analisados indicam 

avanços, ainda que pequenos. Ressalte-se a renda média mensal dos chefes de família que 

apresentou aumento de 122,9% entre 1991 e 2000, maior variação entre os bairros da SER VI 

e uma dos maiores da cidade. Entre 2000 e 2010, houve redução da renda média bem mais 

acentuada em Fortaleza do que em Sapiranga. Com relação à redução da renda média,  é 

                                                                                                                                                         
limite territorial do bairro Sapiranga/Coité abrangia 23 setores censitários em 2000, sendo um totalmente vazio 

(sem domicílios) e passou a abranger 38 setores em 2010, permanecendo um totalmente vazio. O aumento no 

número de setores censitários já sinaliza o maior adensamento populacional, que exige a fragmentação dos 

setores mais populosos. Verifica-se que o desmembramento de setores censitários ocorreu principalmente nos 

dois focos de expansão dos condomínios horizontais (cf. cartogramas dos indicadores selecionados), que eram 

vazios ou menos adensados em 2000. 
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importante considerar que o salário mínimo teve aumento real no período, impactando 

positivamente as mudanças na qualidade de vida das pessoas. 

Tabela 15: Indicadores socioeconômicos em Fortaleza e no bairro Sapiranga/Coité (1991/2000/2010) 

Renda média mensal dos chefes de família (em s.m.) 

Unidade espacial / Ano 1991 2000 2010 
Variação 1991-

2000 (%) 

Variação 2000-

2010 (%) 

Fortaleza 3,65 5,61 3,12 53,7 -44,38% 

Sapiranga/Coité 1,87 4,17 3,72 122,9 -10,78% 

Taxa de analfabetismo 

Unidade espacial / Ano 1991 2000 2010 
Variação 1991-

2000 (%) 

Variação 2000-

2010 (%) 

Fortaleza 21,9 11,2 8,61 -48,86 -23,13 

Sapiranga/Coité 35,3 14 9,03 -60,34 -35,50 

Chefes não alfabetizados 

Unidade espacial / Ano 1991 % 2000 % 2010 % 

Fortaleza 78.134 21,6 137.803 8 63.911 8,98 

Sapiranga/Coité 685 36,2 1149 21,61 940 10,66 

Fonte: Censos do IBGE, 1991 e 2000. Sistematização da autora. 

Essa variação provavelmente está relacionada com a chegada da classe média atraída 

pela expansão dos condomínios horizontais que se iniciou na década de 1990, elevando a 

renda média e mascarando a grande desigualdade socioeconômica que marca o bairro, em 

virtude do adensamento das favelas paralelo à expansão de condomínios. A acentuada queda 

na taxa de analfabetismo e no percentual de chefes de família não alfabetizados também 

assinala o processo de mudança no perfil dos moradores, podendo indicar resultados da 

substituição residencial no bairro. Todavia, é necessário destacar que as políticas sociais 

também contribuíram para a melhoria dos indicadores. Em 20 anos, há significativa 

transformação no perfil sócio-ocupacional dos chefes de família no bairro. 

Na escala intra-bairro, a figura 30 mostra que a redução nos percentuais de chefes de 

família e de moradores não alfabetizados foi mais acentuada nas áreas de concentração de 

condomínios, principalmente na porção leste do bairro, cuja expansão dos condomínios deu-

se mais recentemente que na parte oeste. Os mais altos percentuais de não-alfabetizados 

situam-se nas áreas de concentração de favelas, embora em 2010 tenha havido sua redução 

relativa também nas favelas. 
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Figura 30: Cartogramas de indicadores socioeconômicos em Sapiranga/Coité (2000 e 2010) 

Fonte: Elaboração da autora a partir dos dados dos Censos do IBGE 2000 e 2010 

No tocante aos indicadores de acessibilidade a infraestrutura (cf. tabela 16), 

constatam-se avanços no bairro, o que deve ser atribuído em parte ao fato de que em 1991 os 

níveis de precariedade no acesso à infraestrutura no bairro eram alarmantes. Recente estudo 

de Bento (2011) elaborou um Índice de Saneamento Básico (ISB) para os bairros de 

Fortaleza, a partir dos dados do IBGE de 1991 e 2000, utilizando quatro grupos de 

indicadores: abastecimento de água, instalação sanitária, captação de esgoto e destino do lixo. 

Segundo o ISB, Sapiranga/Coité apresentava o 7º pior índice em 1991, revelando altíssimos 

níveis de precariedade, e em 2000 ficou na 12ª pior posição. Ou seja, mesmo com os 

pequenos avanços nos indicadores de acesso à infraestrutura no bairro, quando se considera o 

contexto de expansão das políticas de saneamento básico em Fortaleza a partir de 1990 
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(Bento, 2011), fica evidente a grande desigualdade socioespacial que pautou essa expansão, 

permanecendo graves níveis de precariedade em Sapiranga/Coité (entre outros bairros), 

especialmente com relação ao esgotamento sanitário.   

Tabela 16: Indicadores de acessibilidade a infraestrutura em Fortaleza e no bairro Sapiranga/Coité (1991/2000) 

Abastecimento de água inadequado¹ 

Unidade espacial / Ano 1991 % 2000 % 2010 % 

Fortaleza 87.194 22,3 67.260 12,79 47.487 6,69 

Sapiranga/Coité 1674 87,83 915 17,21 583 6,44 

Esgotamento sanitário inadequado² 

Unidade espacial / Ano 1991 % 2000 % 2010 % 

Fortaleza 232.048 59,34 192.420 36,57 179.798 25,32 

Sapiranga/Coité 1.507 79,07 2.578 48,48 4.873 56,76 

Inexistência de coleta de lixo³ 

Unidade espacial / Ano 1991 % 2000 % 2010 % 

Fortaleza 64.542 16,5 25.242 4,8 8.894 1,25 

Sapiranga/Coité 709 37,2 854 16,06 362 3,41 

Fonte: Censos do IBGE, 1991 e 2000. Sistematização da autora 

(¹) Considera-se inadequado o abastecimento não distribuído pela rede geral 

(²) Considera-se precário o domicílio não conectado à rede geral ou que não utilize fossa séptica 

(³) Considera-se precária toda situação em que não há coleta de lixo 

Na escala intra-bairro, constata-se que em 2000 as melhores condições de acesso à 

infraestrutura concentravam-se na parte oeste do bairro, especialmente nas áreas de 

concentração de condomínios e no conjunto Alvorada, enquanto em 2010 houve considerável 

avanço na parte leste de concentração de condomínios. Por sua vez, as áreas de favelas 

registram as piores condições de acesso à infraestrutura, assinalando a grande desigualdade 

socioespacial que caracteriza o bairro. É imprescindível ressaltar que os condomínios 

precisam de Estações de Tratamento de Efluentes (ETEs) descentralizadas para serem 

aprovados, caso não haja rede de esgotamento sanitário na área
85

. As favelas precisariam ser 

urbanizadas e, no caso da Sapiranga, como muitas se localizam em áreas públicas, deverá 

ocorrer alto índice de remoção. As concessionárias se apegam a fatores técnicos para não 

implantar redes de saneamento. 

 

 
 

                                                 
85

 De acordo com o Art. 22 da LUOS (Lei nº 7.987/1996), “nas Microzonas e Zonas Especiais sem rede de 

esgotamento sanitário, quando for utilizado o Índice de Aproveitamento - I.A. maior que 1,0 (um), a solução 

final do esgotamento não poderá ser a de fossa / sumidouro”. Recente Portaria publicada pela SEUMA (nº 

13/2014) reitera a obrigatoriedade dos condomínios residenciais adotarem ETEs, conforme o Art. 4º: “Os 

condomínios residenciais multifamiliares, os condomínios comerciais e as indústrias ou qualquer fonte poluidora 

localizadas em áreas não dotadas de Rede Pública de Esgoto provida de Sistema de Tratamento, deverão possuir 

sistema próprio de tratamento de efluentes (Estação de Tratamento de Efluentes - ETE) e adotar o 

automonitoramento ambiental, através de ações de controle e de monitoramento de tais emissões”. 



 

 

 

 

 
Figura 31: Cartogramas de indicadores de acesso à infraestrutura em Sapiranga/Coité (2000 e 2010) 

Fonte: Elaboração da autora a partir dos dados dos Censos do IBGE 2000 e 2010
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Quanto aos indicadores de precariedade da moradia (cf. tabela 17), verifica-se que 

houve considerável melhoria em relação ao número de domicílios sem banheiro, com uma 

redução no bairro bem maior que na cidade como um todo. Ainda assim, a média do número 

de domicílios sem banheiro no bairro continuou pior que na cidade, mostrando que a 

precariedade da moradia ainda caracteriza parte da população no bairro, que vive nas favelas.  

Tabela 17: Indicadores de precariedade da moradia em Fortaleza e no bairro Sapiranga/Coité (1991/2000/2010) 

Número de domicílios sem banheiros 

Unidade espacial / Ano 1991 % 2000 % 2010 % 

Fortaleza 37.434 9,57 17.000 3,23 9.917 1,40 

Sapiranga/Coité 574 30,11 247 4,65 256 2,90 

Número de pessoas por unidade doméstica 

Unidade espacial / Ano 1991 2000 2010 

Fortaleza 4,57 4,07 3,44 

Sapiranga/Coité 4,84 4,4 3,72 

Fonte: Censos do IBGE, 1991 e 2000. Sistematização da autora 

O número médio de pessoas por unidade doméstica teve significativa redução tanto 

para Fortaleza quanto para Sapiranga/Coité, mas ainda permanece mais elevado no bairro. 

Essa redução está ligada tanto à mudança estrutural no perfil familiar (as famílias estão 

diminuindo) quanto à mudança conjuntural com a chegada da classe média no bairro, com 

menor adensamento domiciliar.  

Na escala intra-bairro, verifica-se na figura 32 que o número de domicílios sem 

banheiro teve queda em quase todo o bairro, principalmente nas áreas de concentração de 

condomínios, todavia houve aumento considerável em áreas das favelas Lagoa Seca e Lagoa 

do Coité. Esse indicador aponta para o processo de “encortiçamento”, realizado mediante a 

construção de pequenos quartos nos fundos dos terrenos ou sobre a laje (auto-verticalização). 

A precariedade torna-se mais preocupante em relação à favela Lagoa do Coité, que está em 

área de risco ambiental. Quanto ao adensamento domiciliar, houve significativa redução em 

todo o bairro, mas os maiores níveis de adensamento continuam a se concentrar nas áreas de 

favelas, bem como nos conjuntos Alvorada e Senhor do Bonfim.  
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Figura 32: Cartogramas de indicadores de precariedade da moradia em Sapiranga/Coité  

Fonte: Elaboração da autora a partir dos dados dos Censos do IBGE 2000 e 2010 

No que se refere aos indicadores da condição de ocupação (cf. tabela 18), observa-se 

que os níveis de propriedade do domicílio elevaram tanto para Fortaleza quanto para 

Sapiranga/Coité em 2000, mas voltaram a cair em 2010. É necessário lembrar que em 1991, 

dos 70,36% que se declaram proprietários de domicílios em Fortaleza, 22% reconheceram ser 

proprietários apenas da construção e não do terreno, enquanto dos 87,46% que se declaram 

proprietários em Sapiranga/Coité em 1991, 57% reconheceram ser proprietários apenas da 

construção e não do terreno. Esse dado dá a dimensão do problema da favelização no bairro, 

caracterizada pela propriedade da casa dissociada da propriedade fundiária. Todavia, em 2000 

e 2010, esse dado não foi disponibilizado, impossibilitando comparações. 

Quanto ao baixo percentual de aluguel no bairro em 1991 e 2000, pode estar 

relacionado ao fato de que a construção de condomínios horizontais tem como alvo famílias 
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jovens dispostas a investir na casa própria e incapazes de acessar a oferta nas áreas mais 

nobres do mercado imobiliário (setor leste). Outro fator explicativo é a presença de chácaras 

com cessão de casas para moradores, impedindo a ocupação de terrenos vazios e inibindo os 

índices de moradias de aluguel (PEQUENO, 2002). Além disso, o mercado de locação 

informal nas favelas e nos conjuntos do bairro ainda não havia se configurado na década de 

1990. Os dados de 2010 apontam para o crescimento do mercado de locação no bairro. 

Tabela 18: Indicadores da condição de ocupação em Fortaleza e no bairro Sapiranga/Coité (1991/2000/2010) 

Número de domicílios particulares permanentes próprios 

Unidade espacial / Ano 1991 % 2000 % 2010 % 

Fortaleza 275168 70,36 397994 75,65 502103 70,71 

Sapiranga/Coité 1667 87,46 4807 90,41 6823 79,07 

Número de domicílios particulares permanentes cedidos 

Unidade espacial / Ano 1991 % 2000 % 2010 % 

Fortaleza 19743 5,12 24262 4,61% 22509 3,17% 

Sapiranga/Coité 89 4,72 172 3,23 389 3,70 

Número de domicílios particulares permanentes alugados 

Unidade espacial / Ano 1991 % 2000 % 2010 % 

Fortaleza 89426 22,87 93138 17,7 181667 25,58 

Sapiranga/Coité 126 6,61 338 6,36 1219 13,97 

Fonte: Censos do IBGE, 1991 e 2000. Sistematização da autora 

Na escala intra-bairro (cf. figura 33), verifica-se que em 2000 os maiores percentuais 

de domicílios próprios concentravam-se nas áreas de favela, enquanto em 2010 destacaram-se 

as áreas de concentração de condomínios, embora nas favelas os percentuais também 

continuem altos. 



 

 

 

 

 
Figura 33: Cartogramas de indicadores de condição da ocupação em Sapiranga/Coité (2000 e 2010) 

Fonte: Elaboração da autora a partir dos dados dos Censos do IBGE 2000 e 2010
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Quanto aos domicílios cedidos, houve pequena redução em termos gerais no bairro, 

mas houve aumento em áreas das favelas Lagoa Seca e Lagoa do Coité, confirmando os 

níveis de precariedade habitacional nessas áreas inferidos de outros indicadores. Em relação 

aos domicílios alugados, houve considerável crescimento em todo o bairro, mas 

principalmente nas favelas Lagoa Seca e Campo do Alecrim, as mais antigas da área, e no 

Conjunto Alvorada. Nas demais áreas de favelas, também se registraram altos percentuais de 

aluguel, indicando que o mercado informal de locação tem se expandido no bairro. 

Essa breve caracterização das dinâmicas demográficas em Sapiranga/Coité permite 

corroborar a estrutura do bairro apresentada na figura 4, sendo instrumento analítico 

importante para compreender as desigualdades socioespaciais que marcam a produção social 

desse bairro, mediante conflitos pelo acesso à terra e à habitação. As transformações no perfil 

dos moradores, que apontam para o processo de substituição residencial, articulam-se à 

produção da cidade como um todo, sendo, portanto, necessário relacioná-las às mudanças 

recentes na legislação urbanística e no zoneamento da cidade, bem como à espacialização de 

equipamentos polarizadores e alterações na estrutura viária, que contribuem para a formação 

de centralidades no bairro, como se fará a seguir. 

 Transformações recentes na legislação urbanística 

O PDPFor estabeleceu que 55% do bairro Sapiranga/Coité situa-se na Zona de 

Ocupação Moderada (ZOM 2), caracterizada pela insuficiência ou ausência de infraestrutura, 

carência de equipamentos públicos, tendência de intensificação da implantação de 

equipamentos privados comerciais e de serviços de grande porte e áreas com fragilidade 

ambiental, destinando-se ao controle do uso e ocupação do solo condicionados à ampliação 

dos sistemas de mobilidade e de implantação do sistema de esgotamento sanitário (art. 103). 

Com relação à evolução do zoneamento na área, somente em 1975 Sapiranga/Coité 

(à época Água Fria) aparece em um zoneamento de Fortaleza, definido pela Lei de 

Parcelamento, uso e ocupação do solo urbano nº 4486/1975, que se baseava no PLANDIRF 

(1972). O quadro 7 sistematiza os indicadores urbanísticos de ocupação estabelecidos no 

PDPFor (2009), legislação urbanística mais recente, em comparação com os indicadores 

estabelecidos nas legislações anteriores. Verifica-se que até 1979 só era permitido o uso 

residencial unifamiliar em Sapiranga/Coité, com até 2 pavimentos. O PDDU-FOR (1992), 

regulamentado pela LUOS (1996) introduziu a possibilidade do uso residencial multifamiliar 

de duas formas: (1) aumentou o gabarito permitindo prédios de até 5 pavimentos; (2) 

oficializou a figura dos condomínios de cassas térreas ou assobradadas, com opção de 

fechamento pelo empreendedor.  
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Indicadores 

urbanísticos de 

ocupação 

PDPFor (2009) 
PDDU-FOR (1992) / 

LUOS (1996) 

Lei de Parcelamento, 

uso e ocupação do 

solo urbano (5122-

A/1979) 

Lei de Parcelamento, 

uso e ocupação do 

solo urbano 

(4486/1975) 

índice de 

aproveitamento 

básico 

1,0 - - - 

índice de 

aproveitamento 

máximo 

1,5 1,0 1,0 1,0 

índice de 

aproveitamento 

mínimo 

0,1 - - - 

taxa de 

permeabilidade 
40% 40% - - 

taxa de ocupação 50% 45% 60% 53% 

taxa de ocupação de 

subsolo 
50% 50% 70% - 

altura máxima da 

edificação 
48m (16 pav.) 15m (5 pav.) 7m (2 pav.) 7m (2 pav.) 

área mínima de lote 150m² 150m² - - 

testada mínima de 

lote 
6m 6m - - 

profundidade mínima 

do lote 
25m 25m - - 

Quadro 06: Indicadores urbanísticos relacionados ao uso residencial em Sapiranga/Coité (1975-2009) 

Fonte: Sistematização da autora a partir dos documentos: PDPFor (2009); PDDU-FOR (1992) / LUOS (1996); 

LUOS (1979); LUOS (1975). 

Comparar os parâmetros estabelecidos pelo PDPFor aos definidos pela LUOS de 

1996 permite perceber uma ampliação das possibilidades de ocupação no setor sudeste pelo 

estímulo a maiores densidades e gabaritos. Em Sapiranga/Coité o gabarito máximo foi 

ampliado de 15m para 48m, o índice de aproveitamento máximo de 1,0 para 1,5 e a taxa de 

ocupação de 45% para 50%.  

Essas transformações reforçam a tendência de verticalização no bairro apontada em 

entrevista pelo gerente imobiliário da empresa imobiliária A, que atua na área há sete anos: 

Essa região aqui, a tendência pra quem tem terrenos grandes é lançar talvez agora 

prédios por conta do preço do terreno. Quando começa a ficar inviável a construção 

de casas, aí começa a construção de condomínios verticais, porque você pode 

colocar mais unidades em um mesmo terreno. Num terreno, onde você só 

conseguiria colocar 30-35 casas, você consegue colocar 200 apartamentos [...] O 

preço de uma casa em condomínio fechado, se novo, na faixa de R$ 2.000 o m². 

Usado tá na faixa de R$ 1.500 o m², por aí, a diferença não é muita. Um 

apartamento, no mesmo padrão da casa, uma construtora veio fazer uma pesquisa 

aqui e chegou a um valor de R$ 3.500 o m². Então, por isso, hoje quem pode 

construir apartamento, vai começar a construir apartamentos...não tem ainda, mas 

vai ter. Nos próximos 5 anos, é a tendência (Gerente imobiliário da imobiliária A, 

em entrevista concedida à autora no dia 29/06/2011). 
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Outra alteração importante na legislação urbanística foi a delimitação das ZEIS no 

processo de elaboração do atual PDPFor, que deram maior visibilidade aos conflitos
86

 pelo 

acesso à terra e à habitação nesse bairro. Apesar de forte pressão do setor imobiliário, as ZEIS 

aprovadas abrangem quase 35% da área do bairro, conforme tabela 19 e figura 34. Todavia, 

até o momento não foram regulamentadas, nem muito menos implementadas.  

Tabela 19: Zoneamento do bairro Sapiranga/coité definido pelo PDPFor (2009) 

Macrozona urbanizada Área (em m²) 
% em relação ao 

território do bairro 

Zoneamento especial 

(ZEIS) 

Tipo 1 (ZEIS ocupação) 490.412,20 10,30% 

Tipo 2 (ZEIS conjuntos/loteamentos) 8.635,70 0,18% 

Tipo 3 (ZEIS vazio) 1.151.401,53 24,19% 

Total  1.650.449,44 34,67% 

Zona Adensável ZOM 2 (excetuando-se as ZEIS) 965.677,27 20,29% 

Total 2.616.126,71 54,96% 

Macrozona de proteção ambiental Área (em m²) 
% em relação ao 

território do bairro 

Zonas de proteção 

ambiental 

ZPA1 (Zona de Proteção Ambiental) 972.125,35 20,42% 

ZRA (Zona de Recuperação Ambiental) 1.171.891,44 24,62% 

Total 2.144.016,79 45,04% 

Total Geral 4.760.143,50 100,00% 

Fonte: Plano Diretor Participativo de Fortaleza, 2009. Sistematização da autora. 

Os três tipos de ZEIS adotados no PDPFor estão previstos: a ZEIS ocupação abrange 

10,30% do bairro, a ZEIS conjuntos representa apenas 0,18% (corresponde ao conjunto Barro 

Duro) e a ZEIS vazio ocupa 24,19%. Chama a atenção o reconhecimento oficial, por parte da 

prefeitura, das precárias condições habitacionais dos conjuntos do bairro, porquanto os 

delimitou (à exceção do Barro Duro) como ZEIS ocupação/favela e não ZEIS conjunto. 

Comparando as figuras 28 e 33, percebe-se que os dois focos de concentração de 

condomínios situam-se predominantemente em áreas delimitadas como ZEIS vazio. Muitos 

desses condomínios implantaram-se no intervalo entre a divulgação do mapeamento das ZEIS 

em 2006 e a aprovação do PDPFor em 2009. 

Além de delimitar as ZEIS, que limita a ação do circuito imobiliário, o PDPFor 

estabeleceu que 45% do bairro está na macrozona de proteção ambiental, sendo 20% na faixa 

de preservação permanente dos recursos hídricos (ZPA1)
87

 e 25% na Zona de Recuperação 

Ambiental (ZRA)
88

. Além dessas restrições, o PDPFor delimitou a APA de Sabiaguaba 

                                                 
86

 Os conflitos fazem parte da produção social desse bairro desde o início de sua formação, tendo-se 

intensificado a partir da década de 1990, com a expansão concomitante de favelas e condomínios horizontais de 

classe média. As ZEIS apenas reconheceram os conflitos que já existiam no bairro.  
87

 Na ZPA1 só é permitido o uso indireto dos recursos naturais, não sendo permitido o parcelamento do solo nem 

sua edificação (arts. 63 a 66). 
88

 A ZRA compõe-se de áreas parcialmente ocupadas e com atributos ambientais relevantes que sofreram 

processo de degradação, tendo por objetivo básico disciplinar a ocupação do solo e recuperar o ambiente 

degradado (art. 67). A ZRA restringe a ocupação do solo às glebas já loteadas e define parâmetros urbanísticos 

com significativas restrições para o setor imobiliário (arts. 70 e 71). 
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(Decreto Municipal n° 11.987/2006), que abrange toda a ZPA1 e parte da ZRA em 

Sapiranga/Coité (perfazendo 24% do bairro). 

 

Figura 34: Zoneamento do bairro Sapiranga/Coité definido no PDPFor (2009) 

Fonte: Elaboração da autora a partir do PDPFor (2009) e da base cartográfica da PMF/SEINF, 2011. 

Essas restrições legais não são suficientes para conter o acelerado processo de 

expansão do circuito imobiliário iniciado desde meados da década de 1990, que é reforçado e 

ao mesmo tempo reforça a chegada de equipamentos privados (shoppings, supermercados, 

serviços diversificados, escolas particulares etc.) no bairro e, em maior escala, no setor 

sudeste, conforme revela o próximo item.  

 

 Equipamentos polarizadores e a formação de centralidades 

A figura 4 apresentou o mapeamento dos principais equipamentos em 

Sapiranga/Coité, destacando centros de saúde e assistência social, escolas públicas e escolas 

privadas e equipamentos terciários (shoppings e supermercados). O bairro tem seis escolas 

públicas, sendo uma estadual (Tecla Ferreira) e as demais municipais (Aldaci Barbosa, 

Alvorada, Irmã Simas, Otávio Bonfim e Prof. Monteiro de Moraes). O Conjunto Alvorada 

concentra equipamentos públicos: três escolas públicas; um centro de saúde (Helio Goes 

Ferreira) e três pequenas praças (do Chafariz, do Alvorada e da Quadra). Assim, próximo a 
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esses equipamentos forma-se uma centralidade de bairro. Há outra centralidade de bairro no 

Conjunto Senhor do Bonfim, de menor porte, também associada a equipamentos sociais. 

A expansão de colégios privados é um indicativo de mudança no perfil das rendas 

familiares, estando, portanto, ligado à expansão do mercado imobiliário formal. Em 

Sapiranga/Coité, foram mapeados 6 colégios privados de grande e médio portes: Ari de Sá 

Cavalcante, Nova Dimensão, Antares
89

, Farias Brito, Farias Brito Junior
90

 e Educacional 

Batista. A expansão desses colégios privados utiliza-se de estudos de tendência do mercado 

imobiliário para guiar suas decisões locacionais (PEQUENO, 2011). A relação entre os 

colégios privados e as dinâmicas do mercado imobiliário pode ser percebida no marketing 

utilizado pelos colégios, que adota as mesmas espacialidades do circuito imobiliário, não se 

referindo ao nome oficial do bairro: unidade das “Seis Bocas” ou da “Água Fria”.  

Em relação aos equipamentos terciários, os principais corredores de comércio local 

situam-se nas vias Evilasio de Almeida Miranda, Conselheiro Gomes de Freitas, Edilson 

Brasil Soares e Eng. Leal Lima Verde. Na Evilasio de Almeida Miranda, há uma centralidade 

de bairro, associando equipamentos sociais, comércio local e o ponto final das linhas de 

vários ônibus que atendem ao bairro. 

A Av. Washington Soares constitui um corredor terciário metropolitano, 

concentrando grandes equipamentos privados polarizadores. No bairro, essa via abriga os 

shoppings Via Sul, Molina e Pátio Água Fria e os Supermercados Açaí e Pão de Açúcar, além 

de muitos consultórios e escritórios. No cruzamento da Av. Oliveira Paiva com a Av. 

Washington Soares (área conhecida como Seis Bocas) há uma centralidade metropolitana, 

polarizada pelo Shopping Via Sul, que pertence ao mesmo grupo do North Shopping, 

controlado por Sérgio Gomes de Freitas.  

Antes da construção desse shopping, já havia outro empreendimento comercial, 

ocupando a área de aproximadamente 7.000m² destinada a uma praça pública, como é 

observado na planta do loteamento Parque Água Fria. Segundo matéria do O Povo em 

21/06/2007, a área deveria ter sido desafetada, por meio de lei aprovada na Câmara dos 

Vereadores, o que não aconteceu. Conforme Pinheiro (2010), os donos do empreendimento 

apenas pagaram multa para a prefeitura em virtude da ocupação irregular e doaram um terreno 

na Praia do Futuro. Consultando uma cópia da planta do loteamento Parque Água Fria, 

                                                 
89

 O colégio Antares ocupou o leito de uma via (Rua José Vilar de Andrade, também chamada Augusto Jaime 

Benevides), interrompendo-a, além de ter realizado remembramento de lotes sem autorização prévia da 

prefeitura, segundo ex-estagiário da SEFIN. 
90

 Segundo informações colhidas nas entrevistas, o colégio Farias Brito Junior foi edificado sobre uma antiga 

lagoa (lagoa do Sujo), que aparece na cartografia oficial de 1995 como área de alagado. 
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observou-se que na área destinada à praça em questão havia um registro escrito com caneta 

com os dizeres “não é praça, segundo processo 22.552/91”. Infelizmente, não foi possível ter 

acesso a esse documento.  

  

Figura 35: (A) Visão geral do Shopping Via Sul; (B) Vista frontal do Shopping Via Sul à noite 

Fonte: Sítio eletrônico do Shopping, 2011. 

O Via Sul possui seis pisos de operações comerciais, 181 lojas, 6 lojas âncoras, 5 

salas de cinema da rede Centerplex, um salão de boliche e um teatro. Esse grande 

equipamento fica ao lado da comunidade Riacho Doce, que vem sendo “encurralada” entre o 

empreendimento e seu estacionamento, como mostra a figura 36. 

  

Figura 36: (A) Comunidade Riacho Doce “encurralada” entre o Shopping e o Estacionamento (foto tirada do 3º piso 

do Via Sul); (B) Comunidade Riacho Doce (canto direito inferior) resistindo ao lado do Via Sul 

Fonte: Registro próprio (2011) 

Quanto às unidades de conservação, ambas são de uso sustentável, mas apresentam 

diferenças. A APA de Sabiaguaba não tem materialidade em sua delimitação na área, sendo 

praticamente imperceptível sua existência. Já a REP Sapiranga
91

 apresenta a materialidade de 

                                                 
91

 A autora não teve acesso à delimitação oficial da REP Sapiranga, a qual não consta na Portaria da SEMACE 

nº 031/1997 de 03/02/1997, que a reconheceu como REP, com base no Decreto nº24.220 de 12/09/96. A 

delimitação oficial também não está disponível no sítio eletrônico da fundação Maria Nilva Alves. A poligonal 
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delimitação dos espaços privados (muros e seguranças armados), tendo-se notícias de 

conflitos com a população local, como revela o trecho da matéria “Polêmica na Sapiranga”, 

do O Povo em 21/11/2006: 

Pela vontade da Fundação, ninguém entraria na área de proteção, mas a população 

que vive no bairro da Sapiranga utiliza o mangue para o lazer e pescaria. Além 

disso, muitas famílias vivem na margem da lagoa. "Pode parecer radical, mas 

reserva é reserva. Se querem pescar, deve haver um local mais adequado. Toda 

intervenção humana desequilibra o meio-ambiente. Só o fato de pisar na área do 

mangue, tampando o buraco feito pelos caranguejos na areia, já é uma agressão", diz 

o ambientalista responsável pela reserva, o geógrafo Marcos Antônio de Souza. [...] 

Para outro geógrafo, Jeovah Meireles, não se pode romper o vínculo das pessoas que 

"ancestralmente têm nas áreas de proteção sua segurança alimentar. Muita gente 

vive da pesca, da mariscagem. Os ribeirinhos são guardiões desses sistemas", 

defende.    

Desse modo, revela-se que um grande equipamento terciário privado (Via Sul) e uma 

unidade de conservação privada (REP Sapiranga) são dois importantes elementos de 

valorização imobiliária, ao articularem o discurso da qualidade de vida associada tanto ao 

“verde” enquanto raridade quanto à segurança e à acessibilidade ao consumo e ao lazer. 

Sendo parte do projeto de valorização imobiliária da área, esses elementos contribuem para 

que o setor privado promova a remoção branca, mediante a mudança de usuário e de morador, 

acirrando os conflitos no bairro.  

 Alterações na estrutura viária 

No sistema viário do bairro, destacam-se as vias definidas no PDPFor como Vias 

Estruturais 1 (Av.  Washington Soares, Av. Conselheiro Gomes de Freitas, Av. Evilásio de 

Almeida Miranda e Av. Maestro Lisboa) e Vias coletoras (Edilson Brasil Soares, Eng. Leal 

Lima Verde, Eunice Weaver, Presidente Arthur Bernardes, Dr. Correia Lima, e Dr. Joaquim 

Frota). As demais vias são locais. 

As avenidas Presidente Arthur Bernardes e Evilásio de Almeida Miranda são 

obstruídas em muitos trechos pela ocupação por habitações populares. A Av. Presidente 

Arthur Bernardes faz a ligação do sítio Colosso com a Av. Cons. Gomes de Freitas 

(continuação da Av. Oliveira Paiva), enquanto a Av. Evilásio Miranda liga o sítio Colosso 

(onde é chamada Av. C) à antiga estrada do Cofeco, que se prolonga até a Av. Maestro Lisboa 

(CE-025). Dessa forma, a Av. Evilásio de Almeida Miranda se tornará uma importante via de 

acesso ao Porto das Dunas, como alternativa à Washington Soares. Apesar de já estar prevista 

como via arterial/estrutural no plano diretor de 1992, as obras de efetiva implantação dessa 

avenida ainda não iniciaram.  

                                                                                                                                                         
utilizada se baseia no trabalho “Projeto de recuperação ambiental da Reserva Particular de Proteção da Natureza 

da Sapiranga”, de Germana Câmara. 
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Vale ressaltar que a Av. Evilasio Miranda liga as terras do Grupo Edson Queiroz, 

sendo parte do projeto de valorização imobiliária da área. Isso foi confirmado em entrevista 

com o gerente da imobiliária A, segundo o qual a Av. Evilasio Miranda “vai passar dentro do 

sítio Colosso e vai sair, segundo dizem, lá na Cidade 2000, por ali [...] Só iria beneficiar o 

Sítio Colosso, que é quem tem muita terra.” Na figura 37A observa-se trecho da via 

totalmente ocupado, enquanto na 37B, pode ser vista a largura da via em trecho não obstruído. 

  

  Figura 37: (A) Av. Evilasio Miranda ocupada ao fundo; (B) Largura da via em trecho não ocupado 

Fonte: Registro próprio (2011) 

Além disso, segundo entrevista com o líder comunitário A, há um projeto de uma 

nova ponte sobre o rio Cocó (por trás do Centro de Convenções ou no Cidade Ecológica), que 

ligaria a Av. Evilasio Miranda ao setor leste da cidade, até a praia do Futuro. Matéria 

publicada em 04/06/2008 no Diário do Nordeste já anunciava o projeto dessa nova ponte, que 

se localizaria atrás da UNIFOR, conforme figura 38. 

A ponte partirá das imediações da Avenida Paisagística, logo atrás do ExpoCeará. 

Com a execução dessa obra, já serão cinco pontes sobre o rio Cocó, cortando o Parque 

Ecológico, evidenciando a clara intenção de superá-lo enquanto barreira física de expansão da 

cidade e ao mesmo tempo valorizá-lo enquanto mercadoria, natureza como raridade. 

A execução dessa ponte disponibilizará mais terras para a especulação imobiliária, 

viabilizando que finalmente a Av. Evilasio Miranda cumpra o papel de importante eixo norte-

sul do setor sudeste. É importante lembrar que a Av. Evilasio Miranda corta no sentido norte-

sul as favelas Lagoa Seca e Campo do Alecrim. Dessa forma, as remoções no bairro 

Sapiranga/Coité (e em outros bairros da área) que serão necessárias para realizar esse grande 

projeto de valorização imobiliária entrarão em choque com as determinações do PDPFor, que 

define essa área como ZEIS. Mas a correlação de forças políticas e econômicas entre os 

diferentes agentes produtores do espaço urbano é que desenhará o curso da história.     
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  Figura 38: Nova proposta de demarcação do Parque do Cocó, com destaque para a nova ponte 

Fonte: Diário do Nordeste (2008)  

Outro projeto viário importante para essa área é o alargamento da avenida Maestro 

Lisboa, iniciado em 2009. Esta via interliga a Av. Washington Soares às praias turísticas do 

município de Aquiraz como Prainha e Porto das Dunas, onde se localiza o Beach Park. 

Inicialmente destinada ao fluxo turístico e aos antigos sítios, a via foi rapidamente 

incorporada ao crescimento urbano do setor sudeste, em virtude do grande número de 

condomínios de alto padrão instalados nas proximidades. 

Outra obra estruturante para a área é a ponte de Sabiaguaba, cujos trabalhos foram 

retomados, em julho de 2009, após cinco anos de embargo em virtude de irregularidades no 

projeto de infraestrutura, constatação de ausência de projeto de preservação ambiental, falta 

de licenciamento ambiental e ações do Ministério Público Federal, conforme matéria do jornal 

O Povo (2010). A construção da ponte sobre a foz do rio Cocó tem como objetivo formar um 

eixo turístico entre as áreas litorâneas da praia do Futuro e a de Sabiaguaba, além de 

constituir-se futuramente em um novo acesso de Fortaleza para Aquiraz. Essa ponte está 

inscrita no território de duas unidades de conservação (APA da Sabiaguaba e Parque Natural 

das Dunas da Sabiaguaba), o que trará grandes impactos para os elementos ambientais 

protegidos (campo de dunas, manguezal, apicuns, gamboas e mata de tabuleiro), além de 

impactos sociais em virtude da valorização fundiária e imobiliária que essa obra viabilizará, 

corroborando a segregação socioespacial. 
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 Uso do solo com retenção de terrenos vazios em meio a condomínios e favelas 

Em meio a esse turbilhão de transformações que estão reestruturando o setor sudeste, o 

bairro Sapiranga/Coité ainda mantém muitos espaços vazios, seguindo a lógica da 

especulação imobiliária. Muitos vazios ocupam toda uma quadra, como pode ser visualizado 

no mapa 14, que apresenta um mapeamento dos espaços vazios no bairro a partir das 

fotografias aéreas (1995), das Imagens Quickbird (2008) e das Imagens Google Earth (2009).  

Algumas dessas quadras vazias não foram ocupadas em virtude de sua transformação 

temporária em campo de futebol, como uma das estratégias adotadas para conter a ocupação. 

Outra estratégia adotada para manter os vazios é dar uso de chácara à propriedade, deixando 

um “caseiro” para impedir a ocupação dos terrenos e, após o advento do Estatuto da Cidade, 

burlar a ideia de “função social da propriedade”. Entre 1995 e 2009, mais da metade dos 

vazios foram ocupados, mas ainda há vazios, muitos ao lado de favelas superadensadas.  

A figura 39 apresenta o exemplo mais claro das diferenças de usos do solo no bairro 

em quatro quadras lindeiras: uma vazia; outra ocupada como chácara unifamiliar; outra 

ocupada por um condomínio horizontal e a outra ocupada por favela, sendo todas cercadas por 

favelas no leito das vias. Comparando os mapas 14 e 16, observa-se que muitos vazios foram 

ocupados por condomínios, concentrando-se na parte leste do bairro. Traçado o panorama de 

transformações no bairro, à guisa de caracterização, importa analisar a diversidade de usos 

relativos à habitação em Sapiranga/Coité, que constitui o objeto do próximo tópico. 

 

Figura 39: Diversidade de usos habitacionais nas quadras do bairro Sapiranga/Coité. Adaptada de Pequeno (2011). 

Fonte: Elaboração da autora, utilizando Imagem do Google Earth (2009) e fotos de Abel Taiti (2007)  
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3.3 Lógicas sociais de acesso à terra urbana e agentes da produção habitacional no 

bairro Sapiranga/Coité: uma aproximação  

 

No capítulo anterior, ao se discutir propriedade privada da terra e segregação 

socioespacial, evidenciou-se a intrínseca relação entre acesso à terra urbana e acesso à 

habitação (que, por sua vez, permite o acesso à cidade). Considerando essa relação, estudos 

recentes que abordam a questão habitacional pautam-se na análise das lógicas sociais de 

acesso à terra urbana (ABRAMO, 2003; 2009) ou dos agentes da produção habitacional 

(PEQUENO, 2011). 

De acordo com a formulação teórico-metodológica de Abramo (2003; 2009), as 

cidades latino-americanas revelam em sua estrutura intraurbana e cartografia socioespacial o 

funcionamento simultâneo de três lógicas de coordenação social do acesso à terra urbana: a 

lógica do Estado, a lógica do mercado e a lógica da necessidade. O autor assim sintetiza a 

lógica do Estado: 

A primeira lógica atribui ao Estado o papel de coordenador social das relações entre 

os indivíduos e os grupos sociais, e sua função de mediador social define a forma e a 

magnitude do acesso à riqueza da sociedade. A literatura se refere a essa perspectiva 

como a tradição contratualista. [...] O acesso ao solo urbano a partir da lógica do 

Estado exige dos indivíduos ou grupos sociais algum acúmulo de capital, que pode 

ser político, institucional, simbólico ou de outra natureza, de tal forma que permita o 

seu reconhecimento como parte integrante da sociedade e do seu jogo de 

distribuição das riquezas sociais. (ABRAMO, 2009, p.05) 

A lógica do Estado seria a que preside, predominantemente, as ações do Estado nas 

políticas habitacionais, embora muitas dessas políticas sigam os ditames da lógica de 

mercado, como ocorreu na época do BNH e como ocorre no MCMV. 

 Quanto à lógica do mercado, Abramo assinala que: 

Uma segunda lógica de coordenação social da sociedade moderna é definida pelo 

mercado onde o acesso a riqueza social é mediado predominantemente por relações 

de troca contabilizadas por grandezas monetárias. [...] A lógica de mercado é 

unidimensional em relação ao requisito para ter acesso à terra urbana: a 

possibilidade e magnitude de acesso à terra está diretamente relacionada à grandeza 

do capital monetário acumulado pelos indivíduos ou grupos sociais. Porém, a lógica 

de mercado de acesso à terra urbana pode adquirir duas formas institucionais 

diferentes. A primeira delas está condicionada por um marco normativo e jurídico 

regulado pelo Estado, na forma de um conjunto de direitos que estabelecem o marco 

das relações econômicas legais. [...] [A segunda seria] um mercado ou economia 

informal, um mercado que não estaria regulado pelo sistema de direitos do Estado de 

Direito, mas que garantiria o acesso a bens e serviços pela via de uma transação 

monetária e/ou mercantil. (ABRAMO, 2009, p.05-06)  

Assim, as duas formas institucionais da lógica de mercado são o mercado formal e o 

mercado informal do solo urbano. Embora o mercado informal de solo também transacione 

bens fundiários e imobiliários pautando-se na lógica mercantil, a sua base territorial é uma 
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propriedade que não atende às normas do direito de propriedade e/ou urbanístico, assumindo 

uma dimensão de informalidade urbana. 

A realidade socioespacial das cidades latino-americanas não pode ser totalmente 

compreendida se não for levada em consideração uma terceira lógica social de coordenação 

espacial no acesso à terra urbana para moradia, que Abramo (2006; 2009) chama de “lógica 

da necessidade”, que seria: 

[...] simultaneamente a motivação e a instrumentalização social que permite a 

coordenação das ações individuais e/ou coletivas dos processos de ocupação do solo 

urbano. Diferentemente das outras duas lógicas, o acesso ao solo urbano a partir da 

lógica da necessidade não exige um capital político, institucional ou pecuniário 

acumulado; em princípio, a necessidade absoluta de dispor de um lugar para 

instalar-se na cidade seria elemento suficiente para acionar essa lógica de acesso à 

terra urbana. (ABRAMO, 2009, p.06) 

A lógica da necessidade guia inicialmente “o ciclo de acesso ao solo urbano pela via 

das ocupações populares” consolidadas mediante autoconstrução e autourbanização. Todavia, 

após os assentamentos populares atingirem determinado nível de consolidação pelas 

reivindicações dos primeiros moradores, à lógica da necessidade superpõe-se a lógica de 

mercado (informal), abrindo outra “porta de entrada” para os assentamentos consolidados. 

Assim, uma pista para compreender o acirramento das disparidades socioespaciais em áreas 

de conflito entre condomínios e ocupações seria investigar o embate entre a lógica de 

mercado e a lógica da necessidade nas formas de apropriação do espaço urbano para moradia.    

O recurso metodológico de análise do espaço urbano a partir dos agentes sociais da 

produção habitacional vem sendo trabalhado nas pesquisas coordenadas por Pequeno no 

âmbito do Observatório das Metrópoles-núcleo Fortaleza e do grupo de pesquisa 

Globalização, Agricultura e Urbanização (GLOBAU/ UECE), conforme a abordagem 

analítica desenvolvida em Pequeno e Elias (2010, p.448): 

[...] analisar as diferentes “cidades” que se superpõem [...] distinguindo-as da 

seguinte maneira: a) a cidade das políticas públicas, onde prevalece a localização de 

conjuntos habitacionais de interesse social; b) a cidade espontânea e informal, 

correspondente às formas de moradia predominantemente precárias; c) a cidade do 

mercado imobiliário, agrupando as áreas sob influência do mercado imobiliário 

voltadas para aqueles com maior poder aquisitivo. 

O quadro 07 apresenta os principais processos que caracterizam cada uma das três 

“cidades”, resultando de reflexões e pesquisas associadas à RMF. Muitos desses processos 

realizam-se no espaço do bairro estudado, estando destacados em itálico no quadro. 

Entende-se que esse recurso metodológico pauta-se no conceito de paisagem urbana 

enquanto “expressão da ‘ordem’ e do ‘caos’, manifestação formal do processo de produção do 

espaço urbano, colocando-se no nível do aparente e do imediato” (CARLOS, 1994, p.44). 
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A cidade do mercado imobiliário A cidade das políticas públicas A cidade informal e espontânea 

 Desenvolvimento urbano concentrado 

nas áreas verticalizadas e ao longo de 

eixos terciários; 

 Melhor adequação das redes de 

infraestrutura nas áreas centrais em 

relação à periferia; 

 Acirramento das disparidades sócio-

espaciais em áreas de conflito entre 

condomínios e ocupações; 

 A natureza vista pelo mercado 

imobiliário como mercadoria; 

 Os investimentos imobiliários se 

expandem em direção às áreas 

ambientalmente frágeis; 

 Expansão de empreendimentos 

imobiliários residenciais para classe 

média com recursos públicos na 

periferia; 

 Expansão de condomínios fechados 

horizontais na direção de atrativos 

turísticos; 

 Moradias de veraneio convertidas em 

residência permanente; 

 Áreas de transição intensamente 

ocupadas por condomínios sem 

controle urbanístico; 

 Sítios, granjas e fazendas desativadas 

em processo de valorização da terra 

 Implantação de grandes conjuntos 

periféricos induzindo a expansão 

urbana, a conurbação e a ocorrência de 

movimentos pendulares; 

 Disseminação de micro-conjuntos 

habitacionais fragmentando a oferta; 

 Antigos conjuntos com fácil mobilidade 

urbana e boas condições de 

infraestrutura em processo de 

substituição de moradores e de 

adensamento; 

 Conjuntos distantes com altas taxas de 

desocupação; 

 Implantação de conjuntos sem 

infraestrutura; 

 Conjuntos habitacionais ainda em 

processo de regularização fundiária; 

 Fortalecimento de organizações não 

governamentais e movimentos sociais 

urbanos atuantes na questão 

habitacional; 

 Melhorias recentes do desenvolvimento 

institucional no setor de habitação de 

interesse social (HIS); 

 Baixa representatividade dos recursos do 

orçamento municipal investidos em 

habitação; 

 Dificuldades na obtenção de terrenos 

para provisão habitacional e peri-

urbanização da HIS 

 Intensificação da favelização desde meados da 

segunda metade do Século XX; 

 Disseminação de áreas de risco em áreas de 

preservação permanente urbanas; 

 Áreas de ocupação ao longo de vias 

comprometendo a circulação na cidade; 

 “Expulsão branca” de favelas em áreas de 

interesse do mercado imobiliário; 

 Surgimento de cortiços no centro e nas favelas 

com localização privilegiada; 

 Auto-verticalização: uma nova geração na 

favela, vantagens locacionais e 

empobrecimento; 

 Condições de moradia inadequadas e déficit 

habitacional significativos nas ocupações 

ilegais; 

 Loteamentos periféricos clandestinos / 

irregulares desprovidos de infraestrutura; 

 Formação de núcleos favelados nas entradas 

das cidades em suas franjas periféricas; 

 As zonas de transição como alternativa de 

localização de favelas e loteamentos 

clandestinos; 

 Parte dos gestores e planejadores ainda 

desconhecem a realidade da cidade informal 

Quadro 07: Classificação dos processos segundo os agentes da produção habitacional  

Fonte: PEQUENO, 2011. 

A análise da forma urbana deve ser articulada a outras três categorias do espaço 

geográfico, a saber, função, processo e estrutura (SANTOS, 1988; 1996). Assim, é possível 

ultrapassar o nível da aparência e compreender a produção do espaço materializada nas 

formas, como explica Carlos: 

[...] a cidade, vista a partir do que chamam de “forma”, entrevista, sentida, vivida, 

situa-se para além do plano material, iluminando o fato de que a forma da cidade 

como morfologia, revela sua estrutura, articulando-se de modo indissociável com os 

usos e funções dos lugares, inseparáveis da vida cotidiana, que contempla a 

construção da memória e da utopia. Desse modo, a cidade se revelaria e ganharia 

sentido na articulação entre o real e o possível, a necessidade e o desejo, o entrevisto 

e o visto, o pensado e o sonhado, a vida e a morte. O sentido da forma transcende, 

então, a forma em si. (CARLOS, 2001, p.62)     

Nesse momento, cabe ser lembrado que as proposições teóricas das três lógicas de 

acesso à terra urbana (ABRAMO, 2009), dos agentes da produção habitacional (PEQUENO e 

ELIAS, 2010) e das formas de produção da habitação (BONDUKI, 2004; JARAMILLO, 

1982; RUFINO, 2012) foram articuladas para formular as três dinâmicas socioespaciais de 

produção da habitação: as formas-conteúdo produzidas pelo circuito imobiliário residencial 

formal; pelo Estado; e pelo circuito imobiliário residencial informal. Todavia, deve ficar claro 



231 
 

 

que este é apenas um recurso metodológico de análise, que não entende os três agentes e as 

três lógicas de forma estanque e desarticulada, pois na realidade trata-se de apenas uma 

cidade: a cidade capitalista, contraditória e conflituosa em sua (re)produção. 

A seguir, discutem-se especificamente as dinâmicas socioespaciais de produção da 

habitação, buscando explicitar as lógicas que fundam essa produção e as estratégias e agendas 

dos agentes sociais que as produzem.  

 

3.3.1 A produção pelo Estado: os conjuntos habitacionais 

 

No início desse tópico, assinalou-se que a “lógica do Estado” (ABRAMO, 2009) guia 

as políticas públicas de acesso à terra e à habitação, pautando-se numa tradição contratualista. 

Essa “tradição contratualista”, que tem o Estado como mediador entre os grupos sociais, foi 

reconhecida por Topalov (1979) como “ideologia dominante”, segundo a qual caberia ao 

Estado atuar nos pontos de falha do mercado, conforme se evidencia no trecho a seguir:  

Para a ideologia dominante, os equipamentos de consumo e as transferências de 

rendas não apresentam maiores problemas. Hoje em dia é totalmente natural que o 

Estado intervenha para proporcionar a população escolas, habitações sociais, 

hospitais, seguros de enfermidade e velhice – pelo menos em todos os casos em que 

a iniciativa privada não faz ela mesma. O Estado é, para essa ideologia, o 

representante do interesse geral e deve, portanto, corrigir os efeitos negativos do 

livre jogo dos interesses particulares. Assume, pois, uma função de redistribuição de 

uma parte do produto social, ou seja: o imposto e as transferências de renda, pondo 

um pouco mais de justiça na repartição espontânea, “natural”, dos lucros diretos.  

[…] Por conseguinte, o Estado constata as carências do livre jogo do mercado, mede 

as necessidades que não são atendidas por ele, estabelece normas de equipamentos e, 

progressivamente, as realiza em benefício de todos, especialmente dos mais 

desfavorecidos. (TOPALOV, 1979, p.40, tradução nossa) 

É importante reter essa visão simplista e ideológica de Estado – que não é a adotada 

neste trabalho –, porquanto é essa visão que funda a maioria dos discursos das políticas 

habitacionais no Brasil, desde o BNH até o presente. 

A reconstituição da história da produção do espaço em Fortaleza e no setor sudeste 

mostrou que a ação do Estado, ao intervir na produção da cidade, reforça a hierarquia dos 

lugares, criando novas centralidades e expulsando para a periferia os antigos habitantes, 

sempre que as resistências não estão consolidadas o bastante para conter a expulsão.  

Uma das formas de estudar a lógica do Estado como “coordenação social de acesso à 

terra urbana” (ABRAMO, 2009) é discutir as políticas públicas habitacionais. Para os 

estudiosos da vertente marxista, a política habitacional é uma forma de desvalorização do 

capital público, funcionando como fator de redução dos custos salariais privados e, portanto, 

um fator de aumento da taxa de mais-valia e da taxa de lucro. A política habitacional seria 
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“uma ajuda a acumulação do capital em seu conjunto” (TOPALOV, 1979, p.94). Há estreitas 

relações entre a ação estatal no campo da habitação e a atuação do setor imobiliário:  

Primeiro, a política habitacional é uma ação sobre as condições de valorização de 

capitais particulares em um setor econômico determinado: o setor imobiliário. 

Segundo, a política habitacional é uma ação sobre as condições gerais da reprodução 

da força de trabalho. Deste ponto de vista, ela concerne aos interesses do capital em 

seu conjunto posto que é explorador de mão de obra. Por último, a política 

habitacional é um elemento da reprodução da hegemonia da classe dominante sobre 

a sociedade. (TOPALOV, 1979, p.91) 

No Brasil, vários estudiosos já mostraram que interesses econômicos gerais – como o 

da redução do custo de reprodução da força de trabalho – ou específicos – como o 

desenvolvimento da acumulação na construção civil ou no setor bancário, bem como a 

necessidade de ampliação da base de exploração de trabalho com a criação de empregos – 

foram os que guiaram as políticas habitacionais.  

O bairro Sapiranga/Coité, situado no setor sudeste, foi marcado pelo processo de 

afastamento do Estado em termos de políticas habitacionais, como é demonstrado no reduzido 

número e porte dos conjuntos implantados, apresentados na tabela 20, cuja localização pode 

ser visualizada na figura 40. 

Tabela 20: Conjuntos habitacionais do bairro Sapiranga/Coité 

Conjunto 

habitacional 
Área 

Data de 

implantação 
Programa 

Entidade 

promotora 

Total de 

unidades 

Alvorada 
10,5 

ha 
1971 

Programa Integrado de 

Desfavelamento 
FSSF / PMF 279 

Senhor do 

Bonfim 

3,28 

ha 
1996/1997 

Programa Nacional de 

Mutirão Habitacional 

COHAB / 

Governo do 

Estado 

235 

Cidade Leste 
0,62 

ha 
1993 

Programa Nacional de 

Mutirão Habitacional 

COHAB / 

Governo do 

Estado 

48 

Barro Duro 
0,9 

ha 
1990 

Programa Nacional de 

Mutirão Habitacional 

COMHAP/ 

PMF 
96 

Fonte: Organização da autora a partir de Relatórios da HABITAFOR e de FORTALEZA (1973). 

Mesmo considerando o baixo impacto dessas políticas face ao quadro de carência 

habitacional, entende-se que é possível lançar mão da interpenetração de escalas geográficas 

para ler esses conjuntos como parte de políticas cujo contexto é mais amplo. Nesse sentido, 

este item do trabalho traz breves reflexões sobre os conjuntos habitacionais do bairro, como 

ponto de partida para a discussão de três momentos das políticas habitacionais em Fortaleza: 

(1) a política de desfavelamento na década de 1970, a nível municipal; (2) a estratégia dos 

pequenos mutirões na década de 1990, articulando os níveis federal e estadual; e (3) a ação 

fragmentada da política habitacional municipal também na década de 1990. 

  



 

 Figura 40: Localização dos conjuntos habitacionais no bairro Sapiranga/Coité 

Fonte: Elaboração da autora a partir da base de dados georreferenciados da SEINF/PMF. 
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A primeira política habitacional que atuou na área foi a de desfavelamento, 

desenhada no Programa Integrado de Desfavelamento, um dos carros-chefe do PLANDIRF 

(FORTALEZA, 1973a). O primeiro conjunto implantado por essa política foi o Alvorada, 

entre 1971 e 1972, sendo divulgado como “experiência exitosa” (FORTALEZA, 1973b). 

O Conjunto Alvorada foi implantado a partir do desmembramento de algumas 

quadras do Loteamento Parque Água Fria, sendo construído em regime de mutirão numa área 

de aproximadamente 10,5 hectares, sendo dividido em 25 quadras e 293 lotes de 10m x 29m, 

com espaços destinados a praças (FORTALEZA, 1973b).  

Os moradores inicialmente reassentados no Conjunto Alvorada tinham três origens: 

121 famílias foram removidas da Favela do Trilho I em 1971 (para implantação do Terminal 

Rodoviário e ampliação da Av. Borges de Melo); 50 famílias (de um total de 85) foram 

removidas da Av. Estados Unidos (atual Av. Virgílio Távora) e nove (do total de 13) da Av. 

Senador Machado em 1972. Essas duas últimas favelas localizavam-se na Aldeota e no 

Meireles, respectivamente, bairros valorizados na cidade. Uma moradora antiga que vivenciou 

o processo de remoção da Av. Estados Unidos para o Alvorada relata as dificuldades: 

Moro na Rua Mário Alencar Araripe, há 40 anos. A gente chegou no Alvorada 

quando teve o 1º desfavelamento de Fortaleza. Ou vinha para cá para Seis Bocas ou 

ia para Jurema. Na época, as duas áreas eram distantes e só tinha mato, mas minha 

mãe achou que aqui seria mais perto no futuro, como realmente se tornou. Primeiro, 

fomos morar num alojamento da FSSF, porque tinha muita pressa na retirada do 

pessoal da Av. Estados Unidos, que hoje é Senador Virgilio Távora. O alojamento 

era só um compartimento pequeno. Foi um sufoco na época, éramos 5 na família. A 

população era bem pobre. Para fazer as casas, eles davam [na verdade, vendiam pelo 

Programa Lote Financiado] o espaço, cediam o material, mas o proprietário tinha 

que conseguir a mão de obra. Aí, trabalhava toda a família. Primeiro, a gente fez 

uma casinha de taipa. O ônibus só vinha até as Seis Bocas. Muito barro nas ruas, 

sem calçamento. A única avenida era a Perimetral. Depois de um tempo, surgiu a 

Escola Irmã Simas, bem pequena só com 1º grau. Ainda hoje tem lá a Praça do 

Chafariz, que tinha uma televisão, que era ligada às 17:00h até às 21:30h. Era só 

essa a diversão. Posto de saúde não tinha. Quem precisava, ia pro Centro, pro Luiz 

de França. Tinha um projeto do CCS, que era uma ONG de apadrinhamento, fazia 

cursos. Um fato curioso: teve uma ventania muito forte aqui nas Seis Bocas, que 

levou todo o teto do alojamento. Aí, o alojamento foi desativado. Foi na década de 

1980. (Moradora antiga do Conjunto Alvorada, em entrevista concedida à autora no 

dia 17/02/2014). 

De acordo com informações obtidas nas entrevistas, na década de 1970, só havia uma 

praça no conjunto, a Praça do Chafariz, onde se reuniam as assistentes sociais e a 

comunidade. O chafariz era utilizado para o abastecimento da população, já que a área não era 

servida pela rede de abastecimento público.  

Até o fim da década de 1980, havia um televisor público nessa praça, que era ponto 

de sociabilidade do conjunto. Na década de 1980, foi construída a primeira escola pública de 

ensino fundamental, a Escola Irmã Simas. Essa escola é um importante lócus da influência de 
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políticos na área, sendo reconhecida como curral eleitoral pelo líder comunitário A, como se 

explicita no trecho a seguir: 

A diretora da escola tá há 12 anos na escola Irmã Simas. Foi a escola que foi 

conhecida como curral. Uma escola com diretora há doze anos é um absurdo, 12 

anos sem eleição [...] Esse vereador Luciran Girão mantém a escola, é dono, quase 

que dono há 30 anos, o governo que vai entrando ele dá um jeito de aderir. O 

governo que era de esquerda ele aderiu. Nesse tempo começou um processo muito 

grande nessa coisa do curral, que era essa coisa mesmo do vereador do bairro que 

não tinha mudança nenhuma, isso vai cabestrando, conseguido vagas na escola e 

emitindo documentos. Isso é coisa assim (Líder comunitário A, em entrevista 

concedida à autora no dia 25/06/2011). 

Na década de 1990, foram construídas a Escola Aldaci Barbosa e a praça do 

Alvorada (em frente à escola). Formava-se a centralidade de bairro no Alvorada. Também foi 

criada a praça da quadra, que passou a concentrar as festas populares, mormente as quadrilhas 

juninas. O movimento “quadrilheiro” contribuiu na formação de movimentos associativos no 

bairro, conforme o líder comunitário A. Na década de 2000, com a expansão dos condomínios 

horizontais, acelerou-se o processo de substituição residencial nas casas do conjunto. 

Se o primeiro momento das políticas habitacionais no bairro na década de 1970 

induziu a ocupação da área (que à época era periférica), o segundo momento ocorreu na 

década de 1990 como resposta às carências habitacionais da área que foram se acumulando 

nas favelas formadas desde o fim da década de 1970 na área. A resposta mais rápida e barata 

encontrada foi o mutirão, apontando para mudanças no contexto nacional. Todavia, essa 

resposta não foi eficiente diante do quadro de precariedade habitacional no bairro: somando-

se todos os mutirões da década de 1990, só foram construídas 379 unidades, enquanto em 

1991 havia 1.939 famílias vivendo em favelas (SAS/COHAB, 1992). Ou seja, os mutirões 

atenderam a menos de 20% das famílias em favelas, segundo o Censo de Favelas de 1991, 

devendo-se ressaltar que a favelização intensificou-se nos anos 1990, agravando o problema.  

É necessário lembrar que após a extinção do BNH, a política habitacional no país 

ficou desarticulada, sendo subordinada a diversos órgãos: Ministério da Habitação, 

Urbanismo e Meio Ambiente (1987), Ministério de Habitação e do Bem-Estar Social (1988), 

Secretaria Especial de Habitação e Ação Comunitária (1989), Ministério da Ação Social 

(1990), Ministério do Bem-Estar Social (1991-1992), Secretaria de Política Urbana (1993-

1995), Secretaria de Desenvolvimento Urbano (1999-2003) e Ministério das Cidades (2003 

até atualidade). Essa “dança das cadeiras” (CARDOSO, 2001), em face do constante 

deslocamento das atribuições de gestão da política habitacional entre os diversos órgãos, 

revela o grau de negligência e instabilidade da política habitacional no período.  
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Em meio a esse frágil quadro institucional, em 1987 a SEAC criou o Programa 

Nacional de Mutirões Habitacionais como carro-chefe do Plano de Ação do Governo Federal 

(1987-1991). O sistema de seleção dos beneficiários consistia em receber um projeto 

elaborado pelas organizações de bairro para assistir às famílias de baixa renda. Todavia, essas 

organizações de bairro deveriam ser instituídas formalmente como Sociedades Comunitárias 

Habitacionais (SCHs) para assinar os convênios com os vários níveis de governo, tendo 

limitada margem de atuação política, como explicita o fato de o estatuto detalhado das SCHs 

ter sido previamente elaborado pela SEAC de cima para baixo, sem considerar as 

especificidades dos diversos movimentos populares no país. O programa caracterizava-se por 

financiamentos a “fundo perdido”, sistema de autoconstrução e trabalho gerido pelas SCHs 

(BRAGA, 1995). O objetivo básico do programa era: 

[...] a construção de casas para a população de baixa renda, com a integração das 

prefeituras e das comunidades nas obras de infraestrutura essencial [...] Pelo sistema 

de mobilização comunitária utilizada pela SEAC, os recursos ajustados pelo governo 

representam cerca de 37% do total do custo final das moradias construídas, cabendo 

às comunidades o favorecimento da mão-de-obra, que representa 40%, e às 

prefeituras o fornecimento de terrenos, obras de infraestrutura e outros serviços que 

perfazem 23% do custo (República Federativa do Brasil, 1987, p.94 apud BRAGA, 

1995, p.107-108) 

Segundo Braga (1995), esse programa cumpria um duplo papel ideológico: barateava 

a produção habitacional, garantindo grande desempenho quantitativo em relação aos outros 

programas da época, o que gerava importantes “dividendos políticos” e arrefecia a luta dos 

movimentos sociais por moradia; e utilizava a “mística participativa” para desestabilizar os 

níveis de representação política existentes, pela obrigatoriedade de criação das SCHs, que 

ignorava os movimentos comunitários já constituídos, forjando pseudo-líderes. 

Outro mecanismo para desestabilizar os movimentos sociais por moradia foi o 

Programa Agentes de Mudança, criado no governo de Tasso Jereissati. Embora nunca tenha 

sido assumido oficialmente pelo governo, esse programa foi denunciado como um sistema de 

controle paralelo, visando obter informações sobre os movimentos populares e interferir em 

sua dinâmica (BRAGA, 1995). 

Ainda em 1987, a COHAB recebeu as atribuições da PROAFA (extinta em 1986), 

passando a ser o órgão executor a nível estadual do PNMH, obedecendo as regras da SEAC. 

No bairro Sapiranga/Coité, foram construídos dois conjuntos por meio do Programa Nacional 

de Mutirão Habitacional: o Cidade Leste e o Senhor do Bonfim. 

O Cidade Leste foi construído em 1993 em regime de mutirão. Segundo a planta do 

conjunto, cedida pela COHAB-CE, o mutirão foi dividido em duas quadras, totalizando 48 

lotes, cuja área variava entre 85m² e 144m². Fato interessante é que esse conjunto foi 
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implantado em duas quadras do Parque Água Fria nas quais alguns lotes já estavam ocupados. 

Assim, o conjunto não é contínuo e divide o espaço com casas de melhor padrão (cf. figura 

41), pois se localiza em via, que concentra investimentos imobiliários (Dr. Correia Lima).  

  

Figura 41: (A) Casas do conjunto Cidade Leste; (B) Conjunto cercado por casas de alto padrão  

Fonte: Registro próprio (2011) 

Já em relação ao Conjunto Senhor do Bonfim, de acordo com informações obtidas 

em entrevista realizada no dia 03/08/2011 com a assistente social que atuou na área, esse 

mutirão destinou-se a atender um remanescente da área da favela do Dendê (localizada no 

bairro Edson Queiroz), com aproximadamente 137 famílias, mais umas 100 famílias do bairro 

Sapiranga/Coité que ocupavam o leito das vias, nas ruas Antonio Gentil, Sandra Gentil e 

Evilasio Miranda. Era um dos muitos casos no bairro em que havia um terreno vazio, cercado 

por vias ocupadas por habitações precárias. 

Esse conjunto abrigou famílias com lideranças comunitárias diferentes, que 

conflitavam entre si, como explicitado na fala da assistente social que participou do processo: 

A favela do Dendê tinha e ainda tem uma organização comunitária muito forte. 

Tinha principalmente duas lideranças que sempre pressionavam por moradias para a 

população: que era a dona Toinha do Dendê e a dona Lidia. Juntas, as duas 

solicitaram cerca de 197 casas pra COHAB; a dona Toinha pediu umas 100 e a dona 

Lidia pediu o resto, separadamente e a COHAB decidiu atender essa demanda por 

meio do programa de mutirão. Mas uma coisa engraçada é que as duas lideranças 

disputavam entre si e havia muita divisão entre as famílias da dona Toinha e as 

famílias da dona Lidia, que era assim que eles mesmos se chamavam. Quando foi 

pra construir as casas, eles não queriam ficar misturados, queriam ficar cada grupo 

de famílias em um terreno separado e também tinham preconceito em relação às 

famílias da Sapiranga, porque eles ocupavam o leito das vias e eram chamados de 

favelados. Assim, as famílias da Sapiranga eram rejeitadas pelos dois grupos e 

tiveram que constituir uma liderança própria, que inicialmente se dividiu entre a 

Fátima e a Flávia, e acabou ficando com a Flavia. Ou seja, no mesmo mutirão 

ficaram 3 lideranças, cada uma com seu grupo de famílias. Coincidiu de o mutirão 

ser dividido em três etapas, em três terrenos diferentes distribuídos no bairro da 

Sapiranga, cujas quadras foram desapropriadas pelo Estado. E ficaram as famílias da 

dona Lidia aqui nesse terreno no oeste do bairro e uma parte junto com as famílias 

da Sapiranga, na quadra da rua Evilasio Miranda, e as famílias da dona Toinha 

ficaram no outro terreno no leste do bairro. Acabaram ficando mesmo separados...eu 

tentei de todas as formas unir esse povo, mas não teve jeito (Ex-assistente social da 

COHAB-CE, em entrevista concedida à autora no dia 03/08/2011).  
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Essa fala revela que dentro do mesmo mutirão conformaram-se territórios diferentes 

em torno de cada liderança comunitária, fato característico de muitos movimentos 

associativos que lutam por moradia em Fortaleza (BARBOSA, 2009). 

O mutirão não foi construído totalmente por meio de autoconstrução dos 

beneficiários, pois foi contratada uma empreiteira para fazer a obra, cabendo à população 

vigiar o material de construção e monitorar o processo de construção, como explicou a 

assistente social que trabalhou no mutirão: 

Era o sistema de mutirão com participação de uma empresa. Então, a mão de obra da 

população não era tão significativa. Os mutirantes ficavam mais na parte de 

fiscalização das obras e dos materiais, pois tinha muito problema de roubo de 

material. A empresa contratava a mão de obra local, então já era um avanço porque 

remunerava aquelas pessoas que mal tinham como sobreviver. Eu trabalhei em 

outras experiências de mutirão com trabalho não remunerado da população e eu sei o 

quanto é complicado...é tudo muito bonito no papel, a história de participar, de ajuda 

mútua, mas a gente sabe que muitos deles mal conseguem se sustentar, como é que 

vão trabalhar de graça pra construir suas casas? Então, as vezes no Senhor do 

Bonfim tinha o caso de quem trabalhasse contratado quatro dias na semana e 

trabalhasse dois dias voluntariamente pra ajudar, mas foram poucos os casos. A 

equipe que trabalhou no Senhor do Bonfim era composta por um técnico social (que 

era eu), um engenheiro, 2 estagiários e a empresa contratada para fazer a obra (Ex-

assistente social da COHAB-CE, em entrevista concedida à autora no dia 

03/08/2011).  

De acordo com as plantas do conjunto, cedidas pela COHAB-CE, em 1996 foi 

construída a primeira etapa em uma quadra desmembrada do Parque Água Fria. Essa quadra 

foi dividida em 8 quadras, com 108 lotes com área variando entre 42m² e 44m². É importante 

destacar a redução da área do lote em relação ao Conjunto Alvorada (290m² em média) e ao 

Cidade Leste (85 a 144 m²).  

O projeto da primeira etapa do Senhor do Bonfim adotou vias internas de apenas 3m 

e casas tipo duplex, geminadas duas a duas, apontando para o quadro de precarização 

característico das políticas habitacionais na cidade. A área do projeto é cortada por um riacho, 

que foi canalizado, cuja Área de Preservação Permanente (APP) foi delimitada em apenas 

15m de cada margem, quando o mínimo estabelecido pelo Código Florestal (Lei 4.771/65, 

vigente à época) é 30m (para os cursos d’água com até 10m de largura). Ainda assim, 

verifica-se que nem esse limite mínimo de 15m foi preservado. 

Em 1997, foi realizada a segunda etapa, chamada mutirão Novo Senhor do Bonfim, a 

partir do desmembramento de outras duas quadras vizinhas (uma das quais foi dividida em 

duas), com 127 lotes cuja área varia entre 90m² e 102m². Observa-se que esse projeto 

ofereceu relativa melhoria nos padrões habitacionais, fato percebido tanto nas dimensões dos 

lotes quanto na largura das vias internas do conjunto, que eram de 8m. Além disso, o projeto 
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previu e executou uma área de lazer. Ressalte-se ainda que a APP delimitada não foi ocupada, 

mas remanesce como depósito de lixo, como mostra a figura 42. 

  

Figura 42: (A) Área verde do conjunto Senhor do Bonfim; (B) Riacho canalizado que corta o conjunto  

Fonte: Registro próprio (2011) 

Já o pequeno mutirão do Barro Duro foi implantando em 1990 a partir do 

desmembramento de uma quadra do loteamento Lagoa Redonda, que foi dividida em quatro 

quadras. O mutirão fica próximo a uma favela de mesmo nome, localizada na Rua Francisca 

Bezerra. Esse mutirão faz parte das ações pontuais e fragmentadas desenvolvidas pela 

prefeitura de Fortaleza na década de 1990, sem pautar-se realmente por uma política definida. 

O clientelismo marcava as intervenções habitacionais que utilizavam o banco de 

terras constituído a partir da aprovação da Lei N° 6541/89, mais conhecida como Lei do 

Fundo de Terras, a qual obriga todo loteador do município a doar 10% de sua gleba loteada à 

prefeitura para a implantação de habitação de interesse social. Foi a partir do banco de terras 

gerado por esta lei que Fortaleza iniciou com mais visibilidade a execução de conjuntos 

habitacionais no âmbito municipal, como foi o caso do Barro Duro. A fala do coordenador de 

projetos da HABITAFOR deixa clara a fragilidade institucional que a questão habitacional 

enfrentou durante toda a década de 1990 na esfera municipal, apontando para os avanços 

recentes com a criação da HABITAFOR em 2003 e a aprovação da Política Habitacional de 

Interesse Social (PHIS) em 2004: 

Não há comparação das atuais políticas públicas de habitação com a história do 

município. Antes do PEMAS e da PHIS, não se trabalhava com melhorias 

habitacionais nem com regularização fundiária. Só se trabalhava na produção 

habitacional, na construção em si. Pode-se dizer que antes de 2003, ou seja, até o 

COMHAB, a prefeitura só fazia mutirão; entre 2003 e 2005 só se trabalhou o projeto 

piloto da lagoa do Opaia e a partir de 2005, quando assume a gestão a atual 

prefeitura é que se efetiva a política habitacional no município. Antes do HBB, o 

esquema era assim: a prefeitura tinha uma área disponível do Fundo de Terras, por 

exemplo que dava pra construir 100 casas; então, chamava algumas  5 lideranças 

cooptadas e essas lideranças escolhiam quem ia ficar nas casas e essas lideranças, 
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logicamente eram os cabos eleitorais dos vereadores que conseguiam esse terra. Era 

puro clientelismo. Com a criação da PHIS, houve uma mudança significativa. Pelo 

menos, agora tinha a lei, tinha a instituição a quem cobrar (HABITAFOR). Então, é 

lógico que melhorou (Coordenador de Projetos da HABITAFOR, em entrevista 

concedida à autora no dia 06/07/2011).  

Atualmente, segundo o coordenador de projetos da HABITAFOR, a única 

perspectiva de atuação de políticas habitacionais no bairro é a efetivação das ZEIS vazio da 

área, cuja regulamentação tramita desde 2008 na Câmara Municipal. Essa breve 

caracterização da atuação das políticas habitacionais no bairro evidencia o processo de 

afastamento do Estado no campo habitacional, paralelamente à expansão do circuito 

imobiliário formal e à densificação das favelas.  

 

3.3.2 A produção pelo circuito imobiliário residencial informal: as favelas 

 

Entende-se que a lógica da necessidade preside, em grande medida, as ações dos 

sujeitos sociais que produzem diretamente
92

 a “cidade informal e espontânea” (PEQUENO e 

ELIAS, 2010), configurando um verdadeiro circuito imobiliário informal mediante o uso de 

cruéis expedientes de reprodução social como favelas, loteamentos populares, cortiços etc. 

Todavia, a “cidade informal” também é produzida pela lógica do mercado, que visa apropriar-

se das externalidades positivas conquistadas pelos primeiros moradores mediante as 

reivindicações por infraestrutura. Vários autores já apontaram como as formas de moradia 

precária são apropriadas pelo ciclo do capital em geral como mecanismo de diminuir os 

gastos com a reprodução da força de trabalho, que permite comprimir salários, como sintetiza 

Botelho (2007, p.42): 

[...] os trabalhadores, ao construírem suas próprias moradias em precárias condições, 

barateiam a força de trabalho consumida pelo capital ao assumirem os encargos de 

um aspecto fundamental de sua reprodução: a moradia. E como sua reprodução 

também faz parte do processo de reprodução das relações de produção capitalistas, a 

chamada “autoconstrução” não está “à margem” da reprodução do capital, mas é um 

componente fundamental na reprodução capitalista dentro das especificidades do 

Brasil.  

                                                 
92

 Como afirma Pequeno (2011), a análise separada das dinâmicas espaciais associadas aos diferentes agentes da 

produção habitacional (Estado, mercado imobiliário formal e sujeitos sociais/moradores) é apenas um recurso 

metodológico. Entende-se que as formas de moradia precária, embora produzidas diretamente pelos moradores, 

guiados, em sua maioria, pela lógica da necessidade, são em última análise resultado da produção social que 

conjuga os três agentes. Se o Estado não atuasse na valorização desigual do espaço mediante os investimentos 

em infraestrutura física e social e a aplicação seletiva dos instrumentos de planejamento urbano (especialmente o 

zoneamento) que alteram a renda da terra, e sim atuasse articulando a política fundiária à política habitacional, a 

questão habitacional poderia começar a sair dos “labirintos” (BRAGA, 1995). Se o mercado imobiliário não 

fosse tão concentrado, seletivo e guiado pela lógica da especulação fundiária e imobiliária e da valorização 

artificial dos espaços pela produção de sua “raridade” (CARLOS, 2001), haveria a possibilidade de se ter acesso 

à terra urbana e à habitação menos desigual e seletivo. 
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No caso específico de Fortaleza, já foi assinalado que a principal forma de moradia 

precária é aquela associada ao processo de favelização, que constitui uma marca socioespacial 

da cidade desde o final do século XIX (CASTRO, 1977). 

Viu-se que o início da ocupação do bairro Sapiranga/Coité se deu pela implantação 

do loteamento Parque Água Fria. Todavia, o loteamento destinava sete quadras para áreas de 

praças, nunca implantadas, além dos espaços livres para circulação, implantados apenas 

parcialmente pelo loteador. Desse modo, a partir do final da década de 1960 se iniciou o 

processo de favelização de espaços livres não urbanizados de loteamentos periféricos, 

característico de outras áreas da cidade. É importante lembrar que a origem dessas ocupações 

esteve associada às dinâmicas do setor imobiliário, que removia comunidades de setores onde 

o mesmo se expandia. Foram ocupados espaços livres destinados a praças, alguns leitos de 

vias e terrenos particulares, gerando conflitos por reintegração de posse por particulares desde 

a década de 1970 (Pequeno e D’Alva, 2000).  

Segundo o depoimento de moradores antigos, já no final da década de 1960 

começava a se formar a favela Lagoa Seca, a maior e mais antiga da área. Posteriormente, 

com a implantação do Alvorada, nas décadas de 1970 e 1980 intensificou-se a atração de 

ocupações informais em virtude da presença de infraestrutura mínima e alguns serviços 

existentes no conjunto. Esse processo pode ser entendido como efeito das políticas 

habitacionais de interesse social, que acabam apontando áreas para ocupação na cidade nas 

proximidades de conjuntos (PEQUENO, 2011). Na década de 1990, houve a implantação de 

pequenos conjuntos habitacionais por mutirões Senhor do Bonfim e Cidade Leste, que 

também atraíram o processo de favelização.  

Sapiranga/Coité teve sua história marcada pelo processo de favelização, 

apresentando altos percentuais de participação nos mapeamentos de favelas da cidade. O 

quadro 08 apresenta a evolução do número de favelas no bairro, em quatro mapeamentos 

oficiais, sendo que apenas o de 2004 e o de 2011 resultaram numa delimitação das áreas de 

favelas mais próxima do real
93

, embora seja necessário ressaltar que os números do PDH não 

são condizentes com a realidade.  

 

 

 

 

                                                 
93

 Não se teve acesso ao mapa de 1985 (PROAFA) e o mapa de 1991 (SAS/COHAB), em virtude da pequena 

escala de mapeamento, apresenta deslocamento na delimitação das áreas de favelas. 
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Favelas 1985 (PROAFA) 1991 (SAS/COHAB) 2004 (PDH) 2011 (PLHISFor) 

1. Lagoa Seca X X X X 

2. Alvorada X X   

3. Francisca Bezerra (Barro 

Duro) 
X X  X 

4. Olidinha Moreira X X   

5. Piçarreira X X   

6. Campo do Alecrim  X X X 

7. Parque Água Fria  X   

8. Favela da Conquista  X   

9. Afonso Pena   X X 

10. Rua Afonso Pena    X 

11. Lagoa da Sapiranga   X X 

12. Parque novo Paraíso   X X 

13. Riacho Doce   X X 

14. Vila Uruca   X X 

15. Comunidade Uruca    X 

16. Rua da Foice   X X 

17. Vitória   X X 

18. Cachorro Morto   X X 

19. Pedro Miguel (Lagoa 

Seca) 
   X 

20. Rua Pedro Miguel    X 

21. Travessa José Pedro    X 

22. Rua Marcelino Lopes    X 

23. Rua Brig. Haroldo Veloso    X 

24. Rua Cons. Gomes de 

Freitas 
   X 

25. Parque Novo Paraiso 

trecho II 
   X 

26. Comunidade Lagoa do 

Coité 
   X 

27. Rua Guiomar    X 

28. Travessa São Lucas    X 

Quadro 08: Evolução do nº de favelas no bairro Sapiranga/Coité em mapeamentos oficiais  

Fonte: SAS/COHAB, 1992; PDH, 2004; PLHISFor/HABITAFOR, 2011. Sistematização da autora. 

Verifica-se no quadro 08 que apenas a Lagoa Seca aparece nos quatro mapeamentos, 

indicando-a como a mais antiga e consolidada das ocupações. Entretanto, ressalva-se que é 

estranho a favela Alecrim não ter sido mapeada em 1985, pois segundo os depoimentos dos 

moradores antigos, nessa época a favela já existia. Outras favelas antigas são Alvorada, Barro 

Duro, Olindina Moreira e Piçarreira. Barro Duro foi transformada em conjunto habitacional 

por mutirão em 1990, mesmo assim, continua a aparecer como favela nos mapeamentos, 

provavelmente em virtude da formação de novas favelas próximas ao mutirão, que acabam se 

identificando com ele. A Olindina Moreira ampliou-se formando a Parque Novo Paraíso 

(também chamada de Piçarreira), a segunda maior favela do bairro. Não foi possível 
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identificar a localização atual da favela Parque Água Fria, sendo possível que ela tenha sido 

mapeada posteriormente com outro nome. 

A figura 43 mostra a evolução das áreas de favelas nos três últimos mapeamentos, 

mostrando que houve significativa expansão em direção ao complexo fluviolacustre da 

Sapiranga, com a formação de algumas áreas de risco. 

O mapeamento preliminar do PLHISFor (versão extraoficial de 2011 cedida à 

pesquisa em atendimento ao Ofício nº 80/2010, datado de 28/09/2010)
94

 agregou as bases de 

dados dos censos de 1991 e 2004, sendo, portanto, o mais amplo. O mapa 15 apresenta a 

delimitação das 23 favelas mapeadas pelo PLHISFor, sendo que cinco situam-se em área de 

risco de inundação, perfazendo o total de 492 domicílios em risco, uma estimativa bem pouco 

precisa. Isso aponta para o processo de associação da vulnerabilidade socioambiental com a 

segregação socioespacial que marca a produção da cidade. 

Uma característica que se destaca nas favelas no bairro é o alto percentual de 

ocupação do leito de vias, bem como de espaços destinados a praças
95

. Essa situação gera 

insegurança jurídica para as famílias que ocupam os leitos das vias, não passíveis de 

regularização fundiária, como explicam Pequeno e D’alva (2000): 

A ocupação pode ser dividida em 3 tipologias, de acordo com a propriedade do solo 

e situação fundiária: 

•Áreas públicas, consideradas bens de uso comum do povo, passíveis de desafetação 

e concessão de direito real de uso; 

•Áreas públicas de circulação de veículos, cuja ocupação não pode ser permitida; 

•Áreas de propriedade de particulares, podendo ser desapropriadas ou adquiridas 

pela prefeitura para posterior concessão de direito real de uso, como também podem 

ser reintegradas aos seus proprietários com a remoção dos ocupantes (PEQUENO e 

D’ALVA, 2000, p.8-9). 

No mapa 15, observa-se que apenas a favela Riacho Doce e pequena parte das 

favelas Vitória, Lagoa Seca e Alecrim ocupam as áreas destinadas a praças, passíveis de 

desafetação e concessão de direito real de uso.  As demais ocupações estão em leitos de vias, 

nos quais não se permite regularização fundiária, ou em terrenos particulares, alvo de ações de 

reintegração de posse (PEQUENO e D’ALVA, 2000). 

                                                 
94

 O PLHISFor está elaborando um banco de dados dos assentamentos precários da cidade, com mais de 60 

variáveis agrupadas nos seguintes temas: caracterização geral, características físicas, adequação ambiental, perfil 

socioeconômico e diagnóstico. A autora teve acesso apenas ao banco de dados dos 29 assentamentos precários 

de Sapiranga/Coité (1 favela totalmente em área de risco; 4 favelas parcialmente em área de risco; 18 favelas 

sem risco; 6 mutirões). Os mutirões não foram considerados nesse tópico. A divulgação oficial do PLHISFor 

estava prevista para outubro de 2012, mas até o momento não se concretizou. 
95

 Segundo estimativas do PLHISFor, há 1.091 domicílios em leito de rua (27,30% do total de domicílios em 

favelas), 520 domicílios em área destinada à abertura de vias e faixa de domínio (13,01% do total de domicílios 

em favelas) e 633 domicílios em praça (15,84% do total de domicílios em favelas). Ainda segundo o PLHISFor, 

cerca de 44% dos domicílios estão em terrenos particulares. 
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  A tabela 21 revela que o problema da favelização no bairro já era alarmante em 

1991, somando mais de 9.000 pessoas vivendo precariamente. Como o número da população 

é resultado de estimativa baseada em coeficiente de coabitação de 10% e média de pessoas 

por família igual a 5 (SAS/COHAB, 1992), os números estão superestimados, já que segundo 

o Censo do IBGE de 1991, havia 9.164 habitantes no bairro. Pode-se inferir que o erro na 

estimativa vincula-se ao cálculo superestimado da média de pessoas por família: como se 

tratava de favelas distantes e com problemas de mobilidade, as casas não eram tão densas. 

Mesmo considerando a distorção nos números, fica evidente que no início da década de 1990 

a paisagem do bairro era constituída pelo Conjunto Alvorada (com um mínimo de 

infraestrutura), por favelas e chácaras, já que os condomínios ainda não haviam chegado.  

Ainda com relação à tabela 21, verifica-se que não houve grande incremento de 

população e número de famílias entre 1985 e 1991, assinalando que o processo de favelização 

já estava consolidado na área na década de 1980, embora a partir da década de 1990 o 

processo se intensifique com a densificação das favelas já existentes, em muitos casos 

chegando a auto-verticalização.  

Isso se relaciona com as dinâmicas demográficas que caracterizam as favelas, 

relativas à co-habitação de diferentes gerações familiares no mesmo lote, pois muitos jovens 

casam-se e permanecem em casa, morando em um dos compartimentos, ou construindo um 

cômodo se houver disponibilidade de terreno ou possibilidade de auto-verticalização. A 

densificação das favelas consolidadas é acompanhada pela formação de novas pequenas 

favelas no leito das vias, sinalizando o acirramento dos conflitos fundiários que impedem a 

ocupação dos vazios particulares no bairro. 

Entre 1991 e 2011, o problema habitacional agravou-se consideravelmente, já que o 

número de casas em favelas cresceu 126,79%, o número de famílias aumentou 198,87% e a 

população em favelas aumentou 64,87%. Já o número de favelas mapeadas aumentou de 8 em 

1991 para 23 em 2011. 

O maior crescimento relativo do número de famílias do que do número de habitantes 

provavelmente relaciona-se à redução no número de habitantes por família, indicado no Censo 

2010. Além das famílias ficarem menores, aumenta o número de solteiros oriundos da própria 

favela que passam a morar sozinhos, e se configura o encortiçamento na favela, relacionado 

ao fato de que em 2011 a favela já é bem localizada. Assim, o número de habitantes morando 

em favelas já atinge 50% do total de habitantes no bairro. 

 

 



 

 Figura 43: Evolução das favelas no bairro Sapiranga/Coité nos mapeamentos de 1991, 2004 e 2011 

Fonte: SAS/COHAB, 1992; PDH, 2004; PLHISFor/HABITAFOR, 2011. Sistematização da autora. 

 



 

 

Tabela 21: Número de casas, famílias e população nas favelas do bairro Sapiranga/Coité, segundo os 

levantamentos de 1985, 1991, 2003 e 2011 

Favelas 
Nº de casas Nº de famílias População 

1985 1991 2003 2011 1985 1991 2003 2011 1985 1991 2003 2011 

1. Olindina Moreira 68 69 - - 75 76 - - 375 380 - - 

2. Piçarreira 67 125 - - 74 138 - - 370 690 - - 

3. Lagoa Seca 134 107 3.800 1330 147 118 4.500 1928 735 590 * 5320 

4. Pedro Miguel - - - 32 - - - 46 - - - 128 

5. Rua Pedro Miguel - - - 63 - - - 91 - - - 252 

6. Francisca Bezerra 

(Barro Duro) 
97 102 - 140 107 112 - 203 535 560 - 560 

7. Parque Água Fria - 146 - - - 161 - - - 805 - - 

8. Favela da 

Conquista 
- 80 - - - 88 - - - 440 - - 

9. Campo do 

Alecrim 
- 319 1.500 375 - 351 1.700 544 - 1.755 * 1500 

10. Alvorada 1091 814 - - 1200 895 - - 6000 4475 - - 

11. Afonso Pena - - 60 47 - - 70 68 - - * 188 

12. Rua Afonso Pena - - - 19 - - - 28 - - - 76 

13. Cachorro Morto - - 200 120 - - 350 174 - - * 480 

14. Lagoa da 

Sapiranga 
- - 350 182 - - 400 264 - - * 728 

15. Parque Novo 

Paraíso 
- - 1200 568 - - 1400 824 - - * 

2272 

 

16. Parque Novo 

Paraíso II 
- - - 80 - - - 116 - - - 320 

17. Riacho Doce - - 79 63 - - 100 91 - - * 252 

18. Rua da Foice - - 90 56 - - 100 81 - - * 224 

19. Vila Uruca - - 50 83 - - 60 120 - - * 332 

20. Comunidade 

Uruca 
- - - 349 - - - 506 - - - 1396 

21. Vitória - - 187 114 - - 190 165 - - * 456 

22. R. Marcelino 

Lopes 
- - - 43 - - - 63 - - - 172 

23. R. Brig. Haroldo 

Veloso 
- - - 22 - - - 32 - - - 88 

24. R. Cons. Gomes 

de Freitas 
- - - 75 - - - 109 - - - 300 

25. Comunidade 

Lagoa do Coité 
- - - 121 - - - 176 - - - 484 

26. R. Guiomar - - - 20 - - - 29 - - - 80 

27. Tv. José Pedro - - - 24 - - - 35 - - - 96 

28. Tv.São Lucas - - - 70 - - - 102 - - - 280 

Total 1457 1762 7516 3996 1603 1939 8870 5795 8015 9695 * 15984 

Fonte: SAS/COHAB, 1992, PDH, 2003/2004 e PLHISFor/Habitafor, 2011. Sistematização da autora 

(-) A favela não aparece no mapeamento; (*) Dado indisponível ou inexistente
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Conforme pode ser observado na tabela 22, a área dos assentamentos precários 

corresponde a aproximadamente 11,20% da área total do bairro, enquanto a área ocupada 

corresponde a aproximadamente 9,78%. Esses dados evidenciam o peso do problema na 

favelização nesse espaço da cidade.  

Tabela 22: Estimativa da área total e ocupada dos assentamentos precários. 

Nome do 

Assentamento 

Área total 

(m²) 

Estimativa área 

ocupada (m²) 

Estimativa área 

ocupada % 

Estimativa nº de 

imóveis 

Fração ideal do 

imóvel (m²/imovel) 

Cachorro Morto 7468 7468 100% 120 62,2 

Lagoa seca ou 

Alvorada 
113146 113146 100% 1330 85 

Rua Marcelino 

Lopes 
3492 3492 100% 43 81,2 

Favela da 

Conquista ou 

Alecrim 

84461 55407 65,60% 375 147,7 

Rua Brig. Haroldo 

Veloso 
1806 1806 100,00% 22 82,0 

Rua Afonso Pena 1798 1510 83,98% 19 79,4 

Vitória 5416 5416 100,00% 114 47,5 

Vila Uruca 10834 10834 100,00% 83 130,5 

Rua Cons. Gomes 

de Freitas 
6102 6102 100,00% 75 81,3 

Pedro Miguel 

(Lagoa Seca) 
4839,03 1738 35,92% 32 54,3 

Copacabana 32321 23605 73,03% 209 112,9 

Parque Novo 

Paraiso trecho II 
6454 6454 100,00% 80 80,6 

Comunidade Lagoa 

do Coité 
18058 16098 89,15% 121 133 

Lagoa da Sapiranga 31432 24213 77,03% 182 133 

Afonso Pena 4141 4141 100,00% 47 88,1 

Rua da Faice 5924 5924 100,00% 56 105,7 

Rua Pedro Miguel 6653,08 3560 53,51% 63 56,5 

Comunidade Uruca 22853 22853 100,00% 349 65,4 

Parque Novo 

Paraiso ou Olindina 

Moreira 

56613 51847 91,58% 568 91,2 

Rua Guiomar 1855 1855 100,00% 20 92,7 

Riacho Doce 4449 4449 100,00% 63 70,6 

Francisca Bezerra 

(Barro Duro) 
16161 16161 100,00% 140 115,43 

Travessa José Pedro 2959 2959 100,00% 24 123,29 

Travessa São Lucas 9868 9868 100,00% 70 140,9 

Total 459103,1 400906 90% (*) 4205 94,18 (*) 

Fonte: Diagnóstico preliminar do PLHISFor (2011). Sistematização da autora. (*) Valor médio. Dados 

extraoficiais cedidos à pesquisa em atendimento ao Ofício nº 80/2010, datado de 28/09/2010. 

Outro dado que sinaliza a precarização dessa forma de moradia é a taxa de ocupação 

nesses assentamentos, cuja média chega a 90%. Os maiores assentamentos do bairro são 

Lagoa Seca (área consolidada, primeira favela), Parque Novo Paraíso, Alecrim e Uruca.  

Considerando o número estimado de imóveis em cada assentamento, verifica-se que eles 
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representam 48,73% do total de domicílios do bairro. Ressalta-se que os assentamentos mais 

antigos apresentam taxas de ocupação de 100%, indicando saturação desses espaços. 

Em termos de serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica
96

, o território do 

bairro é referenciado pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Dendê, 

localizado no bairro Edson Queiroz, que também referencia os territórios dos bairros Edson 

Queiroz e Sabiaguaba, de acordo com a entrevista da Assessora do Secretário da SETRA.  

O CRAS Dendê foi implantado em agosto de 2004 no bairro Sapiranga/Coité, na 

Unidade Social Patriolino Ribeiro, no Conjunto Alvorada, e atendia os seguintes territórios: 

Edson Queiroz, Sapiranga/Coité, Lagoa Redonda e Sabiaguaba. Todavia, em 2010 o CRAS 

foi mudado da Sapiranga para ser implantado na comunidade do Dendê, no Edson Queiroz. 

Um fragmento do documento “Diagnósticos Socioterritoriais dos CRAS de Fortaleza” 

(FORTALEZA, 2012) explica o processo de mudança do CRAS da Sapiranga para o Dendê, 

alegando que o CRAS da Sapiranga localizava-se em “área de condomínios de luxo”, sendo 

necessário buscar “área de maior pobreza e vulnerabilidade social”:  

Com uma área de abrangência bastante extensa e com o CRAS localizado numa área 

de condomínios de luxo, tornando-se o acesso ainda mais distante para a população 

usuária dos serviços da Assistência Social, a gestão da referida política no 

município, através de estudos e mapeamentos socioterritoriais decidiu pela mudança 

do território do CRAS para uma área de maior pobreza e vulnerabilidade social. 

Desta forma, em julho de 2010, atendendo às necessidades acima citadas, bem como 

buscando dar respostas à população, que reivindicava a implantação de um CRAS 

no bairro Edson Queiroz, ocorreu a transferência da equipe técnica para a 

Comunidade Dendê, permanecendo a Unidade Socioassistencial Patriolino Ribeiro 

com o Núcleo de Cadastro Único. É importante ressaltar, também, que esse 

equipamento hoje consiste na base de apoio da primeira experiência de CRAS 

Itinerante em Fortaleza. (FORTALEZA, 2012) 

O problema é que, com essa mudança, muitas famílias da Sapiranga deixaram de 

buscar atendimento no CRAS em virtude tanto da distância de sua moradia quanto de 

conflitos entre comunidades, como o próprio documento evidencia: “a população deste bairro 

pouco acessa os serviços do CRAS, pois possuem receio de frequentar a comunidade Dendê. 

Assim, o CRAS possui um quantitativo de atendimentos/acompanhamentos inexpressivo 

neste território.” (FORTALEZA, 2012). Uma análise criteriosa do documento permite 
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 Em 2004, o Conselho Nacional de Assistência Social aprovou a Política Nacional de Assistência Social 

(PNAS), que aponta o desenho dessa política na perspectiva de implementação do Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS), estruturado nos níveis Proteção Social Básica (implementada pelo CRAS) e Proteção Social 

Especial (implementada pelos CREAS e Centros de Referência Especializados para População em Situação de 

Rua - Centro Pop). Em 2005, Fortaleza aderiu ao SUAS, implantando CRAS por meio da Secretaria Municipal 

de Assistência Social (SEMAS), recentemente transformada em Secretaria Municipal de Trabalho, 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (SETRA) a partir de 2013. Atualmente, Fortaleza tem 25 CRAS, 6 

CREAS e 2 Centro Pop. Segundo a Assessora do Secretário da SETRA, seriam necessários 70 CRAS e 12 

CREAS para atender às orientações do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, segundo as 

quais cada CRAS deveria referenciar um território com 5.000 famílias dentro do perfil de renda do CadÚnico e 

cada CREAS deveria referenciar um território com 200.000 habitantes, independentemente de renda. 
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asseverar que não houve estudos aprofundados sobre a vulnerabilidade social no bairro 

Sapiranga/Coité, como comprova o fato de um mapeamento realizado só identificar três 

favelas na área (Conjunto Alvorada, Alecrim e Parque Água Fria). 

De acordo com dados da Célula de Gestão do SUAS (SETRA) cedidos à pesquisa em 

atendimento ao Ofício nº 11/2014 (datado de 10/02/2014), em fevereiro de 2014 havia 

306.128 famílias inscritas no Cadastro Único Para Programas Sociais do Governo Federal 

(CadÚnico)
97

 em Fortaleza, estando 205.722 famílias participando do Programa Bolsa 

Família. Com relação à Sapiranga/Coité, havia 2.360 famílias inscritas no CadÚnico, estando 

1.628 famílias participando do Programa Bolsa Família.  

Nos dados disponibilizados pela SETRA, não há informação sobre o total de inscritos 

no CadÚnico, destacando-se apenas os 3.536 inscritos com faixa etária entre 0 e 17 anos em 

Sapiranga/Coité. Todavia, pode-se fazer uma estimativa de aproximadamente 9.000 inscritos 

no CadÚnico e aproximadamente 6.500 beneficiados com o Bolsa Família, números bem 

aquém dos apresentados na análise dos dados do PLHISFor (2011) e nos dados 

socioeconômicos do IBGE (2010) que atendem o perfil dos programas de assistência social. 

Mesmo considerando os números subdimensionados das famílias inscritas no CadÚnico (e, 

portanto, público-alvo prioritário do CRAS Dendê), o bairro Sapiranga/Coité detém 40,5% da 

demanda de famílias referenciadas pelo CRAS.   

A análise da tabela 23 mostra que 12 assentamentos precários (correspondente a 

50%) situam-se em terrenos delimitados como ZEIS, o que poderia sinalizar para a solução 

mais fácil da questão habitacional no bairro, caso se aplicasse o instrumento de forma 

adequada promovendo regularização fundiária. Todavia, muitos imóveis situam-se em leito de 

rua, não sendo passíveis de regularização fundiária, necessitando sua remoção.  

Além dos imóveis localizados em leito de rua, outros que não podem ser 

consolidados são os localizados em APP, nas faixas marginais de recursos hídricos, alguns 

representando áreas de risco. Somente os imóveis situados em praças (espaços públicos) 

podem ser consolidados e regularizados sem problemas, desde que haja um trabalho político 

em torno desse objetivo.  
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 O CadÚnico, regulamentado pelo Decreto nº 6.135/07, é um instrumento que identifica e caracteriza as 

famílias de baixa renda, entendidas como aquelas que têm renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa 

ou renda mensal total de até três salários mínimos. (Fonte: http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/cadastrounico) 

http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/cadastrounico
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Tabela 23: Problemas de localização dos assentamentos precários em Sapiranga/Coité 

Nome Assentamento 
domicílios 

em risco 

domicílios 

em APP 

domicílios 

em leito de 

rua 

domicílios 

em praça 

déficit 

habitacional 
ZEIS Característica 

Cachorro Morto 0 0 120 0 120 não 
não 

Consolidável 

Lagoa Seca ou 

Alvorada 
0 0 40 140 304 ZEIS 1 

Consolidável 

com remoção 

Rua Marcelino Lopes 0 0 43 0 43 não 
não 

Consolidável 

Favela da Conquista 

ou Alecrim 
0 0 206 93 285 ZEIS 1 

Consolidável 

com remoção 

Rua Brig. Haroldo 

Veloso 
0 0 22 0 22 ZEIS 3 

não 

Consolidável 

Rua Afonso Pena 0 0 19 0 19 ZEIS 3 
não 

Consolidável 

Vitória 0 0 0 114 0 ZEIS 1 
Consolidável 

sem remoção 

Vila Uruca 0 0 0 0 55 ZEIS 3 
Consolidável 

com remoção 

Rua Cons. Gomes de 

Freitas 
75 34 75 0 75 não 

não 

Consolidável 

Pedro Miguel (Lagoa 

Seca) 
0 0 32 0 32 ZEIS 3 

não 

Consolidável 

Copacabana 0 0 26 0 26 ZEIS 1 
Consolidável 

com remoção 

Parque Novo Paraiso 

trecho II 
0 0 0 80 24 ZEIS 1 

Consolidável 

com remoção 

Comunidade Lagoa do 

Coité 
72 33 0 0 72 não 

Consolidável 

com remoção 

Lagoa da Sapiranga 140 141 41 143 173 não 
Consolidável 

com remoção 

Afonso Pena 0 0 47 0 47 não 
não 

Consolidável 

Rua da Foice 0 0 56 0 56 não 
não 

Consolidável 

Rua Pedro Miguel 0 0 63 0 63 não 
não 

Consolidável 

Comunidade Uruca 104 171 36 0 216 não 
Consolidável 

com remoção 

Parque Novo Paraiso  101 0 211 0 330 ZEIS 1 
Consolidável 

com remoção 

Rua Guiomar 0 0 20 0 20 não 
não 

Consolidável 

Riacho Doce 0 0 0 63 42 não 
Consolidável 

com remoção 

Francisca Bezerra 

(Barro Duro) 
0 0 36 0 36 não 

Consolidável 

com remoção 

Travessa José Pedro 0 0 24 0 24 ZEIS 3 
não 

Consolidável 

Travessa São Lucas 0 0 0 0 0 ZEIS 2 
Consolidável 

sem remoção 

Fonte: Diagnóstico preliminar do PLHISFor (2011), trabalhado pela autora. Dados extraoficiais cedidos à 

pesquisa em atendimento ao Ofício nº 80/2010, datado de 28/09/2010. 

Segundo o diagnóstico do PLHISFor, 11 favelas (47,83% do total) não são 

consolidáveis, 10 (43,48% do total) são consolidáveis com remoção e apenas 2 (8,70% do 

total) são consolidáveis sem remoção. O quadro de precariedade habitacional no bairro 
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confirma-se no valor significativo do déficit habitacional: 3.227 domicílios, sendo 2.058 

déficit por inadequação e 1.169 déficit por co-habitação. 

Esse quadro de precariedade habitacional poderia ser revertido caso as ZEIS vazio 

fossem efetivamente implementadas, freando a expansão dos condomínios horizontais de 

classe média que continuam a ser implantados no bairro mesmo após a aprovação das ZEIS 

em 2009. Segundo o PLHISFor, metade das favelas estão em ZEIS e as que não estão, se 

situam próximas a ZEIS. A desigualdade que marca a produção social desse espaço fica mais 

evidente quando se observa o grande vazio infraestruturado ao norte do bairro, o Village 

Colosso, expressão máxima de especulação fundiária que se arrasta por quase 30 anos. 

Em Sapiranga/Coité, há um complexo de favelas interligadas, muitas delas contínuas, 

de forma que uma proposta de solução deveria passar pela elaboração participativa de um 

plano urbanístico que envolva as ZEIS vazio como alternativa para reassentamento das 

famílias a serem removidas das ZEIS favelas e ZEIS conjuntos precários. 

Um elemento que não pode ser desconsiderado em relação às dificuldades de 

implementação das ZEIS é a falta de articulação de um movimento comunitário unitário no 

bairro, já que ele é fragmentado em territórios de ação de gangs ligadas ao tráfico de drogas e 

à violência. Houve no passado a formação de um fórum do Grande Parque Água Fria, mas a 

mobilização foi gradativamente desarticulada. Atualmente, a mobilização de todas as 

comunidades em torno de um objetivo coletivo fica extremamente prejudicada em virtude da 

existência desses territórios conflituosos, como evidenciado na fala do líder comunitário A: 

Um problema das ZEIS: a ZEIS não é uma comunidade. O Parque Água Fria é 

dividido por comunidades, que tem conflitos seriíssimos [...] tem áreas que tem troca 

de tiro diário nessa região. E isso está ligado à especulação imobiliária, porque você 

tem uma burguesia que vai se aproximando, e essa burguesia vai consumindo 

drogas. Tem uma comunidade chamada Muro Alto, Lagoa Seca, Fronteira, Alvorada 

e Alecrim. Essas cinco são bem articuladas e tem conflito diário, morte de jovens 

[...] Ficou uma área extremamente violenta porque tem um consumo de drogas 

pesado e você tem a ação de quadrilhas externas, que são distribuidores. (Líder 

comunitário A, em entrevista concedida à autora no dia 25/06/2011). 

A relação entre a expansão das gangs que se deu na década de 1990 e o processo de 

enfraquecimento do movimento comunitário no bairro ficou bem explicitada nesse trecho da 

entrevista com o líder comunitário A: 

Em 1993, teve o processo das gangs [...] até aí, o bairro era muito unitário, as 

pessoas transitavam sem o menor problema e aí no período de 1993 chega essa coisa 

das gangs, que fecharam as comunidades. Quem era de uma localidade não podia 

entrar na outra; então, as comunidades ficaram bem definidas nesse bairro e em 

outros bairros também, porque isso é uma tendência da cidade. A Lagoa Seca ficou 

só ali, porque os jovens não podiam sair...e isso teve um efeito no enfraquecimento 

do movimento comunitário, porque os jovens já não podiam participar, porque não 

podiam transitar. [...] quando você priva o jovem de circular, você cria guetos e a 

tendência é que esses jovens se marginalizam também no sentido de que não 
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conseguem mais se socializar com o bairro como um todo; eles passam a ver só uma 

pequena parte da realidade. Esses jovens participam mais da localidade e da vida 

externa do que o bairro. Esse processo faz parte tanto que essas gangs viraram 

tráfico e o mal que você tem hoje tem explicação nesse processo [...]. Você tem o 

elemento da droga que explica hoje o problema de lutar pelas ZEIS, porque as ZEIS 

se encontram no entroncamento dessas pontas. Aqui, é o tal Muro Alto, aqui a tal 

Fronteira, Lagoa Seca, Alecrim é aqui pertinho, e tem o Alvorada. É difícil você 

criar um movimento que dê unidade. (Líder comunitário A, em entrevista concedida 

à autora no dia 25/06/2011). 

O esfacelamento da identidade de bairro contribui para enfraquecer a atuação os 

movimentos sociais na área e dificulta as lutas por moradia digna diante do grave quadro de 

favelização que marcou todo o processo de formação do bairro.  

 

3.3.3 A expansão do circuito imobiliário residencial formal pelos condomínios horizontais 

fechados 

 

A produção social do bairro Sapiranga/Coité teve início pela atuação de 

incorporadores imobiliários (loteadores), cuja relação com a terra era pautada pela lógica do 

mercado. Posteriormente, a ocupação efetivou-se pelas estratégias ditadas pela lógica da 

necessidade (formação das favelas) e pela lógica do Estado (conjuntos habitacionais). A 

lógica do mercado voltou a ser determinante na área a partir da década de 1990 pela expansão 

de condomínios horizontais fechados, mas paralelamente a esse circuito imobiliário formal, 

está se configurando um mercado informal associado à consolidação das favelas bem 

localizadas e à expansão do mercado formal. 

Nesse item, será discutida a dinâmica recente do circuito imobiliário formal no 

bairro, analisando quatro bases de dados: (1) cadastro de ITBI de terrenos e edificações, com 

série histórica de 2007 a 2010, cedido em 2011 pela SEFIN/PMF em atendimento aos Ofícios 

nº 82/2010 (datado de 28/09/2010) e nº 44/2011 (datado de 03/08/2011); (2) base de 

Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) de obras e/ou serviços de arquitetura e 

engenharia
98

, com série histórica de 2000 a 2010, cedida em 2011 pelo CREA-CE e 

disponibilizada pelo orientador desta pesquisa; (3) banco de dados dos alvarás de construção, 

                                                 
98

 A ART é um instrumento legal, necessário à fiscalização das atividades técnico-profissionais. Segundo o art. 

1º da Resolução nº 425/1998, do Confea, “Todo contrato, escrito ou verbal, para a execução de obras ou 

prestação de quaisquer serviços referentes à Engenharia, Arquitetura e Agronomia fica sujeito a ART, no 

Conselho Regional em cuja jurisdição for exercida a respectiva atividade”. A base de dados das ARTs contém 

informações sobre os projetos de engenharia e arquitetura de todo o Ceará, cujos profissionais projetistas 

retiraram ART no CREA-CE, mas não há registro se as obras e os serviços foram efetivamente executados. Os 

dados estão separados em duas planilhas: uma intitulada “Geral” (abrangendo todos os tipos de 

empreendimentos) e a outra intitulada “Multifamiliar” (abrangendo apenas os empreendimentos multifamiliares). 

Cada planilha contém as seguintes informações: Contratante, Proprietário, Endereço, Bairro, Município, 

Profissional, Descrição da Obra, Empresa, Valor da Obra/Serviço e Data de pagamento. 
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com série histórica de 2000 a 2013, cedido em 2014 pela SEUMA/PMF em atendimento ao 

Ofício nº 10/2014 (datado de 10/02/2014); e (4) banco de dados dos condomínios do bairro 

Sapiranga/Coité elaborado durante a pesquisa pela autora. 

O mapa 16 mostra a expansão dos condomínios horizontais e “casas em série”
99

 no 

bairro, com base em fotografias aéreas e imagens de satélite (1995, 2001, 2004, 2009) e nos 

trabalhos de campo realizados. Foram mapeados 7 empreendimentos em 1995, 71 em 2001, 

110 em 2004 e 163 em 2009, entre condomínios horizontais e conjuntos de “casas em série”. 

Observa-se que em 1995 havia poucos condomínios, que se concentravam na porção 

oeste próximo às avenidas Washington Soares e Edilson Brasil Soares, enquanto em 2001 

houve expansão para a porção leste do bairro, nas proximidades do complexo fluviolacustre 

da Sapiranga, e para a porção oeste nas proximidades da Av. Dr. Joaquim Frota. Em 2004, 

intensificou-se a expansão dos condomínios nos dois focos de concentração identificados em 

2001, destacando-se a ocupação das margens e da planície de inundação da lagoa do Coité. 

Em 2009, a maior expansão foi na porção leste (especialmente nas vias Cons. Gomes de 

Freitas e Augusto Jaime Benevides).  

A figura 44 apresenta os valores do preço médio do m² construído para os bairros 

mais “disputados” de Fortaleza, bem como o valor médio do m² de casas em Fortaleza, 

segundo dados do SECOVI-CE.  

  

Figura 44: Bairros mais disputados e preço médio de casas em Fortaleza 

Fonte: SECOVI-CE, disponível em http://www.bsice.com.br/noticias.php?id=56. Acesso 15/12/2011 

Verifica-se o preço médio do m² das casas no bairro segue a tendência de preço na 

cidade e aproxima-se dos valores de bairros como Cambeba e Messejana, no setor sudeste. 

Segundo entrevistas com corretores imobiliários, o perfil do comprador é de famílias 

                                                 
99

 Partilhando do entendimento de Monteiro (2007), entende-se por casas em série as sequências de edificações 

idênticas, porém implantadas em lotes independentes nas quadras, cuja construção se dá por parte de iniciativa 

do empreendedor. Cada conjunto de  “casas em série” foi mapeado como um só empreendimento.  

http://www.bsice.com.br/noticias.php?id=56
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pequenas ou casais, de rendas médias. O discurso da segurança e da qualidade de vida 

compõe a ideologia que promove a venda do espaço tornado mercadoria: 

[...] as pessoas tão procurando isso: fugir da agitação. E aí vem o conceito de 

condomínio [...] Com os equipamentos, as pessoas tendem a buscar o condomínio, 

agregar valor... por que? Porque o condomínio dá mais segurança, o condomínio 

proporciona um lazer que as pessoas às vezes não tem condição de dar ao filho por 

conta do dia-a-dia. Então, essa é a temática que vai pro condomínio, agregada à 

segurança. Chão, lazer e segurança: esse é o tripé do condomínio (gerente 

imobiliário da imobiliária A, em entrevista concedida à autora no dia 29/06/2011). 

Segundo o Censo 2010, há 1.027 domicílios particulares permanentes do tipo casa 

em condomínio
100

 no bairro (12% do total de domicílios), e 3.612 moradores nesses 

domicílios (11,23% do total de moradores). O bairro é um dos que apresenta os maiores 

percentuais desse tipo de domicílio, estando bem acima da média da cidade (5%), 

confirmando que os condomínios horizontais constituem o produto imobiliário que foi 

lançado no bairro e vem se expandindo no setor sudeste. É necessário lembrar que essa forma 

relaciona-se intrinsecamente à existência de favelas muito próximas, constituindo uma 

alternativa do circuito imobiliário para se expandir nesse setor de conflitos na metrópole. 

Antes de analisar as bases de dados do circuito imobiliário formal, julga-se 

interessante apresentar os dados das ofertas imobiliárias disponíveis no site Zap Imóveis, que 

oferece estatísticas do mercado imobiliário para cada um dos bairros que possui ofertas e para 

todos os tipos de imóveis (apartamentos, casas, imóveis comerciais etc.). O gráfico 05 

apresenta a variação do preço do m² dos imóveis tipo casa anunciados no Zap Imóveis.  

 

Gráfico 05: Variação do preço do m² de casas anunciadas em Sapiranga/Coité (jan/2010-out/2011) 

Fonte: http://www.zap.com.br/imoveis/fipe-zap/ 

 

 

                                                 
100

 Essa variável não existe nos Censos anteriores, inviabilizando análise evolutiva. O fato de essa variável ter 

sido incluída no Censo 2010 indica a importância que esse “produto” vem ganhando nas cidades brasileiras. 

http://www.zap.com.br/imoveis/fipe-zap/
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Embora o gráfico seja elaborado com base em uma amostra pequena (23 imóveis), 

ele reflete bem a realidade, de acordo com as entrevistas realizadas e as consultas aos sites de 

imobiliárias atuantes no bairro. O valor do m² das casas ofertadas é em média R$2.000,00 

(para valores de 2010), informação confirmada pelos dados de ITBI e pelas entrevistas.   

A tabela 24 sintetiza as características dos 23 imóveis anunciados no Zap Imóveis. O 

perfil delineado aponta para as “classes médias”: imóveis com até 8 vagas de garagem, até 4 

suítes, áreas superiores a 120m² e preços entre R$200.000,00 e R$1.000.000,00. 

Tabela 24: Características dos 23 imóveis residenciais do bairro Sapiranga/Coité ofertados no Zap Imóveis 

(out/2011) 

Tipo de casa 
Nº de 

imóveis 

Nº de 

quartos  

Nº de 

imóveis 

Área construída 

(em m²) 

Nº de 

imóveis 

Preços (em 

R$) 

Nº de 

imóveis 

Padrão 17 3 15 121 – 150 3 
200.000 a 

250.000 
1 

Casa em 

condomínio 
6 4 8 151 – 180 6 

250.000 a 

300.000 
3 

Nº de vagas 

de garagem 

Nº de 

imóveis 

Nº de 

suítes  

Nº de 

imóveis 
181 – 209 4 

300.000 a 

350.000 
4 

2 8 1 2 241 – 270 4 
350.000 a 

400.000 
5 

3 8 2 1 271 – 300 1 
400.000 a 

600.000 
8 

4 5 3 16 acima de 301 3 
800.000 a 1 

milhão 
1 

6 2 4 4 não informado 2 1 a 3 milhões 1 

Fonte: http://www.zap.com.br/imoveis/fipe-zap/. Sistematização da autora. 

Na figura 45, podem ser visualizados alguns imóveis anunciados no Zap Imóveis, 

que são característicos da atuação do circuito imobiliário no bairro. 

O principal produto imobiliário vendido no marketing do circuito imobiliário no 

bairro é a casa em condomínio horizontal. É importante lembrar que esse produto imobiliário 

– pequeno condomínio horizontal de casas planas ou duplex – foi lançado inicialmente nesse 

bairro e posteriormente se expandiu para outros bairros, notadamente os do setor sudeste 

(Cidade dos Funcionários, Lagoa Redonda, Cambeba).  

De acordo com a Lei Complementar nº 62/2009, que institui o PDPFor, no art. 201, a 

instituição de condomínios residenciais pode se dar de três formas: 

I - condomínio residencial por unidades autônomas, constituído por edificações 

térreas ou assobradadas, com características de habitação unifamiliar, com 

implantação isolada no lote; 

II - condomínio residencial por unidades autônomas, constituído por edificações de 

até 2 (dois) pavimentos, com características de habitação multifamiliar, com 

implantação geminada e horizontal; 

III - condomínio residencial por unidades autônomas, constituído por edificações 

com mais de 2 (dois) pavimentos, com características de habitação multifamiliar, 

com implantação vertical. 

  

http://www.zap.com.br/imoveis/fipe-zap/
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Figura 45: Fotos de imóveis no bairro Sapiranga/Coité anunciados no Zap Imóveis 

Fonte: http://www.zap.com.br/imoveis/fipe-zap/ 

Em Sapiranga/Coité, ocorrem os três tipos de condomínio residencial, embora o tipo 

III seja raro e só se refira a prédios de, no máximo, 5 pavimentos. O tipo II é o predominante 

na área, mas o tipo I também é muito adotado, como ficará evidente na análise da base de 

dados das ARTs, dos Alvarás de Construção e no mapeamento realizado pela autora. 

Para aprofundar a caracterização do circuito imobiliário formal, iniciar-se-á pela 

análise dos dados de ITBI, que reúnem importantes indicadores de valorização imobiliária, 

tais como nº de transações formais de terrenos e edificações (com pagamento do tributo); 

valores de mercado do m² dos imóveis transacionados; e localização por face de quadra.  

O cenário delineado pelo banco de dados de ITBI, especialmente quanto ao preço do 

m² de terrenos e edificações, será fundamental para avançar na análise das demais bases de 

dados, que reúnem indicadores como: identificação de agentes envolvidos na incorporação, 

elaboração de projetos, construção e comercialização; características construtivas dos 

condomínios e das unidades residenciais; data de aprovação dos projetos de condomínios; 

data de emissão dos alvarás de construção; localização dos condomínios, entre outros. 

http://www.zap.com.br/imoveis/fipe-zap/
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3.3.3.1 Análise da base de dados do ITBI (2007 a 2010)  

 

A tabela 25 apresenta o número de transações imobiliárias formais (com pagamento 

de ITBI) realizadas entre 2007 e 2010 no distrito fiscal 59, que abrange quase totalmente 

Sapiranga/Coité
101

 e parte dos bairros Alagadiço Novo, Edson Queiroz e Sabiaguaba, 

conforme a figura 46. 

Tabela 25: Número de transações imobiliárias formais no distrito fiscal 59 (2007-2011), por tipo e 

proporção em relação à Fortaleza 

 
Tipo 

Terrenos Edificações Total 

Anos Absoluto 
% em relação a 

Fortaleza 
Absoluto 

% em relação a 

Fortaleza 
Absoluto 

% em relação a 

Fortaleza 

2007 7 0,28% 283 2,10% 290 1,81% 

2008 131 4,92% 428 2,68% 559 3,00% 

2009 81 3,34% 390 2,38% 471 2,50% 

2010 102 3,62% 394 2,32% 496 2,51% 

Total 321 3,08% 1495 2,38% 1816 2,48% 

Fonte: Organização da autora a partir do banco de dados de ITBI, 2011. 

Observa-se que os anos de 2008 e 2010 apresentam os valores mais elevados da série 

histórica, fato ligado à dinâmica geral do mercado imobiliário no Brasil e na cidade, que teve 

grande crescimento nesses anos. Atualmente, percebe-se o arrefecimento da expansão 

imobiliária nessa área em virtude de “esgotamento” de terrenos socialmente produzido pela 

especulação imobiliária e pelo aumento absurdo de preço dos terrenos. 

Verifica-se que a participação das transações com terrenos no distrito é maior que o 

percentual das transações com edificações em relação à Fortaleza em todos os anos, com 

exceção de 2007. Assim, embora os números absolutos dos terrenos comercializados sejam 

sempre inferiores aos das edificações, proporcionalmente o submercado de terrenos é maior 

que o de edificações.  

Como a terra é a “matéria-prima” da produção imobiliária, pode-se inferir que a 

expansão do mercado formal continuará na área até atingir o esgotamento dos terrenos, que já 

se anuncia, especialmente para as pequenas construtoras e imobiliárias.  

 

                                                 
101

O bairro Sapiranga/Coité tem 333 quadras fiscais, sendo 266 no distrito fiscal 59 e 61 no distrito 61. 
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Figura 46: Quadras por distrito fiscal no bairro Sapiranga/Coité 

Fonte: Elaboração da autora a partir do mapeamento de quadras fiscais da SEFIN/PMF, 2011. Dados cedidos à 

pesquisa em atendimento aos Ofícios nº 82/2010 (datado de 28/09/2010) e nº 44/2011 (datado de 03/08/2011). 

Além disso, é preciso lembrar que a propriedade privada da terra é simultaneamente 

fundamento e obstáculo para a expansão do circuito imobiliário, de modo que a retenção de 

terrenos pautada na lógica especulativa pode frear a expansão imobiliária em alguns 

momentos, como se apreende da fala do gerente imobiliário da imobiliária A: 

Há alguns anos atrás, quando tinha terreno maior, que hoje não tem mais, tinham 

umas construtoras maiores que faziam condomínios fechados. Só que hoje aqui não 

se faz mais condomínio fechado por um único motivo: não tem terreno. Os terrenos 

hoje estão muito pequenos e não dá pra você pegar um terreno e construir 8, 10, 20 

casas. Então, mudou também o perfil: no inicio era condomínio fechado e hoje é 

casa solta. [...] O terreno era barato na época: o terreno que você comprava há sete 

anos atrás por R$30,00 o m² hoje tá R$500,00. E essa subida do preço dos terrenos 

fez com que muitos construtores saíssem da região, porque o preço do terreno pesa 

muito, chega a incidir 26% do preço final do produto. [...]  Então, ficou muito caro. 

Além de que, não tem. É muito difícil encontrar terreno. Tem muitos terrenos 

pequenos. Às vezes você vê a quadra toda vazia, mas ela é fatiada, são muitos 

donos. Com exceção de algumas, que são muradas e o dono não vende. Ele investe. 

Ele sabe que a região tende a crescer. Então, quem não precisa, não vende. Se eu 

tenho um produto que vale X e que amanhã vai valer 2X, eu seguro pra vender no 

futuro. Essa é a política dos especuladores (gerente imobiliário da imobiliária A, em 

entrevista concedida à autora no dia 29/06/2011). 

Essa informação é, em parte, confirmada pela base de dados de ARTs, segundo a 

qual a partir de 2005 a construção de residências unifamiliares teve grande crescimento ao 

passo que a construção de condomínios horizontais diminuiu, embora em 2009 e 2010 tenha 
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voltado a crescer. A compra de terrenos na área ainda pode apontar para a formação de um 

banco de terras por parte de incorporadores para iniciar o processo de verticalização da área, 

que já começa a se esboçar próximo à Av. Maestro Lisboa, com a construção de oito torres 

residenciais. A tendência de verticalização da área, em função do aumento do preço da terra 

também foi indicada pelo Vice-presidente do CRECI-CE:  

Quem tiver dinheiro pode comprar terreno lá, porque vai ganhar dinheiro. A 

valorização ali vai ser tremenda. Quem tiver grana, vá comprando. Terreno ali a uns 

2 anos atrás, estava R$ 100, 80, 50 [o m²]. Hoje está 350, 400, 500 reais o m². Na 

Edilson Brasil Soares, você não encontra por menos de R$ 500 lá dentro. É R$ 700, 

600, que o pessoal quer. Aí, você multiplica, uma valorização de 700% em termos 

de 10 anos pra cá. E é uma área belíssima. Vamos aproveitar, não tá nada 

aproveitado ali. [...] Vamos fazer uns prediozinhos por lá. Tem que liberar pra 

construir, que lá parece que não é liberado, né? Mas vai ter que liberar, sem atingir, 

e sem ter impacto ambiental. [...] você pode construir em qualquer canto 100% 

verde, ecologicamente perfeito. Não significa que vai degradar a Sapiranga nem o 

Coité, não. Tem muitos terrenos bonitos, é belíssima, tem pássaros...tudo isso pode 

ser preservado. Hoje, você pode construir sem desmatar, sem matar, sem agredir a 

natureza. Aquela área tem que ser liberada pra construção. Mas ainda vai ficar um 

tempo condomínio de casas...depois vão chegar uns prediozinhos (Vice-presidente 

do CRECI-CE, em entrevista concedida à autora no dia 10/08/2011). 

Na realidade, o PDPFor já “liberou” a verticalização da área ao ampliar o gabarito 

máximo para 48m e o índice de aproveitamento máximo para 1,5, como se destacou no tópico 

anterior. Todavia, o PDPFor também delimitou os principais focos de concentração dos 

condomínios, onde a atuação do mercado imobiliário é mais forte, como ZEIS vazio.  

Como 2008 e 2010 foram os anos que apresentaram o maior número de transações 

imobiliárias, optou-se por espacializar os dados desses anos. Para efeito de espacialização dos 

dados referentes ao bairro Sapiranga/Coité, adotou-se a escala da quadra por duas razões: (1) 

não se dispõe da base georreferenciada de faces de quadra utilizada para fins de cobrança do 

ITBI e IPTU
102

, tendo acesso apenas às quadras e distritos fiscais; e (2) a espacialização dos 

dados por face de quadra teria difícil visualização, em função do grande detalhamento. 

A seguir, apresenta-se um momento bastante descritivo e mesmo exaustivo, no qual 

são comentados os mapas referentes ao número de transações e aos valores das transações de 
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 O cálculo do IPTU é realizado com base na Planta Genérica de Valores, estabelecida em lei. A Planta 

Genérica de Valores permite fixar os valores básicos unitários dos terrenos e das edificações, expressos por m² 

de área. No caso de Fortaleza, a análise da evolução da legislação pertinente (leis nº 5.753 de 08 de novembro de 

1983, 6.050 de 26 de dezembro de 1986, 6.586, de 14 de dezembro de 1989, 6.749 de 22 de dezembro de 1990, 

8.125 de 26 de dezembro de 1997 e 8.748 de 30 de abril de 2003) mostra que apenas a lei de 2003 efetivamente 

estabeleceu uma planta de valores, já que nas leis anteriores os valores eram fixados em função das 

características dos imóveis (estado de conservação e padrão arquitetônico) e não da localização. Desse modo, a 

renda da terra não era considerada, permitindo enormes ganhos fundiários. Leis mais recentes sobre o 

lançamento do IPTU (Lei Complementar nº 27 de 27 de dezembro de 2005, Lei Complementar nº 33 de 18 de 

dezembro de 2006, Lei Complementar nº 59 de 30 de dezembro de 2008 e Lei Complementar nº 73 de 28 de 

dezembro de 2009) não fizeram atualização da planta de valores, utilizando-se até hoje os valores fixados na 

planta de 2003, apenas ajustados por percentuais e/ou índices econômicos. Ou seja, a realidade da produção 

social do espaço urbano e de sua valorização desigual não é incorporada à legislação fiscal do município.  
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terrenos e edificações em 2008 e 2010, para que em um segundo momento seja possível tecer 

uma interpretação sobre o movimento geral do período. 

Os mapas 17 e 18 mostram a espacialização dos dados de 2008 e 2010
103

 referentes 

ao número de transações com terrenos e ao valor médio de ITBI nessas transações, 

respectivamente. Em 2008, foi registrada a transferência de 111 terrenos no bairro 

Sapiranga/Coité. Observa-se concentração de transações imobiliárias com terrenos na porção 

leste do bairro, entre a Av. Evilásio Miranda e a Av. Dr. Correia Lima, onde se verificou a 

maior expansão de condomínios horizontais ou “casas em série” (cf. mapa 16). Analisando os 

valores médios de IPTU (por m²) pagos pelos terrenos transacionados, observa-se que a 

porção leste do bairro apresenta os valores mais baixos. Ressalte-se que a quadra que 

registrou o maior volume de terrenos transacionados (22 terrenos) tinha média de IPTU de 

R$17,57 por m². Em 2008, os valores de IPTU variaram de R$3,82 a R$79,66 por m² no 

bairro, enquanto os valores de ITBI variaram de R$62,91 a R$309,27 por m².  

Na cidade de Fortaleza, os valores de IPTU em 2008 variaram de R$0,72/m² (nas 

áreas mais periféricas ou em áreas centrais degradadas) a R$2.600,00/m² (no Meireles), 

enquanto o ITBI variou de R$1,45/m²  a R$5.782,00/m². Como o ITBI é mais próximo do 

valor efetivamente praticado pelo mercado, a partir de sua análise, observa-se que os terrenos 

mais caros situam-se próximo à Av. Washington Soares e à Av. Edilson Brasil Soares e na 

Av. Maestro Lisboa, sendo o terreno mais caro localizado às margens da lagoa da Sapiranga.  

Em 2010, o volume de transações com terrenos apresentou acentuada queda, ficando 

em 55 (cf. mapa 17). Pode-se inferir que se delineia uma tendência de esgotamento (relativo) 

dos terrenos, associado ao fato de que outros setores da cidade emergem para o mercado 

imobiliário. Além disso, os conflitos territoriais relacionados à violência urbana incidem nesta 

queda, como ficou evidenciado durante as entrevistas. Verifica-se que o maior número de 

terrenos transacionados localiza-se próximo à lagoa da Sapiranga. Destaque-se que houve a 

transação imobiliária de cinco terrenos no conjunto Alvorada dentro do mercado formal, que 

pode apontar para o processo de substituição residencial. 

O IPTU dos terrenos no bairro em 2010 variou entre R$11,00/m² e R$89,00/m², não 

apresentando alterações significativas com relação a 2008. Já na cidade, os valores de IPTU 

variaram entre R$0,09/m² e R$1.464,10/m² (no Centro). Os maiores valores médios de 

IPTU/m² dos terrenos situam-se na porção oeste do bairro, próximo às Av. Washington 

Soares e Edilson Brasil Soares.  
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 Os dados de ITBI e IPTU de 2008 foram corrigidos pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) 

referente à dezembro de 2010 a fim de possibilitar a comparação dos valores nos dois anos. 
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Vale ressaltar que o IPTU mais caro localiza-se no conjunto Alvorada (Av. Eng. Leal 

Lima Verde), outro elemento que reforça a ideia de que haja substituição residencial na área. 

Na cidade, os valores médios de ITBI variaram de R$3,52/m² a R$4.330,52/m² (no Meireles), 

enquanto no bairro variam de R$90,00/m² a R$380,00/m², sinalizando incremento na 

valorização dos terrenos em relação a 2008, conforme mapa 18. Verifica-se maior valorização 

nos terrenos na porção oeste do bairro, próximo às Av. Washington Soares e Edilson Brasil 

Soares, bem como próximo da lagoa da Sapiranga. 

Os mapas 19 e 20 mostram a espacialização dos dados de 2008 e 2010 referentes ao 

número de transações com edificações e ao valor médio de ITBI nessas transações, 

respectivamente. Quanto às transações dos imóveis com edificações em 2008, destacam-se a 

porção leste, entre a Evilasio Miranda e a Dr. Correia Lima, e a porção oeste, entre a Cons. 

Gomes de Freitas e a Dr. Joaquim Frota, que são os dois focos de concentração dos 

condomínios horizontais e “casas em série”, conforme mapa 19. Somente numa quadra da rua 

José Vilar de Andrade (ou Augusto Jaime Benevides) foram transacionados 38 imóveis com 

edificações, devendo-se lembrar que há muitos condomínios nessa via. Ressalte-se que houve 

35 imóveis transacionados no conjunto Alvorada, novamente apontando para o processo de 

substituição residencial na área. Já no Conjunto Senhor do Bonfim, foram registradas 3 

transações de imóveis.  

A variação nos valores por m² do IPTU dos imóveis edificados no bairro é mais 

acentuada que a dos terrenos: de R$46,23 a R$4.928,81. Em Fortaleza, a variação do IPTU 

das edificações foi de R$7,30 a R$8.886,73 (no Meireles). Os imóveis com IPTU mais alto 

em Sapiranga/Coité localizam-se na porção oeste (proximidades da Rua Dr. Joaquim Frota). 

As vias com os valores mais altos de IPTU em 2008 foram Washington Soares, Conselheiro 

Gomes de Freitas, Ministro Abner Vasconcelos, Rua Antonio Gentil, Dr. Joaquim Frota, 

Presidente Arthur Bernardes, Eliseu Oriá e José Vilar de Andrade. 

Já os valores de ITBI registrados no bairro variaram de R$352,58 a R$11.877,52, 

enquanto na cidade variaram entre R$26,73 e R$47.768,96 (no Edson Queiroz). Os valores de 

ITBI mais altos localizam-se na Av. Washington Soares (R$11.877,52 por m²) e na Cons. 

Gomes de Freitas (R$4.154,00 por m²), mas a maioria dos imóveis apresenta valores médios 

de ITBI entre R$1.000,00 e R$2.500,00 (cf. mapa 20). 

Quanto às transações com edificações em 2010, observa-se novamente que as 

quadras onde houve transações imobiliárias concentram-se nos focos de expansão dos 

condomínios e “casas em série”.  
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Em 2010, em Fortaleza os valores de IPTU variaram de R$4,91/m² a 

R$30.020,86/m² (no Aeroporto), enquanto os de ITBI variaram entre R$9,80/m² e 

R$63.599,30/m² (em Varjota). Em Sapiranga/Coité, destaca-se a rua José Vilar de Andrade
104

, 

onde se realizaram 25 transações imobiliárias, bem como as vias Av. Dr. Correia Lima, Rua 

Marcelino Lopes e Nadir Saboia (com 12 transações cada). Na maioria das quadras, houve até 

5 transações (cf. mapa 19). Destaca-se que ocorreram 26 transações com imóveis no conjunto 

Alvorada e 2 no Conjunto Senhor do Bonfim. 

Os valores de IPTU no bairro variaram de R$42,00 a R$1.436,00. As vias com 

valores de IPTU mais altos foram Av. Washington Soares, Rua Bill Cartaxo e Rua Cel. 

Olegário Memória. Já o ITBI variou de R$184,00 a R$9.956,00, localizando-se o valor mais 

alto na Av. Washington Soares. As demais vias mais valorizadas foram: Edilson Brasil 

Soares, José Vilar de Andrade, Tabelião Joaquim Coelho, Salvador Correia de Sá, Eliseu 

Oriá, Dr. Joaquim Frota, Pres. Arthur Bernardes, Dr. Ernesto Monteiro, Antonio Gentil, Nadir 

Saboia, José Severiano, Cel. Olegário Memória e Maestro Lisboa (cf. mapa 20). Ampliou-se o 

número de imóveis com ITBI entre R$1.000,00 e R$2.500,00, em relação a 2008, e reduziu-se 

o “gap” (diferença entre máximo e mínimo), apontando para o processo de homogeneização 

do produto imobiliário na área. 

A análise desses dados confirma a importância dos elementos estruturantes do bairro 

(sistema viário principal, centralidades terciárias e espaços naturais enquanto raridade) no 

processo de valorização desigual do produto imobiliário.  

 

3.3.3.2 Análise da base de dados das ARTs (2000-2010) 

 

Complementando os dados da base de ITBI, que mostram a valorização imobiliária 

diferenciada no interior do bairro, foram analisadas as informações da base de dados de 

ARTs, do período de 2000 a 2010. Não foi viável georreferenciar os dados, mas a base de 

dados abriu outras possibilidades, sendo utilizada para identificar agentes do circuito 

imobiliário. Após várias checagens de endereços, chegou-se aos valores da tabela 26, que 

apresenta o número de empreendimentos residenciais em Sapiranga/Coité, por tipo e por ano.  

Foi identificado um total de 83 empreendimentos residenciais, sendo 36 

unifamiliares, 32 multifamiliares e 15 dos quais não se informa o tipo. Observa-se que a partir 

de 2004, houve queda no número de projetos de empreendimentos multifamiliares e expansão 
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dos empreendimentos unifamiliares e que a partir de 2009 voltou a haver grande expansão nos 

dois tipos de empreendimentos. 

Tabela 26: Número de empreendimentos residenciais no bairro Sapiranga/Coité registrados no banco de 

dados de ARTs, por tipo e por ano  

Ano 
Tipo de empreendimento 

Unifamiliar Multifamiliar Sem informação Total 

2000 - 8 - 8 

2001 - 2 - 2 

2002 - 7 - 7 

2003 - 2 - 2 

2004 3 1 - 4 

2005 - 1 - 1 

2006 1 1 - 2 

2007 - - - - 

2008 - 1 - 1 

2009 18 3 6 27 

2010 14 6 9 29 

 Total 36 32 15 83 

Fonte: Organização da autora a partir do banco de dados de ARTs do CREA-CE, 2011. 

Outra informação importante é a propriedade do empreendimento. Segundo a tabela 

27, 34 empreendimentos são de pessoas físicas, com destaque para as residências 

unifamiliares (52,94%), enquanto 46 empreendimentos realizados por 21 construtoras, 

destacando-se os multifamiliares (54,35%).  

Tabela 27: Proprietários dos empreendimentos residenciais no bairro Sapiranga/Coité registrados no banco 

de dados de ARTs, por tipo  

Proprietário 

Tipo de empreendimento 

Unifamiliar Multifamiliar 
Sem 

informação 
Total 

Sem informação - 3 - 3 

Pessoas físicas 18 5 11 34 

A&B Engenharia S/A - - 1 1 

Alegio Construções e Empreendimentos Imob. LT 1 - - 1 

AP Construções LTDA 1 - 1 2 

Construtora E. Dvori LTDA 6 2 1 9 

Construtora Placic LTDA - 1 - 1 

Construtora Porto LTDA - 1 - 1 

Construtora Ramos LTDA - 2 - 2 

Construtora Residence LTDA - 1 - 1 

COOPCON Engenharia LTDA - 1 - 1 

Gouveia e Marcotti LTDA - 1 - 1 

GPI Empreendimentos Imobiliários LTDA - 1 - 1 

Grand Trianon Incorporadora e Construtora SPE LTDA - 3 - 3 

J. Brasil Construções e Empreendimentos LTDA. - 1 - 1 

JL Engenharia LTDA - 1 - 1 
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JVS Engenharia LTDA 2 - - 2 

LR Construções LTDA - 3 - 3 

Mansão do Leste Construtora e Incorporadora SPE LTDA 8 - - 8 

Max Shoping Material de Construções LTDA - 2 - 2 

Nível Construções LTDA - 1 - 1 

SCC Construções Empreendimentos LTDA - 2 1 3 

WDA Construções LTDA - 1  1 

TOTAL 36 32 15 83 

Fonte: Organização da autora a partir do banco de dados de ARTs do CREA-CE, 2011. 

(-) Sem empreendimentos 

De acordo com a tabela 28, entre os empreendimentos unifamiliares destaca-se a 

atuação das empresas Mansão do Leste Construtora e Incorporadora SPE LTDA e 

Construtora E. Dvori LTDA. Já entre os empreendimentos multifamiliares destacam-se as 

empresas Grand Trianon Incorporadora e Construtora SPE LTDA e LR Construções LTDA. 

Ressalte-se que apenas a empresa E. Dvori LTDA atuou nos dois tipos de empreendimento. 

Tabela 28: Número de unidades e área construída dos empreendimentos multifamiliares no bairro 

Sapiranga/Coité registrados no banco de dados de ARTs 

Proprietário 
Nº de 

unidades 

Área total 

construída (m²) 

Área de cada 

unidade (m²) 

Wellington Sousa Soares Filho 4 570 142 

JL Engenharia LTDA 8 1.001,78 123 

LR Construções Ltda 10 1002,2 100 

LR Construções Ltda 13 1.935,18 145 

Coopcon Engenharia LTDA 15 2884 190 

Grand Trianon Incorporadora e Const. SPE LTDA 15 2.029,42 132 

Ricardo Figueiredo Bezerra 15 - - 

E. Dvori Construções e Empreendimentos Imobil 16 1.940,38 123 

WDA Construções Ltda 16 - - 

Construtora Residence LTDA 20 1.490,64 73 

Construtora Placic LTDA 26 4.702,07 180 

Grand Trianon Incorporadora e Const. SPE LTDA 36 4.130,16 110 

José Diniz Vieira 40 - - 

Cond Ed Res Mateus de Oliveira Scipião - 518,4 - 

Condomínio Dom Eduardo I - 1.991,14 - 

Grand Trianon Incorporadora e Const. SPE LTDA - - - 

Osmar de Souza Araujo - 282,81 - 

J. Brasil Construções e Empreendimentos LTDA - 1.352,10 - 

Construtora E. Dvori - - - 

Max Shopping Material De Const. LTDA - 6.448,45 - 

SCC Construções Empreendimentos LTDA - 950 - 

Francisco Martônio da Ponte Viana - - - 

GPI Empreendimentos Imobiliários Ltda - 1.700 - 
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Max Shopping Material de Const. ltda - 7078,77 - 

LR Construções Ltda - 1.935,18 - 

Construtora Ramos Ltda - - - 

SCC Construções Empreendimentos LTDA - - - 

Construtora Ramos Ltda - 593,16 - 

Nível Construções Ltda - 1.710,23 - 

Construtora Porto Ltda - 1025,44 283,27 

Cond Edifício Tiago II - 538,54 - 

Gouveia e Marcotti Ltda - 1573,02 - 

Fonte: Organização da autora a partir do banco de dados de ARTs do CREA-CE, 2011.  

(-) Sem informação 

A tabela 28 apresenta as informações sobre os 32 condomínios registrados na base 

das ARTs, mostrando que o tamanho dos condomínios é bem diversificado, variando de 4 a 

40 unidades. Por isso, há uma diferença tão grande entre a mínima e a máxima área construída 

dos condomínios (incluindo todas as unidades). Comparando a área construída por unidade 

(seja unifamiliar seja em condomínio), percebe-se que as casas isoladas apresentam em geral 

maior área construída
105

 do que uma unidade em condomínio e que, quanto maior é o número 

de unidades em um condomínio, menor é a área correspondente a cada unidade.  

Em relação aos consultores que assinaram as ARTs, também se observa 

pulverização, já que a maioria dos projetistas registrados na base só atuou em um ou dois 

empreendimentos. Há registro de 53 profissionais, sendo 40 engenheiros e 13 arquitetos. 

Conforme a tabela 29, a pulverização dos projetistas é maior nos empreendimentos 

multifamiliares do que nos unifamiliares, pois 24 profissionais atuaram nos 32 

empreendimentos multifamiliares, enquanto apenas 16 profissionais atuaram nos 36 

empreendimentos unifamiliares. Observa-se que apenas três profissionais atuaram nos dois 

tipos de empreendimento, destacando-se dois projetistas (cada um com 8 projetos).  

Tabela 29: Projetistas atuantes no bairro Sapiranga/Coité registrados no banco de dados de ARTs, por tipo 

de empreendimento 

Profissional 
Nº de profissionais atuantes por tipo de empreendimento 

Unifamiliar Multifamiliar Uni e multifamiliar Sem informação 

Engenheiro 11 19 2 9 

Arquiteto 5 5 1 4 

Total 16 24 3 13 

Fonte: Organização da autora a partir do banco de dados de ARTs do CREA-CE, 2011. 

Concluindo as considerações sobre a base das ARTs, cabe ressaltar que foram 

registrados 59 empreendimentos residenciais (perfazendo 71,08% do total da amostra) a partir 
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 A maior área construída por unidade em um condomínio é 190m² (condomínio de 4 UHs), enquanto a maior 

área construída de uma residência isolada é 283m². A menor área construída por unidade em um condomínio é 

70m² (condomínio de 20 UHs), enquanto a menor área construída de uma residência isolada é 100m². 
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de 2006, quando foi divulgado o mapeamento das ZEIS, que limitariam a atividade 

imobiliária na área após aprovação do PDPFor em 2009. Mesmo após a aprovação do 

PDPFor, como as ZEIS vazio permanecem sem efetiva implementação, o circuito imobiliário 

continua atuando na área. 

As ZEIS aparecem como obstáculo à livre expansão do mercado na área, como 

evidencia a fala do gerente imobiliário da imobiliária A: 

[...] aqui tem muita região que você não pode construir porque é zona de interesse 

social. Então, existem alguns terrenos que tem restrição e isso pro mercado 

imobiliário foi um golpe grande, porque a gente acaba nem entendendo porque se 

define alguns terrenos como ZEIS...eu não sei qual foi o parâmetro que foi usado pra 

definir porque tem terreno que não tem nenhuma...você não sabe... eu tinha um 

terreno aqui perto de 3000m² que de um dia pro outro não valia mais nada, por conta 

das ZEIS, porque ali você só pode construir para interesse social e quem tem um 

terreno de 3000 m² numa área nobre jamais vai construir ali uma casa, um conjunto 

habitacional para pessoas de menor poder aquisitivo. Então, é um complicador 

hoje...mas tá na lei.  

Quando questionado sobre sua avaliação do PDPFor, o Vice-Presidente do CRECI-

CE mostrou o grande descontentamento do setor imobiliário com a criação das ZEIS: 

Tem alguns questionamentos que o SINDUSCON fez que não foram atendidos. Foi 

negociado exaustivamente, mas algumas coisas ficaram de fora [...] teve 

questionamentos de algumas ZEIS, em locais que a prefeita queria que acontecesse 

essas ZEIS, mas não dá condições pra que essas ZEIS sejam locadas. Não dá 

infraestrutura. Problemas sociais que existem, como algumas favelas serem 

urbanizadas, tornadas bairros. Ser organizadas, não foram feitas ainda. Ou seja: se 

faz o que se quer, mas não se faz o que é preciso pra se querer aquilo. Então, 

algumas coisas ficaram ainda a desejar dentro do plano diretor [...] Ela [a prefeita] 

alega que teria a convivência de pessoas de baixa renda com pessoas de, com mais 

capital, de melhor vida, pra que se pudesse organizar, e auto se misturarem e 

melhorar. Mas não deu condições pra isso. Não dá um curso no local pra que a 

pessoa possa se profissionalizar. Não é só botar lá dentro de um terreno nobre, perto 

de uma área nobre, sem dar condição pra que aquela população que está ali conviver 

de uma forma mais harmônica. [...] Eu acho que as ZEIS, se não forem bem tratadas, 

terão um impacto de desvalorização. Desvalorização dos terrenos. Porque não é bem 

esclarecido o que é a ZEIS. (Vice-Presidente do CRECI-CE, em entrevista 

concedida à autora no dia 10/08/2011) 

Os representantes do setor imobiliário criticam as ZEIS justamente com relação ao 

seu principal objetivo: desvalorizar a terra urbana para conter a especulação imobiliária e, 

assim, permitir o seu acesso às populações de baixa renda por meio de políticas de HIS.  

 

3.3.3.3 Análise da base de dados dos Alvarás de Construção (2000-2013) 

 

Outro importante banco de dados do circuito imobiliário formal na Sapiranga refere-se 

aos alvarás de construção emitidos de 1994 a 2013 em Fortaleza
106

, que dispõe das seguintes 
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 Conforme já explicado em relação aos dados das ARTs (CREA-CE, 2011), há muitas dificuldades para 

mapear as informações do banco de dados da SEUMA: do total de 7481 alvarás de construção registrados, 5107 
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informações: Construtor; Projetista; Proprietário; Tipo Logradouro; Nome Logradouro; 

Numero; Complemento; Cep; Bairro; Data emissão; Nº Alvará; Processo; Zoneamento; Uso; 

Categoria; Nº Unidades; Nº Pavimentos; Área Terreno; Área Construída; Inscrição de IPTU.  

Cumpre ressaltar que o período de 1994 a 1999 apresenta inúmeras falhas (dados 

incompletos ou errados), relacionadas, entre outros fatores, às mudanças de metodologia de 

registro das informações, inviabilizando sua inclusão na análise proposta. Além disso, nesse 

período não há nenhum registro de alvará de construção para empreendimentos na 

Sapiranga
107

. Assim, adotou-se o período de 2000 a 2013 para a presente análise. 

Após várias checagens de endereços, chegou-se aos valores da tabela 30, que 

apresenta o número de empreendimentos residenciais no bairro Sapiranga/Coité, com alvarás 

de construção emitidos, por tipo e por ano. Foi identificado um total de 166 empreendimentos 

residenciais, sendo 83 unifamiliares e 83 multifamiliares.  

Tabela 30: Número de empreendimentos residenciais no bairro Sapiranga/Coité com alvarás de construção 

emitidos, por tipo e por ano  

Ano 
Tipo de empreendimento 

Unifamiliar Multifamiliar Total 

2000 4 19 23 

2001 5 11 16 

2002 8 7 15 

2003 2 4 6 

2004 5 4 9 

2005 3 2 5 

2006 24 4 28 

2007 2 5 7 

2008 6 6 12 

2009 6 7 13 

2010 15 3 18 

2011 1 4 5 

2012 2 5 7 

2013 - - - 

Sem informação - 2 2 

Total 83 83 166 

Fonte: Organização da autora a partir do banco de dados de Alvarás de Construção (SEUMA, 2014). 

Dados cedidos à pesquisa em atendimento ao Ofício nº 10/2014, datado de 10/02/2014. 

                                                                                                                                                         
não têm informação de endereço e 2359 não têm nem mesmo a indicação de bairro; do total de 1890 residenciais 

multifamiliares, 1140 não têm informação de endereço; e do total de 3810 residenciais unifamiliares, 3002 não 

têm informação de endereço. Diante da deficiência na informação espacial, optou-se por explorar a base de 

dados com foco na identificação dos agentes do circuito imobiliário local. 
107

 Nesse época, já havia iniciado a expansão imobiliária em direção à Sapiranga, inclusive com condomínios 

horizontais, para os quais há exigência de licenciamento ambiental (por estarem em área sem esgotamento 

sanitário) e alvará de construção para fazer o devido Registro de Incorporação. Todavia, no cenário de 

autofinanciamento das construtoras, havia maior “flexibilidade” para que as construtoras descumprissem as leis 

pertinentes. Portanto, a produção imobiliária para mercado nem sempre é “formal” ou “legal”, como se imagina.   
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A análise permite observar a existência de 2 picos de emissão de alvarás para 

empreendimentos unifamiliares: o primeiro em 2006, que pode estar relacionado tanto ao 

aumento do crédito imobiliário pelo SFH quanto à divulgação do mapeamento de delimitação 

das ZEIS, que poderia limitar o uso para mercado futuramente; e o segundo em 2010, 

associado ao boom do mercado imobiliário em Fortaleza, quando Sapiranga ainda era um 

“canteiro de obras”. Chama a atenção a ausência de registros de emissão de alvarás em 2013, 

o que pode ratificar a análise dos agentes do circuito imobiliário entrevistados, segundo a qual 

o esgotamento dos terrenos e o preço exorbitante está inviabilizando o padrão horizontal na 

área (tanto o unifamiliar quanto o multifamiliar, embora para o segundo tenha peso maior). 

Quanto aos alvarás para empreendimentos multifamiliares, destacam-se três 

inferências: a primeira refere-se ao pico de emissão de alvarás entre 2000 e 2002, que pode 

ser explicado pelo baixo preço da terra associado à sua grande oferta que atraiu a expansão 

imobiliária para Sapiranga no início da década; a segunda é relativa ao crescimento no 

período de 2007 e 2009 (menos intenso que o período de 2000 e 2002, em virtude da redução 

da oferta de terra e do aumento do preço dos terrenos), fato relacionado às transformações de 

conjuntura nacional e local, marcado pelo aumento do crédito e do tempo de endividamento, 

associado à diminuição de juros, cenário que favoreceu a expansão da forma condomínio na 

cidade de Fortaleza; e a terceira inferência é relativa à ausência de registro de alvarás emitidos 

em 2013, que pode indicar o limite da propriedade privada da terra, que tem inviabilizado o 

acesso a novos terrenos, principal insumo da produção imobiliária.  

Outras informações importantes constantes nessa base de dados são a propriedade do 

empreendimento (que nesse caso indica o agente incorporador, ou seja, aquele que comanda 

todo o processo de produção imobiliária) e a relação entre proprietário, construtor e projetista. 

Dentre os 104 proprietários identificados, 45,2% são construtoras e 54,8% são pessoas físicas, 

sendo que as construtoras detém 55% dos empreendimentos e as pessoas físicas detém 45%. É 

preciso ressalvar que os nomes de pessoas físicas que aparecem na base de dados no campo 

“proprietário” podem ser de donos de construtoras, pois é possível donos de construtoras 

abrirem processo de alvará de construção em seu próprio nome e, portanto, o número de 

construtoras provavelmente é bem maior.  

Nos casos registrados nesse banco de dados, os papéis do “construtor” e do 

“projetista” são assumidos pela mesma pessoa (física ou jurídica) em 37,35% dos 

empreendimentos multifamiliares e em 68,67% dos empreendimentos unifamiliares, 
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indicando relações mais complexas na produção imobiliária de condomínios, com maior nível 

de especialização das etapas da operação imobiliária.  

Já os papéis de “proprietário” e “construtor” são assumidos simultaneamente em 

10,84% dos empreendimentos multifamiliares e em 2,41% dos empreendimentos 

unifamiliares, considerando-se os nomes que aparecem na base de dados. Esse valor baixo 

poderia indicar significativa separação nas funções de incorporação (proprietário que detém o 

terreno e controla a produção) e construção (quem faz a obra, que pode ser pessoa física ou 

uma construtora), o que contrariaria todos os achados da pesquisa indicando superposição das 

funções de incorporação e construção. Todavia, há um detalhe que explica essa aparente 

contradição: a análise minuciosa dos nomes das construtoras no campo “proprietário” e 

pesquisas nos sítios eletrônicos disponíveis das construtoras revelou que os nomes constantes 

no campo “construtor” referem-se aos donos, sócios ou diretores das respectivas construtoras. 

Destarte, reafirma-se que a incorporação é realizada pelas construtoras no circuito imobiliário 

formal na Sapiranga, não havendo a atuação do “incorporador puro”
108

 (RUFINO, 2012).  

Finalmente, os papéis de “proprietário” e “projetista” são assumidos pela mesma 

pessoa em 13,25% dos empreendimentos multifamiliares e 1,20% dos empreendimentos 

unifamiliares. A maior superposição das funções de proprietário e projetista nos 

empreendimentos multifamiliares pode ser explicada pelo fato de que esses “proprietários” 

são construtoras que também realizam a função de “projetista”. 

Segundo a tabela 31, 75 empreendimentos são de 57 pessoas físicas, com destaque 

para as residências unifamiliares (59,04%), enquanto 91 empreendimentos foram realizados 

por 47 construtoras, destacando-se os multifamiliares (59,04%). Entre os empreendimentos 

unifamiliares destaca-se a atuação das empresas Mansão do Leste Construtora e 

Incorporadora SPE LTDA
109

, Construtora Ramos, Construtora E. Dvori LTDA e Maria 

Claudia Parente A. Cavalcante ME. Já entre os empreendimentos multifamiliares destacam-se 

as empresas LR Construções LTDA, SG Empreendimentos Imobiliários, E. Dvori LTDA, 

Construtora Placic LTDA, Construtora Residence LTDA, J Brasil Construções LTDA, 

Coopcon Engenharia LTDA e Nelson Barros Vilela Neto. Ressalte-se que as empresas E. 

Dvori LTDA e  LR Construções LTDA atuaram nos dois tipos de empreendimento.  

                                                 
108

 No caso específico da metrópole Fortaleza, a figura do “incorporador puro” refere-se a empresas constituídas 

a partir de capitais locais, focadas exclusivamente na atividade de incorporação. Cuidando apenas do 

investimento na obra, o vínculo empresarial entre as “incorporadoras puras” e as construtoras é o contrato para 

construção do empreendimento imobiliário (RUFINO, 2012). O termo incorporador puro aparecerá no texto 

entre aspas para explicitar que não se trata de um conceito teórico, mas de uma noção empírica. 
109

 Não foi possível identificar os componentes (empresas e/ou pessoas físicas) que compõem as SPEs com 

atuação na Sapiranga, pois a identidade de cada sócio é mantida em sigilo no mercado imobiliário. Esse dado 

poderia ser obtido na Junta Comercial do Estado do Ceará, mas é cobrado o pagamento pela informação. 
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Tabela 31: Proprietários (incorporadores) dos empreendimentos residenciais no bairro Sapiranga/Coité com 

alvarás de construção emitidos, por tipo 

Proprietário (papel de incorporador) 
Tipo de empreendimento 

Unifamiliar Multifamiliar Total 

ABELARDO GADELHA ROCHA FILHO - 2 2 

ALEXANDRE DE OLIVEIRA SERPA 1 - 1 

ANTONIO ALBERTO CARVALHO FEITOSA - 1 1 

ANTONIO BORGES CAMPOS - 1 1 

ANTONIO DE LISBOA SOBRAL - 1 1 

ANTONIO DE SOUZA RAMOS - 1 1 

ANTONIO WALTER FARIAS NETO - 1 1 

ARISTARCO BARBOSA SOBREIRA - 1 1 

CARNEIRO DE MELO CONST E INC LTDA - 1 1 

CLAUDIA MARIA PARENTE A.CAVALCANTI ME 6 - 6 

CMM ENGENHARIA LTDA - 1 1 

CONPLAC ENGENHARIA LTDA - 1 1 

CONST IMOB MOREIRA GRACA LTDA - 1 1 

CONSTRUTORA ALVES MACHADO LTDA - 1 1 

CONSTRUTORA CHASTINET LTDA 3 - 3 

CONSTRUTORA MENDES CHAVES LTDA - 1 1 

CONSTRUTORA PLACIC LTDA - 2 2 

CONSTRUTORA RAMOS LTDA 7 - 7 

CONSTRUTORA RESIDENCE LTDA - 2 2 

CONSTRUTORA SILVEIRA SALLES LTDA 2 - 2 

CONSTRUTORA SUPORTE LTDA - 1 1 

COOPCON  ENGENHARIA LTDA - 2 2 

CRISANTO BELEM MORAIS 6 - 6 

DAVID VALDIR DE ANDRADE - 1 1 

DIAGRAMA CONST EMPREENDIMENTOS LTDA - 1 1 

DOCA CONSTRUCOES LTDA - 1 1 

DOIS PONTOS EMP LTDA - 1 1 

E.DVORI CONST.E EMPREEND.IMOB.LTDA 5 2 7 

ELIAS SARAIVA ME 1 - 1 

ERNANI PASSOS DOS SANTOS - 1 1 

EVERALDO DA COSTA VELHO 1 - 1 

F C ENGENHARIA LTDA - 1 1 

FELIPE ARAGAO GURGEL - 1 1 

FERNANDO JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA 1 - 1 

FRANCISCO EDYNARDO F.U.DE CARVALHO - 1 1 

FRANCISCO MARINHO VASCONCELOS - 1 1 

FREDERICO JORGE CAVALCANTE FACANHA - 1 1 

GERALDO CATUNDA SOARES 1 - 1 

GME GESTEIRA MONTEIRO ENG.E EMP. LTDA - 1 1 

HEINZ WALTER LIEBENDER 1 - 1 

HELIO NOGUEIRA GOMES 1 - 1 
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HUGO DA COSTA MARROQUIM - 1 1 

IRMAS MELO NEG IMOBILIARIOS LTDA - 1 1 

ISLENE ARAUJO LIMA VERDE 2 - 2 

J BRASIL CONSTRUCOES E EMP LTDA - 2 2 

JL ENGENHARIA LTDA - 1 1 

JOAO BATISTA DE VASCONCELOS 1 - 1 

JOAQUIM CELESTINO JUNIOR - 1 1 

JOSE CAMILO FILHO 1 - 1 

JOSE EUNICIO ARARUNA - 1 1 

JOSE EVERTON FERNANDES 1 - 1 

JOSE PEDRO CORREIA MARTINS 2 - 2 

JOSEFA FERNANDEES CALIXTO 1 - 1 

JVS ENGENHARIA LTDA - 1 1 

LANZIANO ENGENHARIA LTDA - 1 1 

LINDALVA LOPES DE O.CARVALHO 1 - 1 

LINO MAIA SCIPIAO NETO - 1 1 

LIVIA VIANA GOMES - 1 1 

LR CONSTRUCOES LTDA 1 3 4 

LUIS CARLOS FONTELES BEZERRA - 1 1 

LUIZ CARLOS HILUY LOBO E OUTROS - 1 1 

LUIZ GUILHERME DELGADO SAMPAIO - 1 1 

MAISON MEDITERRANE EMPREEND.IMOB.LT - 1 1 

MANSAO DO LESTE CONST.E INC.SPE LTDA 8 - 8 

MARCELO ERVEDOSA DE FRANCA JUNIOR 1 - 1 

MARIA BELEM DE LUNA 4 - 4 

MARIA MARLENE RIBEIRO TAVARES 2 - 2 

MARIA REGINA MENEZES MIGUEL 2 - 2 

MERCURIUS CONSTRUCOES LTDA - 1 1 

MOACIR MACHADO NETO - 1 1 

MOREFACIL CONSTRUTORA E INC. LTDA - 1 1 

NATALIA FONTELES GOMES CANTUARIA - 1 1 

NELSON BARROS VILELA NETO E OUTROS - 2 2 

NEWTON FREIRE MONTEZUMA - 1 1 

NILO CHAVES MAIA 1 - 1 

NOBREGA SALES ENGENHARIA LTDA - 2 2 

NOVA INCORPORACOES LTDA - 1 1 

ORIVALDO LIMEIRA LIMA 1 - 1 

OSVALDO RODRIGUES 2 - 2 

OTOCH TECNICA IMOBILIARIA LTDA - 1 1 

P & G ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 4 - 4 

PAULO BRITO CASTRO FILGUEIRAS 1 - 1 

PEMAVI CONSTRUCOES LTDA - 1 1 

PERIGUARI OLIVEIRA PAIVA - 1 1 

PERIMETRAL INCORPORACOES LTDA - 1 1 

PMB INVESTIMENTOS IMOB.E TUR.LTDA - 1 1 
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RAFAELLE MAGELLA DE SANTIAGO - 1 1 

RAIMUNDO FERNANDO LUZ 1 - 1 

RAIMUNDO IVAN GUEDES PEREIRA - 1 1 

RICARDO RIBEIRO STUDART DA FONSECA - 2 2 

ROBERTO CAMARA RITTES E OUTROS 1 - 1 

ROBERTO CESAR CAVALCANTI FREIRE 1 2 3 

RUI ALENCAR MACIEL - 1 1 

S G EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA - 3 3 

SADI ANTONIO STEFE - 1 1 

SOCORRO DE FATIMA MELO CORREA 1 - 1 

STEEL CONSTRUTORA LTDA 4 - 4 

VECOL-VETOR ENG.E CONSULTORIA LTDA - 1 1 

VIRGINIA LUCIA VARELA PONTE 1 1 2 

WA CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA - 1 1 

WDA CONSTRUCOES LTDA - 1 1 

WELINGTON GUIMARAES NUNES 1 - 1 

WELLINGTON FRANCA MAGALHAES 1 - 1 

WINNER CONSTRUTORA E IMOB LTDA - 1 1 

Total (104 proprietários) 83 83 166 

Fonte: Organização da autora a partir do banco de dados de Alvarás de Construção (SEUMA, 2014). Dados 

cedidos à pesquisa em atendimento ao Ofício nº 10/2014, datado de 10/02/2014. 

Nota: Construtoras destacadas em cinza. 

Ainda segundo a tabela 31, as pessoas físicas Crisanto Belém Morais, Maria Belém 

de Luma e Roberto Cesar Cavalcanti Freire se destacaram na produção de empreendimentos 

unifamiliares, enquanto as pessoas físicas Abelardo Gadelha Filho, Ricardo Ribeiro Studart da 

Fonseca e Roberto Cesar Cavalcanti Freire produziram 2 empreendimentos multifamiliares 

cada um, e 28 pessoas físicas produziram 1 empreendimento multifamiliar cada. 

A área construída das residências unifamiliares varia entre 90,15m² e 810,20m² (com 

média de 201,64m²), enquanto a área construída dos condomínios varia entre 177,04m² e 

6.413,85m² (com média de 1.521,48m²). O número de unidades por empreendimento 

multifamiliar é bem diversificado, variando de 2 a 84 unidades. Com relação à área construída 

por unidade nos empreendimentos multifamiliares, há variação de 52,33m² a 280,29m², com 

média de 140m². Observa-se que as casas isoladas apresentam em geral maior área construída 

do que uma unidade em condomínio e que, quanto maior é o número de unidades em um 

condomínio, menor é a área de cada unidade, conforme já havia sido (CREA, 2011).  

Em relação aos projetistas, também se observa pulverização, já que 89,76% dos 

projetistas registrados na base só atuaram em um ou dois empreendimentos. Há registro de 80 

profissionais, dos quais não há informação sobre a formação. Conforme a tabela 32, a 

pulverização dos projetistas é maior nos empreendimentos multifamiliares do que nos 
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unifamiliares, pois 59 profissionais atuaram nos 83 empreendimentos multifamiliares, 

enquanto apenas 33 profissionais atuaram nos 83 empreendimentos unifamiliares.  

Tabela 32: Projetistas dos empreendimentos residenciais no bairro Sapiranga/Coité com alvarás de 

construção emitidos, por tipo                          

Nome do Projetista 
Empreendimentos 

multifamiliares 

Empreendimentos 

unifamiliares 
Total 

AFRANIO PINTO BARBOSA JUNIOR 1 - 1 

ALBERTO ELOY DA COSTA NETO 1 - 1 

ALEX VICENTE DA CRUZ - 1 1 

ANA MARIA JEREISSATI MAIA - 1 1 

ANA PAOLA TEIXEIRA DE SOUZA E OUTRO 1 - 1 

ANITA MARIA DA SILVA - 1 1 

ANTONIO ALBERTO CARVALHO FEITOSA 2 - 2 

ANTONIO COELHO DE ALBUQUERQUE NETO 1 - 1 

ANTONIO ELDRO SOUZA BASTOS 3 1 4 

ANTONIO NELSIONE SOMBRA DE OLIVEIRA - 4 4 

ARI PINHEIRO AMORIM FILHO - 1 1 

ASTRID CAMARA BEZERRA LIMA - 1 1 

AUGUSTO CESAR OLIVEIRA DE CASTRO 1 - 1 

CARLOS ALBERTO CAROLINO DA CUNHA 2 - 2 

CARLOS AUGUSTO MARTINS GONDIM - 1 1 

CLAUDIA MARIA NOGUEIRA EDUARDO 1 - 1 

CRISTINA ARRUDA FONTENELE 4 4 8 

DANIEL MONTENEGRO ARRUDA 2 - 2 

DANTE AGUIAR BONORANDI 1 - 1 

DELSON BARROS DE ALMEIDA 1 6 7 

ELEAZAR MAGALHAES TEIXEIRA JUNIOR 1 - 1 

EUDENBERG PINHEIRO DA SILVA 1 - 1 

EVILAZIO PEREIRA LIMA 1 - 1 

FATIMA VALERIA QUEIROZ MACHADO 1 - 1 

FLAVIO ROBERTO COLARES DE VASCONCELOS 1 - 1 

FRANCISCA ARRAES GOMES - 1 1 

FRANCISCO ALBERTO PINTO 1 - 1 

FRANCISCO ALVES CAVALCANTE JUNIOR - 6 6 

FRANCISCO CARLOS ARAUJO VIANA 1 - 1 

FRANCISCO DE ASSIS FARIAS 1 - 1 

FRANCISCO EDYNARDO F. URANO DE CARVALHO 1 - 1 

FRANCISCO GERARDO PESSOA DE ARAUJO 1 - 1 

FRANCISCO JOSE ROCHA PALACIO 1 - 1 

GEORGE DE ALMEIDA BARRETO - 1 1 

GEORGE LUIS  MARTINS ARAUJO - 1 1 

GEORGE PASSOS DA SILVA 2 1 3 

GERARDO MAGELA MARTINS GOMES 1 - 1 

GIANCARLO BEZERRA DO NASCIMENTO COSTA 1 - 1 

INES SYLVIA MONTENEGRO CAVALCANTE 1 - 1 
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ISIDRO AUGUSTO MARTINS VILELA E OUTROS 1 - 1 

JASEN VALENTE SERRA 1 - 1 

JENNER CABRAL BORGES 2 - 2 

JOAO ALBERTO R,DOS SANTOS - 1 1 

JOAO ANDRADE LINHARES 1 - 1 

JOAO CARLOS TORRES DE LIMA - 2 2 

JOAO CRISOSTOMO LIMA DA SILVA 1 1 2 

JOAO MARCOS DAMASCENO NOGUEIRA 1 - 1 

JOAO UMBERTO DE PAULA CAVALCANTE - 1 1 

JORGE WILLAMY LOBO GALVAO 1 3 4 

JOSE FLAVIO BARREIRA PONTE 1 - 1 

JOSE NASSER HISSA 1 - 1 

JULIANA ATEM GONCALVES DE  ARAUJO COSTA - 2 2 

JULIO ROBERTO FROTA DOS SANTOS 1 - 1 

JULIO SANTOS BARREIRA 2 6 8 

LIDIA AMELIA OLIVEIRA MILITAO BRAGA 1 3 4 

LUCIANO RAMOS LEITE 1 - 1 

LUIS CARLOS CORDEIRO - 7 7 

LUIS CARLOS FONTELES BEZERRA 1 - 1 

MARCELO MAGALHAES FRANCO 2 - 2 

MARCIO CAMPOS MORAIS 1 - 1 

MARCOS FERREIRA CHASTINET - 3 3 

MARIA ANGELA DE SOUZA VIANNA 2 - 2 

MOACI BISPO BEZERRA - 1 1 

NEWTON FREIRE MONTEZUMA 1 - 1 

PAULO REGIS DE OLIVEIRA ASSUNPCAO 1 - 1 

PEDRO RICARDO SILVA BEZERRA 3 8 11 

PERIGUARI OLIVEIRA PAIVA 1 - 1 

RAIMUNDO IVAN GUEDES PEREIRA 3 - 3 

RENATA ROLA MONTEIRO DA CRUZ E OUTRA 1 - 1 

RICARDO CORREIA BORGES 1 1 2 

RICARDO HENRIQUE MURATORI DE MENEZES - 4 4 

RICARDO RIBEIRO STUDART DA FONSECA 5 5 10 

ROBERTO CESAR CAVALCANTI FREIRE 2 1 3 

ROBERTO DE ARAUJO BEZERRA 1 - 1 

RONALDO NAVARRO GONDIM 1 - 1 

RUI ALENCAR MACIEL 1 - 1 

RUTE RODRIGUES FEITOSA - 1 1 

THOMAS JEFFERSON PESSOA CALIXTO - 2 2 

TIAGO ALVES MORAIS 1 - 1 

VICTOR CARNEIRO DE MELO 1 - 1 

SEM INFORMAÇÃO 2 - 2 

TOTAL (80 projetistas) 83 83 166 

Fonte: Organização da autora a partir do banco de dados de Alvarás de Construção (SEUMA, 2014). Dados 

cedidos à pesquisa em atendimento ao Ofício nº 10/2014, datado de 10/02/2014. 
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Observa-se que 12 profissionais atuaram nos dois tipos de empreendimento, 

destacando-se Pedro Ricardo Silva Bezerra com 11 empreendimentos (6,63% do total) e 

Ricardo R. Studart da Fonseca com 10 (6,02% do total). Entre os 80 projetistas, destacam-se 6 

em número de empreendimentos: Pedro Ricardo Silva Bezerra, Luis Carlos Cordeiro, Julio 

Santos Barreira, Delson Barros de Almeida e Francisco Alves Cavalcante Junior nos 

empreendimentos unifamiliares, e Ricardo R. Studart da Fonseca nos multifamiliares.     

Para concluir a análise da base de dados de Alvarás (SEUMA, 2014), cumpre 

ressaltar que os dados confirmam que a produção imobiliária em Sapiranga/Coité é 

caracterizada pelo padrão horizontal. Analisando o campo referente ao número de pavimentos 

dos empreendimentos, observa-se que 76% dos empreendimentos unifamiliares têm 2 

pavimentos e o restante tem apenas 1 pavimento. Quanto aos empreendimentos 

multifamiliares, existe pequena diversificação – um empreendimento com 8 pavimentos 

(1,20%), um com 5 pavimentos (1,20%), um com 3 pavimentos (1,20%) e três com 4 

pavimentos (3,62%) – com expressivo predomínio de empreendimentos com 2 pavimentos 

(73,50%), seguidos pelos empreendimentos com 1 pavimento (16,87%). 

 

3.3.3.4 Análise do banco de dados dos condomínios (2000 a 2013) 

 

A produção imobiliária formal no fragmento espacial Sapiranga/Coité é parcialmente 

apresentada no Mapa 21, que foi construído com muitas dificuldades ao longo da pesquisa, 

sendo resultado de um verdadeiro “quebra-cabeça”. Desde o início da pesquisa, buscou-se 

construir um Banco de Dados associado ao mapeamento dos condomínios horizontais na área, 

contendo as seguintes informações: nome; endereço; coordenadas UTM WGS 84; 

incorporadora; construtora; escritório de arquitetura; imobiliária; número de unidades; área 

das unidades (em m²); área total (em m²); ano de entrega; tipologia; e proprietário do terreno 

anterior ao condomínio. Não foi possível mapear a totalidade da produção imobiliária na 

forma condomínio no fragmento espacial em estudo, mas se chegou perto. 

Conforme a tabela 33, foram identificados 68 condomínios
110

, dos quais 61 com 

localização conhecida (Mapa 21). Esse mapeamento confirma a tendência apresentada no 

                                                 
110

 No início da pesquisa, pensou-se em realizar um trabalho de campo acompanhada de uma liderança 

comunitária para mapeamento de todos os condomínios horizontais da área, coletando as informações para 

compor o banco de dados. Todavia, a realidade de insegurança pública no bairro inviabilizou essa estratégia. 

Desse modo, foi necessário compor o banco de dados a partir de diversas fontes: anotações de campo; sites de 

construtoras e imobiliárias; base de dados das ARTs (CREA); base de dados dos Alvarás de Construção 

(SEMAM, 2011 e SEUMA, 2014); lista de condomínios com ETE cadastradas na Gerência de Controle de 

Efluentes (SEUMA, 2014); entrevistas com imobiliárias, corretores imobiliários e construtoras. Em virtude da 



282 
 

 

capítulo anterior, referente à concentração em duas áreas: (1) na porção leste, no quadrante 

delimitado pelas vias Evilásio de Almeida Miranda, Edilson Brasil Soares, Dr. Correia Lima e 

Conselheiro Gomes de Freitas; e (2) na porção oeste, no quadrante delimitado pelas vias 

Washington Soares, Cons. Gomes de Freitas, Evilásio de Almeida Miranda e Joaquim Frota. 

De acordo com a tabela 33, foram identificados 26 agentes desenvolvendo papel de 

construtor (distribuídos em 47 empreendimentos), destacando-se a GME Engenharia com 7 

empreendimentos, a J Brasil Empreendimentos e a Residence com 4 cada, e a Carneiro de 

Melo, a Morefácil e a Vecol com 3 cada. Quanto à incorporação, foram identificados 20 

agentes incorporadores distribuídos em 40 empreendimentos, sendo geralmente o mesmo 

agente construtor, com exceção em 4 empreendimentos em que há diferenciação entre esses 

agentes. Nesse sentido, as empresas que se destacam na incorporação são as mesmas 

apontadas na construção. Quanto à participação de escritórios especializados na elaboração de 

projetos de arquitetura, foram identificados 20 profissionais distribuídos em 36 

empreendimentos, destacando-se Ricardo Studart com 7 empreendimentos, Marcelo Franco e 

Jenner Cabral com 4 cada e Daniel Montenegro Arruda com 3. Em relação às imobiliárias 

detentoras de exclusividade na venda dos empreendimentos, só foi possível obter informação 

sobre 18 condomínios, nos quais atuaram 9 imobiliárias, destacando-se Retta Imóveis com 4 

empreendimentos, Terra do Sol e Guimarães Imóveis com 3 cada.  

À guisa de fechamento do capítulo, assinala-se que a análise das dinâmicas espaciais 

associadas à produção da moradia no bairro revela um espaço de conflitos produzido como 

resultado imbricado das relações entre os três principais agentes produtores. A cidade do 

circuito imobiliário formal, a cidade das políticas públicas e a cidade informal se superpõem e 

conflitam no bairro. Isso também se revela na falta de identidade unitária do bairro, 

delineando-o como espaço fragmentado em múltiplos territórios: dos movimentos sociais 

comunitários; do tráfico de drogas e violência; e das formas de produção da habitação 

(condomínios e casas de alto padrão; favelas; e conjuntos habitacionais). 

A lógica do Estado de acesso à terra urbana para fins de HIS corrobora a 

periferização e reforça a lógica do mercado pautada na segregação socioespacial. As ZEIS 

poderiam constituir uma oportunidade para mudar a lógica do Estado, mas a correlação de 

forças políticas e econômicas na cidade mantém a supremacia da lógica do mercado, que por 

sua vez, acirra as contradições que alimentam a lógica da necessidade. 

                                                                                                                                                         
diversidade de fontes dos dados, muitos campos ficaram incompletos. Mesmo incompleto, esse é o banco de 

dados mais abrangente sobre condomínios horizontais, tendo identificado número de condomínios bem superior 

aos conhecidos pelo Estado por meio das bases de dados oficiais de seus órgãos (como CREA-CE e SEUMA). 
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Tabela 33: Banco de dados dos condomínios horizontais fechados em Sapiranga/Coité 

ID Nome Incorporadora Construtora Escritório de arquitetura Imobiliária Nº UH 

Área das 

UH (em m²) 

Área total 

(em m²) Entrega Tipologia  

1 Desconhecido 

Construtora Mendes Chaves 

Ltda           

Antonio Gois Monteiro 

Mendes Filho       

Augusto Cesar Oliveira De 

Castro           36 178,16  10000.00 2003 casa duplex 

2 Real Park BSPar BSPar   

Ciro Paiva 

Imóveis   
  

  2003 casa duplex 

3 Vilacarmell Carneiro de Melo Carneiro de Melo             casa duplex 

4 Carmel Bosque Duo Carneiro de Melo Carneiro de Melo Marcelo Franco Arquitetura 

Airton 

Fernandes 

Consultoria 

Imobiliária 26 

192 
10346,53 

(terreno) 

pré-

lançamento 

entrega 2017 casa duplex 

5 Carmel Bosque Carneiro de Melo Carneiro de Melo Marcelo Franco Arquitetura 

Airton 

Fernandes 

Consultoria 

Imobiliária 32 

186,2 

10000 

pré-

lançamento 

entrega2016 casa duplex 

6 Imperial Condominium Construtora Placic LTDA 

Construtora Placic 

LTDA Marcelo Franco Arquitetura   37 

158 

10000 

(terreno) 

5977,3 2008 casa duplex 

7 

Maison Blanc 

Condominium Construtora Placic LTDA 

Construtora Placic 

LTDA 

Eugenio Celso Leite de 

Oliveira l- Arquitetura e CIA   26 
182 

6820 2010 casa duplex 

8 Enseada Residence Construtora Residence Construtora Residence     16 99,84   2008 casa duplex 

9 Angra dos Reis Residence Construtora Residence Construtora Residence     20 75,99   2002 casa duplex 

10 Cabo Verde Residence Construtora Residence Construtora Residence 

Ana Paola Teixeira de Souza 

e Outro        20 
68,91 

  3000.00 2006 casa duplex 

11 Porto Bello Residence Construtora Residence Construtora Residence     16 71,85    2004 casa duplex 

12 Sevilla Condominio E. Dvori Const.e Emp. Imob.ltda          

E. Dvori Const.e Emp. 

Imob.ltda          Ricardo Studart   15 

105,19 

  3080.00 2007 casa duplex 

13 Villa Amazon 

Natalia Fonteles Gomes 

Cantuaria         Evilazio Pereira Lima                    Evilazio Pereira Lima                      8 120,68 1740 2009 casa duplex 

14 Vilagio Lumma F C Engenharia LTDA F C Engenharia LTDA Pedro Ricardo Arquitetura Terra do Sol 17 
163,71 

4480 

(terreno) 2010 casa duplex 

15 Desconhecido Hugo da Costa Marroquim                  Francisco Alberto Pinto                  Francisco Alberto Pinto                    23 61,65   1560.00 2004 

Apartamentos 

3 pav. 
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16 Vivaldi 

GME Engenharia e 

Empreendimentos 

GME Engenharia e 

Empreendimentos Ricardo Studart 

Ciro Paiva 

Imoveis 18 
80 

2500 2004 

apartamentos 2 

pav 

17 Montreal 

GME Engenharia e 

Empreendimentos 

GME Engenharia e 

Empreendimentos Ricardo Studart Terra do Sol 24 
130 

5000 2010 casa duplex 

18 Toronto 

GME Engenharia e 

Empreendimentos 

GME Engenharia e 

Empreendimentos Ricardo Studart Inês Aguiar 20 
110 

3800 2008 casa duplex 

19 Segóvia E. Dvori Const.e Emp. Imob.ltda          

GME Engenharia e 

Empreendimentos Ricardo Studart   16 
184 

3800 2008 casa duplex 

20 Quebec 

GME Engenharia e 

Empreendimentos 

GME Engenharia e 

Empreendimentos Ricardo Studart 

Sol 

Nascente 

Imoveis 15 

110 

2600 2006 casa duplex 

21 Sapiranga 

GME Engenharia e 

Empreendimentos 

GME Engenharia e 

Empreendimentos Ricardo Studart 

Lauro 

Monteiro 7 
150 

2000 2002 casa duplex 

22 Portal dos Ventos   

GME Engenharia e 

Empreendimentos 

GME Engenharia e 

Empreendimentos   18 
  

  2009 casa duplex 

23 Edificio Crevilaro J Brasil empreendimentos 

J Brasil 

empreendimentos 

Jenner Cabral / Delson 

Barros de Almeida 

Retta 

imóveis  16 
64 

1200 2002 

apartamentos 4 

pav 

24 Isola di Murano J Brasil empreendimentos 

J Brasil 

empreendimentos Jenner Cabral 

Retta 

imóveis  20 
160 

4400 2006 casa duplex 

25 Spazzio I J Brasil empreendimentos 

J Brasil 

empreendimentos Jenner Cabral 

Retta 

imóveis  12 
103 

 

2003 casa duplex 

26 Evora Boulevard J Brasil empreendimentos 

J Brasil 

empreendimentos Jenner Cabral 

Retta 

imóveis  38 
125 

10000 2012 casa duplex 

27 Monte Limpo JVS Engenharia LTDA JVS Engenharia LTDA     48 144     casa duplex 

28 

Edificio Residencial 

Mateus de Oliveira 

Scipião   Lino Maia Scipiao Neto                   

Antonio Alberto Carvalho 

Feitosa    8 

64,8 

520 2000 

apartamentos 4 

pav 

29 Desconhecido LR -  Construções LTDA                   LR -  Construções LTDA                   

JULIO SANTOS 

BARREIRA E OUTRO              10 
135,92 

  2760.00 2004 casa duplex 

30 Desconhecido   

Luis Carlos Fonteles 

Bezerra             Luis Carlos Fonteles Bezerra               8 
67,32 

   520.00 2000 

apartamentos 4 

pav 

31 America Continental 

Morefácil Construtora e 

Incoporadora 

Morefácil Construtora e 

Incoporadora Pedro Ricardo Silva Bezerra              A Predial 15 
144,19 

  3280.00 

em 

construção casa duplex 

32 Europa Boulevard 

Morefácil Construtora e 

Incoporadora 

Morefácil Construtora e 

Incoporadora     14 
186 

2.690   casa duplex 

33 Ásia Imprerial Morefácil Construtora e Morefácil Construtora e     14 184 2.706   casa duplex 
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Incoporadora Incoporadora 

34 Edifício Bonaire Nivel construções Nivel construções Ricardo Torquato Rocha      
95 

1.710,23 2000 

apartamento 5 

pav. 

35 

Jardins de Fátima 

Residencial  Nossa Senhora de Fátima Nossa Senhora de Fátima     36 
  

    casa duplex 

36 

Jardins de Fátima 

Residencial 2 Nossa Senhora de Fátima Nossa Senhora de Fátima     36 
 167,24 

 10000 

(terreno)  2003 casa duplex 

37 San Pedro Pemavi Construções Pemavi Construções 

Francisco Carlos Araujo 

Viana              37 
166 10000 

(terreno)  2003 casa duplex 

38 

Maison Mediterrane 

Empreend.Imob.Lt      

Maison Mediterrane 

Empreend.Imob.Lt      

Ricardo Fiuza 

Montenegro E Outros        

Daniel Montenegro Arruda E 

Outro           18 
125,78 

  3800.00 2007 casa duplex 

39 Grand Trianon Vecol Vecol Daniel Montenegro Arruda    36 
118,3 

  2001 casa duplex 

40 Petit Trianon Vecol Vecol   Terra do Sol 15 132     casa duplex 

41 Residencal Stambul                 casa duplex 

42 Vila do Porto Condominio                   

43 Edificio Porttilo                   

44 Belize Residence                 casa duplex 

45 

Maison Orange 

Condominium           
  

    casa duplex 

46 Genario Sales     

 

    
  

    casa duplex 

47 Residencial Milenium           
  

    casa duplex 

48 Porto Belo Residence       

Guimarães 

Imóveis   
  

  2004 casa duplex 

49 Florença         10       casa duplex 

50 Edilson Brasil Soares         36       casa duplex 

51 Flamboyan         15       casa duplex 

52 Muralha de Pedra                 casa duplex 

53 Residencial Atena         14       casa duplex 
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54 Vellagio Verona 

   

  12   

 

  casa duplex 

55 Cairo         12 
  

    casa duplex 

56 Milenium III         32       casa duplex 

57 Dom Eduardo I       

Guimarães 

Imóveis   
  

1.991,14 2005 

apartamentos 5 

pav 

58 

Monte Olimpo 

Residencial I       

Guimarães 

Imóveis 48 
141 100000 

(terreno) 2012 casa duplex 

59 Solar das Dunas                 casa duplex 

60 Novo Milenio II                   

61 Bariloche Residencial         10     2004 casa duplex 

62 Desconhecido Vecol Vecol Tiago Alves Morais                         36 114,44   6717.89 2009 casa duplex 

63 Laranjeiras Welington Sousa Welington Sousa 

GME Engenharia e 

Empreendimentos   4 
  

    casa duplex 

64 Edificio Dom Pedro I   

Antonio Walter Farias 

Neto               Daniel Montenegro Arruda                   20 
99,55 

  1360 

(terreno) 2002 

apartamentos 5 

pav 

65 Desconhecido   JL Engenharia LTDA  Joao Andrade Linhares                      8 
125,22 

  1560.00 2006 casa duplex 

66 Desconhecido 
LR -  Construções LTDA                   LR -  Construções LTDA                   

Cristina Arruda Fontenele                  21 149,85   7603.50 2012 casa duplex 

67 Desconhecido   

Mauro Rosa de Alencar 

Sobreira / Aristarco 

Barbosa Sobreira                

Isidro Augusto Martins 

Vilela E Outros     4 

115,68 

   700.00 2009 casa duplex 

68 Desconhecido   

Ricardo Correia Borges / 

Ernani Passos Dos 

Santos                     Marcelo Franco Arquitetura   17 

119,15 

  3440.00 2009 casa duplex 

Fonte: Elaboração da autora a partir de dados das ARTs do CREA (2010); SEMAM (2011) e SEUMA (2014); sites de imobiliárias e construtoras; entrevistas; trabalhos de 

campo. 

Nota: os campos vazios na tabela referem-se a dados indisponíveis.
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4 HERANÇAS, RUPTURAS E TENDÊNCIAS DO CIRCUITO IMOBILIÁRIO 

FORMAL EM SAPIRANGA/COITÉ NAS DUAS ÚLTIMAS DÉCADAS 

  

Considerando o contexto apresentado nos capítulos anteriores nas escalas nacional, 

metropolitana e setorial, esse capítulo enfoca o processo de integração do fragmento espacial 

Sapiranga/Coité ao circuito imobiliário residencial formal do eixo sudeste de valorização da 

metrópole Fortaleza. A análise busca reconhecer heranças, rupturas e tendências do circuito 

imobiliário formal que se desenvolveu em Sapiranga/Coité nas duas últimas décadas, 

evidenciando as diferentes temporalidades e territorialidades que o constituem hoje, como 

resultante dos processos que se acumulam no tempo e que condicionam seu futuro. 

 Como já discutido no segundo capítulo da tese, há uma multiplicidade de frações do 

capital atuando no circuito imobiliário. Bernal (2004) chegou a uma boa caracterização sobre 

as origens de tais capitais na metrópole Fortaleza: 

O que há de novo constatado nesse estudo é que as formas de transformação 

econômica e social na metrópole de Fortaleza, movidas pelas elites burguesas 

modernizadoras e transformadoras e pelas elites políticas, constituem-se de:     

 Capital industrial do Sul e Sudeste, que se desloca para o Ceará em estratégias 

defensivas de redução de riscos provocados pela economia globalizada; 

 Capital turístico local, nacional e internacional, articulados com os segmentos do 

terciário moderno; 

 Capital local incorporador de imóveis residenciais e comerciais (hotéis, flats e 

shopping centers); 

 Capital incorporador associado aos fundos de pensão (imóveis residenciais e 

centros comerciais); 

 Capital especulativo local em poder das elites, que se beneficiam dos rendimentos 

e os investem especulativamente. (BERNAL, 2004, p.206) 

As relações entre o “capital local incorporador de imóveis residenciais” e o “capital 

especulativo local em poder das elites” identificados por Bernal (2004) interessam 

particularmente à presente discussão, articulando-se ao “capital fundiário” detido nas mãos de 

poucos para configurar a tríade fundiário-imobiliário-financeiro, que permeia a lógica da 

dinâmica espacial de produção da habitação pelo circuito imobiliário residencial formal.  

O capítulo se estrutura em três partes. Na primeira parte, apresenta-se uma 

caracterização dos principais agentes envolvidos no circuito imobiliário residencial formal 

atuante em Sapiranga. Na segunda, discutem-se estratégias e disputas intercapitalistas nas 

etapas da produção imobiliária (acesso ao terreno; concepção, projeto e projeção do VGV; 

construção; comercialização). E na terceira, aponta-se para o esgotamento do modelo de 

produção focado na “construção” e não na “incorporação” e do produto condomínio 

horizontal fechado. Destaca-se a fragmentação como síntese espacial do ciclo de expansão 

imobiliária formal nas duas últimas décadas. 
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Os processos destacados na matriz metodológica para a temática “circuito imobiliário 

residencial: agentes, estratégias e conflitos” são os seguintes: Constituição de eixos de 

expansão imobiliária; diversificação das áreas de atuação e dos produtos do mercado 

imobiliário formal; expansão do discurso ecológico e a venda da natureza no mercado 

imobiliário; emergência de conflitos entre mercado imobiliário e moradores: irregularidade 

fundiária e “expulsão branca” de favelas em áreas de interesse do mercado imobiliário; e 

fragmentação socioespacial como condição e produto da expansão dos condomínios 

horizontais fechados. 

 

4.1 Circuito imobiliário residencial formal: caracterização dos agentes 

 

As particularidades históricas definem a concretude dos diferentes agentes atuantes no 

circuito imobiliário, articulando diferentes lógicas sociais que sustentam as relações entre 

cada um deles (de competição, de superposição, de parceria, de conflito etc.). Sobre o papel 

de cada agente envolvido no circuito imobiliário em Fortaleza, um renomado corretor de 

imóveis local, atuante no mercado desde 1964 e fundador de diversas entidades 

representativas do setor, explica que: 

Começa com a compra do terreno, através do corretor. Comprado o terreno, o 

incorporador ou construtor faz uma pesquisa de mercado pra saber o que ele vai 

construir ali, ele vai quantificar o que vai fazer e definir o público-alvo do 

empreendimento. Então, entrega para um arquiteto pra ele fazer o projeto. Feito o 

projeto, ele tem um trâmite junto à prefeitura. A prefeitura vai dizer quanto ele pode 

construir sobre aquele terreno, qual é o índice de aproveitamento, a taxa de 

ocupação. E isso influi muito no valor do terreno, além das infraestruturas, 

equipamentos e serviços urbanos. E principalmente o quanto eu posso construir no 

terreno, ou seja, vai me dar o custo benefício do terreno em função da resposta 

financeira que cada terreno oferece pelo índice de aproveitamento. Aprovado na 

prefeitura, já com o alvará, ele entra com o projeto no CREA, no corpo de bombeiros 

(parte de segurança) e paga as taxas devidas e começa a obra dele. E a incorporação, 

eu posso incorporar e vender ou só incorporar e passar para uma imobiliária 

vender, que é o mais comum. E eu posso ser só incorporador ou incorporador e 

construtor, que é mais comum aqui no Ceará. (Corretor imobiliário antigo, fundador 

de várias entidades do setor imobiliário no Ceará, em entrevista concedida à autora 

no dia 03/04/2012. Grifos nossos). 

O entrevistado apontou muitos agentes envolvidos no circuito imobiliário formal 

atuante em Fortaleza, indicando sucintamente o papel de cada um. Entende-se que esses 

agentes podem ser reunidos em quatro grandes grupos: 

(1) entidades representativas do setor imobiliário (CRECI-CE; SINDUSCON-CE; 

SECOVI-CE; COFECI-CE); empreendedores e empresas privadas que atuam diretamente na 

liberação da terra para a produção imobiliária, elaboração de projetos, construção e 
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comercialização: representados pelos papéis (tipos ideais) de proprietário fundiário, 

incorporador, projetista, publicitário, construtora e imobiliária, que na realidade podem estar 

superpostos no mesmo agente concreto (incorporador e construtor; incorporador ou construtor 

e imobiliária; incorporador e proprietário fundiário; incorporador ou construtor e publicitário; 

imobiliária e publicitário etc.) ou ser assumidos por mais um agente concreto. 

(2) Estado, representado pelos seus órgãos de regulação, controle e fiscalização das 

diversas atividades envolvidas numa operação imobiliária, nas diferentes esferas (federal, 

estadual e municipal, com maior atuação desta última): órgãos/setores da Prefeitura 

responsáveis pela aprovação de projetos arquitetônicos e de engenharia, liberação de licenças 

ambientais e alvarás de construção, emissão de habite-se (SEUMA); órgãos/setores da 

Prefeitura responsáveis pela cobrança de tributos como IPTU, ITBI, ISS etc. (SEFIN); 

órgãos/setores da Prefeitura responsáveis pela fiscalização ambiental e urbanística (SEUMA e 

Secretarias Executivas Regionais); órgãos/setores estaduais responsáveis pela aprovação de 

projetos de segurança contra incêndio (Corpo de Bombeiros) e emissão de Anotações de 

Responsabilidade Técnica para projetos arquitetônicos e de engenharia (CAU-CE e CREA-

CE); bancos federais responsáveis pelo financiamento à produção e ao consumo. 

(3) cartórios de registro de imóveis, responsáveis pela averbação do Registro de 

Incorporação, que deve ocorrer antes do início das obras e da comercialização, tornando a 

operação imobiliária um “negócio juridicamente perfeito”, e pela averbação das matrículas 

individuais na comercialização, repassando a garantia do título de propriedade privada.  

(4) os compradores dos imóveis, cujas diferenças e particularidades nos mais diversos 

aspectos da vida humana são transformadas pelas pesquisas de mercado em diferentes perfis 

de “público-alvo”, definidos basicamente pelo rendimento.  

Diante da multiplicidade de agentes concretos que participam do circuito imobiliário 

formal em Fortaleza (e em Sapiranga/Coité em particular), traçaram-se duas estratégias de 

pesquisa: (1) realizar entrevistas semiestruturadas com a máxima variação de agentes dos 

grupos “entidades representativas, empreendedores e empresas privadas”
111

 e “Estado”
112

, 

                                                 
111

 Foram entrevistados 3 representantes das entidades do setor imobiliário (CRECI-CE; SINDUSON-CE; 

COFECI-CE), 6 construtoras (com papéis de incorporador e construtor) e 6 imobiliárias. Não foi possível 

entrevistar proprietários fundiários, em virtude da grande opacidade de que esse agente se reveste, revelando-se 

apenas quando tem interesse; não foram entrevistados projetistas, pois se entendeu que as informações 

apresentadas pelas construtoras sobre a concepção e o projeto, cotejadas com as informações dos bancos de 

dados analisados no terceiro capítulo, eram suficientes para os limites desta Tese; também não foram 

entrevistados publicitários/empresas de marketing, porque no estudo de caso, a publicidade e o marketing são 

desenvolvidos pelas construtoras e pelas imobiliárias. 
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mencionados acima; (2) considerar os cartórios e os compradores como agentes importantes 

do circuito imobiliário, abordando-os a partir das informações obtidas por outros agentes nas 

entrevistas realizadas, nos bancos de dados analisados, em trabalhos acadêmicos etc. Um 

estudo mais aprofundado do perfil dos compradores (que vá além do rendimento, variável 

básica utilizada pelo mercado e pelo Estado) exigiria a aplicação de questionários com 

definição de amostra adequada, o que foge aos objetivos desta Tese. 

Antes de passar a analisar as estratégias e disputas intercapitalistas nas etapas da 

produção imobiliária no estudo de caso, considera-se importante apresentar um perfil das 

construtoras e das imobiliárias entrevistadas. As entrevistas semiestruturadas foram 

organizadas em três eixos temáticos: (1) perfil da empresa; (2) terra urbana e valorização 

imobiliária; e (3) tendências do setor imobiliário.   

 Perfil das Construtoras entrevistadas  

A caracterização das construtoras entrevistadas são importantes para compreender a 

produção imobiliária nesse fragmento espacial, compondo um quadro sintético que apresenta 

as diferentes formas de atuação das empresas de incorporação e construção em Sapiranga. 

Nesse momento, a descrição se apresenta como indispensável para se chegar à compreensão. 

O primeiro elemento destacado pelos entrevistados é a data de fundação da empresa, 

dado que remete à tradição no mercado e indica em que momento do mercado imobiliário de 

Fortaleza as empresas foram forjadas. A construtora E é a construtora mais antiga (1977), 

seguida pela construtora B (1992), construtora F (1993), construtora A (2000), construtora C 

(2002) e construtora D, que é a mais recente (2008). Pensando em uma periodização, tendo 

como pano de fundo a evolução do mercado imobiliário em Fortaleza, é possível distinguir 

três momentos em relação a fundação dessas empresas:  

(1) a fundação da construtora E se dá em um período marcado pela concentração do 

mercado no setor leste da cidade, consolidando Aldeota como área mais valorizada da cidade. 

Alterações nas legislações urbanísticas na década de 1970 permitiram a expansão da produção 

verticalizada voltada para as elites locais, que constituíam a única demanda solvável da época, 

já que as fontes de financiamento do BNH/SFH já estavam em crise no fim dos anos 1970;  

                                                                                                                                                         
112

 Foram privilegiados os órgãos da Prefeitura, responsáveis pela regulação, controle e fiscalização urbanística e 

ambiental (SEUMA e SER VI). Assim, foram entrevistados os seguintes agentes: da SEUMA - Coordenador de 

Fiscalização ambiental, Coordenador de Licenciamento Ambiental e Gerente de Controle de Resíduos Sólidos 

no dia 11/02/2014; Gerente de Controle de Efluentes e Gerente de Controle de Edificações e Posturas no dia 

18/02/2014; da SER VI - Gerente de Controle Urbano e Fiscal de controle urbano no dia 13/02/2014. 
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(2) as construtoras A, B, C e F, em que pesem as especificidades em virtude do longo 

período entre a extinção do BNH/SFH em 1986 e a alteração do marco regulatório nacional 

em 2004, podem ser reunidas em função de terem sido criadas na época do autofinanciamento 

como estratégia de sobrevivência do mercado frente ao cenário de ausência de financiamento 

bancário viável para os compradores. Todas essas empresas relataram ter utilizado o 

autofinanciamento até meados da década de 2000, o que tornava a rotação de capital ainda 

mais lenta, diminuindo consideravelmente o número de obras produzidas;  

(3) a construtora D foi fundada em período mais recente, iniciado com as 

transformações impostas pelo novo marco regulatório do setor imobiliário em 2004 e 

intensificado com a abertura de capital de empresas imobiliárias na Bolsa de Valores de São 

Paulo a partir de 2005. O período se caracteriza por intensa expansão do mercado imobiliário 

em Fortaleza (como em todas as metrópoles, guardadas as especificidades locais), com a 

fundação de muitas empresas pequenas, como é o caso.   

O segundo elemento mencionado é o período de atuação no circuito imobiliário da 

Sapiranga. As construtoras B e F foram pioneiras na área, atuando desde 1993 com a 

construção de casas soltas e a partir de 2003 e 2007, respectivamente, com a construção de 

condomínios horizontais até 2010, quando construtora B foi atuar no Eusébio reproduzindo o 

padrão da Sapiranga, e a construtora F foi atuar em Maracanaú e Itaitinga, alterando o padrão 

imobiliário para o segmento econômico. As demais construtoras passaram a atuar na 

Sapiranga na segunda metade da década de 2000 até 2010, com exceção da construtora C que 

ainda tem 2 lançamentos. Com o esgotamento dos terrenos viáveis para novos condomínios 

horizontais na Sapiranga, as construtoras B, C e D intensificaram o processo de expansão do 

padrão horizontal para outros bairros do setor sudeste (José de Alencar, Edson Queiroz, Lagoa 

Redonda e Curió, como transbordamento da Lagoa Redonda) e para o município de Eusébio. 

O terceiro e último elemento citado é a estrutura da empresa. As construtoras B e F 

têm uma estrutura muito “enxuta”, com apenas 4 funcionários (incluindo os sócios), lançando 

mão da estratégia de terceirização da mão de obra para a construção propriamente dita. A 

construtora C tem cerca de 40 funcionários e não terceiriza mão de obra, considerando isso 

marca de qualidade: “Um diferencial é que todos os funcionários da obra, do pedreiro, o 

ajudante, o mestre, todos são funcionários. Um diferencial de mercado porque mantém o 

padrão de qualidade ‘construtora C’, diferente de quando você terceiriza” (Gerente de vendas 

da construtora C, em entrevista concedida à autora no dia 21/02/2014). As construtoras A, D e 

E têm maior número de funcionários, sendo respectivamente 60, 48 e 44, mantendo uma 
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equipe permanente na área operacional da produção e utilizando mão de obra terceirizada por 

tempo determinado quando a demanda de trabalho aumenta acima da capacidade de suporte 

da equipe própria da empresa. 

 Perfil das Imobiliárias entrevistadas 

Com relação ao perfil das imobiliárias entrevistadas, pode-se dizer há diversificação 

em vários aspectos. Concernente ao tempo de atuação no mercado imobiliário, a imobiliária B 

é a mais antiga com mais de 20 anos de atuação, sendo seguida pela imobiliária C com 12 

anos, imobiliária D com 10 anos, imobiliárias E e F com apenas 4 anos no mercado.  

Em relação à origem da formação da empresa, as imobiliárias B, C, E e F foram 

formadas como resultado do processo de conquista de mercado por corretores imobiliários 

que se destacaram na área; a imobiliária A não foi formada a partir de um corretor experiente, 

como a maioria das pequenas imobiliárias locais, mas de um empresário que resolveu investir 

no setor imobiliário; a imobiliária D foi formada a partir da sociedade entre um renomado 

arquiteto local, sua esposa e dois experientes corretores imobiliários. 

Quanto ao porte da empresa, a maioria se reconhece e é reconhecida pelos 

concorrentes como pequena (imobiliárias A, C, E e F), enquanto a imobiliária B é reconhecida 

como empresa de porte médio ou grande e a imobiliária D se intitula como “a maior 

imobiliária cearense” .  

Com relação ao número de corretores parceiros das empresas, a imobiliária D se 

destaca com o expressivo quantitativo de 350 corretores, sendo seguida pela imobiliária A 

com 45 corretores, a imobiliária B com 18 corretores, as imobiliárias C e F com 15 corretores 

e a imobiliária E com apenas 3 corretores (incluindo a dona).  

Quanto à existência de filiais, a imobiliária D tem 3 agências em Fortaleza (Aldeota, 

Água Fria e Maraponga); a imobiliária A tem a matriz na Sapiranga e 3 filiais (Aldeota, 

Cidade dos Funcionários e Montese); a imobiliária B tem a matriz na Sapiranga e uma filial 

no centro do Eusébio; a imobiliária F tem a matriz na Água Fria e uma filial em Pacajus; a 

imobiliária C e a imobiliária E não têm filiais.  
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4.2 Estratégias e disputas intercapitalistas nas etapas da produção imobiliária 

 

Esta tese poderia adotar diferentes estratégias metodológicas para discutir a realidade 

do circuito imobiliário residencial formal que se configura no fragmento espacial 

Sapiranga/Coité (como parte do sudeste da metrópole). Partilhando do mesmo pensamento de 

Rufino (2012), entende-se que há limitações em estruturar uma observação sobre as relações 

de produção a partir de seus agentes de maneira isolada. Desse modo, a análise proposta busca 

compreender articuladamente o papel dos diferentes agentes do circuito imobiliário, as 

diferentes estratégias adotadas por eles e as disputas intercapitalistas em cada uma das etapas 

de uma operação imobiliária.  

Na realidade contemporânea, identificam-se quatro etapas fundamentais na realização 

de uma operação imobiliária residencial: (1) acesso ao terreno (propriedade privada da terra); 

(2) concepção, projeto e projeção do VGV, (3) construção e (4) comercialização. A 

incorporação comanda o processo em todas as etapas, tendo por função garantir o acesso ao 

terreno para a construção e tornar solvável a demanda, encontrando formas de financiamento 

do consumo (ABRAMO, 1989; RIBEIRO, 1997; SMOLKA, 1987). A definição das etapas é 

uma adaptação do caminho metodológico seguido por Rufino (2012) para compreender a 

reestruturação nas relações de produção do setor imobiliário em Fortaleza, entre 2007 e 2010.  

A figura 47 busca apresentar de forma esquemática a complexidade de agentes, 

estratégias, processos e procedimentos envolvidos em cada etapa da produção imobiliária, 

tomando Fortaleza como referência. Como todo esquema, simplifica a realidade, mas é útil 

para transmitir, por meio de representação gráfica, os elementos considerados mais relevantes 

de cada etapa. 

A leitura da figura 47 deve partir das etapas da operação imobiliária, que se realizam 

mediante a eleição de uma ou mais estratégias. Definida a estratégia, os procedimentos 

específicos poderão ser desenvolvidos em sequências variadas conforme o caso e nem sempre 

serão todos executados. As etapas estão esquematizadas na ordem sequencial em que 

deveriam ocorrer, com base nas legislações específicas, todavia na realidade as relações entre 

estratégias e procedimentos de diferentes etapas acabam se superpondo, tornando inviável 

esquematizar todas as possiblidades de realização concreta do circuito imobiliário formal em 

Fortaleza. 

 



 

 
Figura 47: Esquema das etapas de uma operação imobiliária em Fortaleza: agentes, estratégias e procedimentos 

Fonte: Elaboração da autora, 2014. 
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Antes de iniciar a análise de cada etapa das operações imobiliárias residenciais no 

fragmento espacial Sapiranga/Coité, cumpre ressaltar a especificidade que caracteriza o 

circuito imobiliário nesse fragmento: não há um agente específico que desempenhe o papel de 

incorporador. A atividade de incorporação é desenvolvida pela própria construtora. Esse fato 

demonstra que as construtoras atuantes na área não se subordinam ao “incorporador puro”, 

sendo uma resistência (nos limites do capitalismo) ao processo de chegada do grande 

incorporador em Fortaleza (RUFINO, 2012), que impõe relações de subordinação da 

atividade da construção em relação à incorporação. O grande “incorporador puro” não 

investirá na área, até ter garantias da remoção ou urbanização das favelas, valorizando a área. 

Um caso curioso do circuito imobiliário na Sapiranga são as casas do Programa 

lotérico “Poupa Ganha” na década de 1990, concentradas na Av. Joaquim Frota. Essas casas 

duplex foram feitas pelo construtor André Montenegro (atualmente presidente do 

SINDUSCON) e por isso ficaram conhecidas como “Andrelândia”, conforme afirmado pelo 

próprio construtor em entrevista à autora.  Essas casas foram muito importantes para o início 

da atuação do circuito imobiliário na área, pois sinalizaram para a possibilidade de alteração 

de uso da área. De acordo com o depoimento de André Montenegro, na época do Poupa 

Ganha, Sapiranga ainda era considerada muito distante de tudo (dos centros e das 

centralidades) e muitos dos ganhadores desistiam do prêmio, trocando as casas por motos.  

As casas da “Andrelândia” foram citadas como ponta pé inicial para atuação do 

circuito imobiliário na área por vários entrevistados, de lideranças comunitárias a donos de 

construtoras e imobiliárias atuantes na área. A tipologia “casa duplex” se tornou marca da 

área e posteriormente foi incorporada aos condomínios horizontais fechados ainda no final da 

década de 1990, mas marcadamente a partir de 2000, em virtude do discurso de segurança 

sustentado pela crescente violência urbana na área (e em toda a cidade!). Subjacente ao 

discurso da segurança enquanto argumento para produção de condomínios horizontais, 

vislumbra-se o potencial aumento nos lucros em virtude do aumento do número de unidades 

no condomínio associado aos ganhos em escala. 

 

4.2.1 O acesso ao terreno  

 

Conforme já discutido no segundo capítulo desta Tese, o capital investido no circuito 

imobiliário enfrenta dois limites específicos, cuja superação não está assegurada pelo próprio 
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movimento de sua reprodução (RIBEIRO, 1997, p.86). O primeiro é o “problema fundiário”, 

ou seja, a garantia do acesso ao terreno que será suporte para a construção do 

empreendimento imobiliário. O segundo é o “problema de demanda solvável”, ou seja, da 

questão do financiamento ao cliente para compra do imóvel.   

 O problema fundiário é fundamental na compreensão do circuito imobiliário, pois não 

é possível viabilizar um empreendimento imobiliário sem vencer a barreira da propriedade 

privada da terra, fundada na escassez dessa mercadoria especial (RODRIGUES, 1988). Miele 

(2008) sustenta que a propriedade privada da terra, a valorização do solo urbano e a raridade 

do espaço (três elementos ligados à questão fundiária) são os principais obstáculos à 

reprodução do capital no setor imobiliário. Topalov (1979) explica as consequências do fato 

de a terra urbana enquanto condição de produção ser escassa, não reprodutível e privada: 

Uma das condições de produção, o solo urbanizável, não é reprodutível e é objeto de 

apropriação privada. Daí resulta, no sistema de produção capitalista desenvolvido, 

uma divisão do trabalho entre o capital industrial da empresa construtora, e capital 

de promoção. Também surge outra conseqüência: o edifício é trocado pelo capital 

industrial a seu preço de produção. Pelo contrário, o imóvel é trocado a um preço 

que incorpora o lucro médio do capital de promoção enquanto capital de circulação, 

e também o sobrelucro de localização, a renda do solo. (TOPALOV, 1979, p.121)   

As diferentes formas de acesso ao terreno para viabilizar um empreendimento 

imobiliário revelam o conteúdo de relações conflituosas, mas também de cooperação, entre os 

diversos agentes envolvidos, tais como proprietários de terrenos, construtores, incorporadores, 

investidores, corretores imobiliários autônomos, empresas imobiliárias e financiadores. Sobre 

a relação entre incorporadores e proprietários de terrenos, Ribeiro (1997) assevera que o 

incorporador converte capital comercial de circulação em uma espécie de “capital fundiário”:   

A relação que o incorporador estabelece com o proprietário passa a ser dupla: é ao 

mesmo tempo uma relação capitalista comercial/proprietário fundiário e 

proprietário fundiário/proprietário fundiário. Na primeira dimensão, ela transforma 

parte do seu capital de circulação em “capital fundiário”, com o objetivo de realizar 

um lucro e, eventualmente, um sobrelucro comercial. Na segunda, o incorporador 

adquire a renda atual do proprietário para extrair uma renda futura, originada da 

transformação do uso do terreno, através da realização de um empreendimento 

imobiliário, cuja produção dirige. (RIBEIRO, 1997, p.99) 

O jogo de forças e o poder de barganha entre incorporadores e proprietários fundiários 

dependem, entre outros fatores, do nível de conhecimento das antecipações espaciais e dos 

processos de (re) estruturação do espaço urbano, que desempenham papel fundamental na 

determinação do preço da terra urbana em dada localização. 

Como destacou Fix (2011), a renda da terra é uma relação social, de forma que o 

proprietário e o incorporador precisam realizar, na prática, seu direito de se apropriarem 

privadamente da riqueza socialmente produzida. O tênue e nebuloso limite entre renda da 
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terra e lucro do capitalista em um empreendimento, que estabelece a fração a ser apropriada 

por cada agente, será definido conforme o poder social e a capacidade de cada um deles de 

articular o sistema a seu favor. 

Embora os incorporadores recebam enormes lucros e rendas com a propriedade 

privada da terra ao se apropriarem do “capital fundiário” dos proprietários, muitas vezes é a 

propriedade privada da terra que inviabiliza os seus investimentos em determinada 

localização, como assinala Botelho (2007):     

Os proprietários têm, assim, o direito assegurado de dispor de suas terras como bem 

entenderem e para as finalidades que desejarem, desde que de acordo com as normas 

e legislações urbanísticas vigentes, podendo colocar a terra no mercado ou guardá-la 

sem uso para valorizações futuras, gerando vazios urbanos, ocupação desordenada 

(ou aparentemente desordenada), segregação socioespacial e especulação imobiliária 

nas grandes cidades. (BOTELHO, 2007, p.56) 

 O estudo de caso escolhido para análise revela especificidades para o análise do 

circuito imobiliário, tais como a justaposição de favelas, que acirra as estratégias de 

fragmentação do tecido sociopolítico territorial (SOUSA, 2008), bem como a existência de 

um remanescente forte do antigo construtor/incorporador, que não se submete ao domínio da 

incorporação pura. 

A dinâmica de acesso à terra em Sapiranga/Coité revelou-se fundamental para 

compreender as transformações ocorridas no processo de evolução do circuito imobiliário a 

partir da década de 1990, explicitando diferentes estratégias por parte dos agentes envolvidos.  

Entre as construtoras entrevistadas, apenas as construtoras A e C ainda estavam 

desenvolvendo condomínios horizontais na área em 2012 e 2014, respectivamente. As demais 

empresas já haviam deixado de atuar na área a partir do final da década de 2000 em virtude do 

grande aumento do preço da terra, que inviabiliza a construção de condomínios horizontais 

pelo preço médio que a demanda está disposta a pagar na área. Sobre a questão do aumento 

do preço do m² de terreno nos últimos 20 anos na área, é importante considerar o discurso das 

construtoras, que põe sobre o agente proprietário fundiário o peso da especulação imobiliária 

na cidade e na área em particular: 

Sapiranga, antigamente era fácil, pois tinha uma oferta muito grande de terrenos. Em 

2001, eram poucos os construtores na Sapiranga. Eu sempre fazia um condomínio 

por vez e quando estava finalizando o condomínio, já ia buscar um novo terreno 

para viabilizar o próximo condomínio. Quando vai se aproximando de 2006, os 

terrenos já vão se escasseando, com menor oferta e maior demanda, mais pessoas 

querendo construir. O bairro ganhou visibilidade e aumentaram muito as 

construções. Teve um processo acelerado de valorização a partir de 2005. 

(Proprietário da Construtora F, em entrevista concedida à autora no dia 16/06/2013, 

grifo nosso) 
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Atuamos na região desde 2000, e a demanda sempre foi alta, pois todas as obras 

foram 100% vendidas antes da entrega. Desde o inicio de nossa atuação a demanda 

foi forte, porém depois de 2008 o cenário tornou-se mais especulativo. Em 2007 o 

m² [do terreno] custava R$ 100,00, em 2008 pulou para R$ 200,00/m² e hoje passa 

de R$ 400,00/m² em alguns casos, por causa da grande especulação. (Proprietário 

da Construtora A, em entrevista concedida à autora no dia 24/02/2012, grifo nosso) 

Em 2000, o preço do m² na Maestro Lisboa era R$ 100; hoje, custa R$ 800. Nas ruas 

de trás, custam R$500 e R$ 600, onde constroem os condomínios. A chegada do 

comércio, das escolas, do Colégio Batista, colégio Christus, supermercados, 

infraestrutura, e a duplicação da Av. Maestro Lisboa foram muito importantes para 

valorização da área. A lucratividade dos empreendimentos casa duplex em 

condomínio fechado ainda é bem maior do que apartamentos, porque a demanda é 

alta e a oferta não é tão alta. [...] Esse espanto todo do mercado imobiliário [subida 

de preços] foi causado pelos proprietários de terrenos e não pelas construtoras e 

incorporadoras. (Gerente comercial da construtora C, em entrevista concedida à 

autora no dia 21/02/2014, grifo nosso). 

Os valores dos terrenos naquela região subiram muito e praticamente inviabilizam 

a construção de casas em condomínio ali. Quando compramos os terrenos para fazer 

condomínios, o preço era R$ 125 / m² em 2006 e R$ 180 / m² em 2008. Hoje, os 

preços de terrenos começam em torno de R$ 500/ m². Em áreas, inclusive, que não 

são muito boas. Existe uma demanda alta por imóveis naquela região. O problema é 

viabilizar o padrão horizontal com os preços dos terrenos. (Sócio proprietário da 

construtora E, em entrevista concedida à autora no dia 10/02/2014, grifo nosso) 

O aumento dos preços dos terrenos e a diminuição da oferta com o avanço do circuito 

imobiliário tem transformado o acesso ao terreno no principal entrave para viabilizar a 

produção horizontal. Um entrevistado afirma que nem todo terreno é viável, pois é importante 

“que não seja em beira de lagoa nem de favela”. Ou seja, natureza e favela aparecem como 

atributos negativos na composição do preço de um terreno, apesar de o marketing imobiliário 

utilizar a vida na natureza como um de seus motes: 

Hoje, um lote pra construir, que não seja nem em beira de lagoa nem de favela, 

essas coisas, é na faixa de R$200.000,00. Um lote de 12 x 30 ou 13 x 40. Então, 

juntando 2 lotes e dividindo pra fazer 3 ou 4 casas, dá pra fazer uma casa de R$ 

500.000,00, que já tem mercado. Pra R$1000.000,00 não teria mercado, ficaria 

muito caro. Então, de uns 3 anos pra cá não tem mais terreno pra condomínio. 

(Sócio proprietário da construtora B, em entrevista concedida à autora no dia 

12/04/2013, grifo nosso) 

O preço médio do terreno é um indicador importante de mercado imobiliário, mas é 

necessário lembrar que o espaço intraurbano não é homogêneo. Portanto, é fundamental 

conhecer a lógica que sustenta a variação de preços no bairro. Um dos entrevistados afirmou 

ser muito difícil atribuir valores de terrenos em diferentes áreas do bairro, em virtude da 

variação existente nos fatores que influenciam na composição do preço de um terreno. 

Segundo ele, a definição do preço de cada terreno exige uma avaliação particular que leve em 

consideração a localização em relação à rua, a proximidade ou não de favelas, os parâmetros 

urbanísticos definidos na LUOS, a existência de projetos de abertura de vias etc: 

A variação no preço de terreno, às vezes, é de um lado pro outro da rua. Não só por 

causa de nascente e poente, mas quando é comercial, sempre há um lado da avenida 
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que prospera melhor do que o outro. Normalmente, o lado da avenida de volta pra 

casa é mais valorizado, porque é na volta do trabalho que mais se compra. Também 

existem outros pontos, como proximidade de favelas, que faz um decréscimo do 

terreno. A LUOS também influencia, pois às vezes num quarteirão você pode ocupar 

mais do que em outro. Então, o preço do terreno varia muito. Às vezes, tem terrenos 

que ainda não estão bem desenvolvidos, mas existe um projeto de abertura de 

avenida; então, isso faz com que exista uma especulação maior ali. Existe uma 

avenida no loteamento Cidade Ecológica, que se você olhar no Google, ela liga nada 

a coisa nenhuma. Mas isso já faz parte do projeto de abertura da Evilásio Miranda, 

na Sapiranga, que vai se ligar com a Ponte Estaiada em cima e com a Maestro 

Lisboa em baixo. Então, quem quiser fazer investimentos a longo prazo, essa área é 

propícia. (Gerente de vendas da imobiliária D, em entrevista concedida à autora no 

dia 14/02/2014) 

Nesse sentido, a estrutura espacial do bairro, que é parte de um todo maior 

intermediário à RMF (o setor sudeste), permite identificar uma variação no preço dos 

terrenos, considerando os fatores mais citados pelos entrevistados: localização do terreno em 

relação às vias principais; condição de trânsito nas vias que limitam o terreno; proximidade de 

colégios e faculdades privados, equipamentos comerciais (shoppings, supermercados, bancos, 

restaurantes no “polo gastronômico da Edilson Brasil Soares”, lojas especializadas etc.); e 

homogeneidade no padrão habitacional da vizinhança (distante de favelas). Sobre o último 

fator, um dos entrevistados resumiu a questão afirmando que “a favela é como se fosse um 

buraco no nosso asfalto de valorização imobiliária”: 

Tem muita variação de preço. Se você vem na Edilson Brasil até o final dela, só 

nesse eixo já tem uma variação, porque se eu dobro pra esquerda [Edson Queiroz] 

não tem favela, só tem terrenos e casas de alto padrão, cara moderna. Se eu viro pra 

direita, eu vou encontrar favelas. Eu tô falando isso mas não tô discriminando 

não...mas a gente está batendo um papo aberto sobre negócios imobiliários e eu 

tenho que dizer o que vale e o que não vale. Eu posso comprar um terreno que a 

venda seja lenta, contanto que ele seja muito barato e me compense o tempo que eu 

vou esperar pra vender. E eu pago mais caro num terreno que seja rápido pra vender 

uma casa nele, porque a agilidade na venda vai me compensar ter feito esse 

desembolso maior. A Joaquim Frota tem muita variação. Ela é uma avenida muito 

longa e no começo dela, os 2 primeiros quarteirões são comerciais, então é mais 

caro. Se você for até o fim da Joaquim Frota, você vai passar pelo inconveniente de 

encontrar favelas, que quebra a valorização. A variação do preço depende da questão 

favela, do tipo do imóvel, da distância das vias principais. (Sócio da imobiliária F, 

em entrevista concedida à autora no dia 24/02/2014) 

Ratificando as conclusões apresentadas no capítulo anterior sobre a análise dos dados 

de ITBI de terrenos na Sapiranga, verifica-se que os terrenos mais valorizados concentram-se 

nas proximidades de três vias: Washington Soares, Edilson Brasil Soares e Joaquim Frota. 

Outras vias que se destacam são a Conselheiro Gomes de Freitas, Evilásio Miranda e Maestro 

Lisboa. A estrutura viária revela-se fundamental para compor a localização enquanto produto 

social, articulando-se aos demais fatores já citados na definição do preço de um terreno. 

A elevação do preço dos terrenos tem forte impacto na incorporação, já que o 

incorporador “é o agente que, comprando o terreno e detendo o financiamento para a 
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construção e comercialização, decide o preço da produção, no que diz respeito às 

características arquitetônicas, econômico-financeiras e locacionais” (RIBEIRO, 1997, p.94). 

No caso das relações de produção das empresas que compõem o circuito imobiliário atuante 

na Sapiranga, não há separação entre a figura do incorporador e a figura do construtor, pois o 

processo de incorporação ainda é realizado totalmente pelo construtor. Dessa forma, as 

empresas construtoras conseguem ter acesso ao excedente na esfera imobiliária sob as quatro 

formas de ganho no circuito imobiliário, como expressão social do excedente apropriado 

nessa esfera individual de valorização: ganhos industriais, comerciais, financeiros e fundiários 

(ABRAMO, 1989; SMOLKA, 1987).  

A participação da terra, enquanto insumo de produção no circuito imobiliário, em 

relação ao VGV, tem um limiar variável para viabilizar empreendimentos imobiliários
113

. 

Segundo o gerente comercial da construtora C, o preço do terreno tem ficar entre 10 e 30% do 

VGV. Já o sócio proprietário da construtora B e o gerente de vendas da imobiliária D foram 

mais taxativos, informando que o preço do terreno deve ser, no máximo, 20% e 15% do VGV, 

respectivamente.  

Quando o preço do terreno viabiliza o padrão do empreendimento imobiliário proposto 

pela construtora, considerando sempre a demanda solvável do público-alvo, faz-se necessário 

realizar uma forma de acesso ao terreno, vencendo a barreira imposta pela propriedade 

privada. Durante as entrevistas, foram identificadas três formas de acesso ao terreno: (1) 

compra (a vista ou parcelado); (2) permuta (física ou financeira); (3) “cota do terreno” 

(investidores compram o terreno em troca de unidades). A fala do proprietário da construtora 

B ilustra essas diferentes formas de acesso ao terreno: 

O terreno tem duas formas de se conseguir: à vista ou parcelado. Qual é a 

desvantagem do parcelado? O dono do terreno só me passa a escritura quando eu 

terminar de pagar. Se eu parcelo em 10 vezes e no primeiro mês eu começo a obra, 

eu estou jogando dinheiro num terreno que não é meu. O ideal pra quem constrói é 

comprar o terreno à vista. Quando o construtor não tem dinheiro, ele faz a famosa 

permuta. Ele troca o terreno pelo menos pelo dobro de permuta, porque ele vai 

demorar uns 2 anos pra receber as casas permutadas. A permuta também acontece 

em apartamento. Na Aldeota, a permuta pode ser digamos 20%. Essa forma de 

permuta com o tempo foi aumentando. Hoje, tem incorporador fazendo permuta em 

apartamento de 40% por causa do valor do terreno. E o preço, ele joga pro cliente, 

porque um terreno que ele iria comprar por exemplo por R$1.000.000,00, ele está 

comprando por R$4.000.000,00. Quem vai pagar? Não é ele, não. Os 

R$3.000.000,00 ele joga no preço do apartamento, por isso que os imóveis estão tão 

caros hoje. E hoje a incorporação está resumida a uma pessoa, que é a BS PAR, do 

Beto Studart. Ele está fazendo toda a incorporação em Fortaleza. Se você for na 

                                                 
113

 No caso da construção de casas soltas, o sócio proprietário da construtora B revelou a estratégia de comprar 

dois lotes de tamanho padrão na área (12 x 30m) e construir 3 casas (8 x 30m), para diminuir o peso do preço do 

terreno nos custos da construção.  
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Mota Machado, Diagonal, Camerom, Colmeia, ele compra o terreno do proprietário 

e permuta pra construtora. Ele praticamente dominou Fortaleza. Ele e o filho, que 

ele deu um dinheiro pro filho e ele fez a Magis Incorporações. Para apartamentos, 

existe a “cota do terreno”.  Por exemplo, o terreno é R$2.000.000,00, ela procura 4 

pessoas pra pagar R$500.000,00 e depois dá um apartamento de R$1.000.000,00 

para cada um. Quando uma construtora vai comprar um terreno, tem os investidores 

que compram a “cota do terreno” pra trocar em apartamento...quando não é o Beto 

Studart, né?. Isso também funciona pra casa em condomínio, mas o lucro é muito 

maior para apartamentos. (Sócio proprietário da construtora B, em entrevista 

concedida à autora no dia 12/04/2013) 

 Apenas as construtoras B e C afirmaram utilizar a permuta. As demais construtoras 

afirmaram ter adquirido o terreno por meio de compra à vista. A utilização da estratégia “cota 

do terreno” não foi identificada em nenhuma empresa de atuação na área, tendo em vista que 

o retorno dos investidores em casas de condomínios horizontais não é tão alto quanto em 

apartamentos de condomínios verticais.  Essa é uma especificidade da área de estudo em 

função da fragmentação que desvaloriza e desacelera a expansão do setor imobiliário. Caso a 

área recebesse as infraestruturas necessárias (principalmente de saneamento ambiental e 

melhoramentos viários) e as favelas fossem alvo de remoção, o cenário seria 

significativamente alterado, abrindo caminho para a verticalização. 

Como tendência apontada por todos os entrevistados, em virtude da escassez de 

terrenos na área, em breve se intensificará o processo de acesso ao terreno por meio da 

compra de uma ou mais residências para dar lugar a empreendimentos verticais: “a tendência 

realmente é essa, de futuramente, não tendo mais o terreno, a terra crua, comprar essas casas 

grandes para fazer demolição e construir prédios” (Gerente de vendas da imobiliária B, em 

entrevista concedida à autora no dia 10/02/2014). Esse processo já ocorreu em outros bairros 

como Aldeota, Papicu, Fátima, entre outros. 

Entre as formas de acesso ao terreno, a permuta tem sido a estratégia chave da 

construtora C, considerada como importante forma de parceria entre construtor (com função 

de incorporador) e proprietário fundiário: 

Todos os terrenos na Sapiranga foram adquiridos por permuta. Dificilmente, um 

construtor, por mais capitalizado que ele seja, vai desembolsar R$ 3 ou 4 milhões. O 

construtor gasta na construção, não gasta na aquisição de terrenos. Ele faz parcerias. 

Pode ser uma parceria financeira ou física. Permuta financeira, permuta física ou 

compra. Financeira: quando eu vender, eu te pago. Física: estão aqui suas 3 casas e 

tchau. Eu já trabalhei em empresa de capital aberto, com bilhões em caixa, mas eles 

não pagam R$ 5.000.000 em um terreno. [...] Na permuta física, o proprietário do 

terreno recebe em unidades (casas), com porcentagem entre 12 e 13% (até 14%) do 

valor geral de vendas (VGV), dependendo de cada negociação, não existe uma regra, 

mas em média é isso. (Gerente comercial da construtora C, em entrevista concedida 

à autora no dia 21/02/2014). 
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A permuta converte o capital fundiário do proprietário em capital financeiro, baseado 

em expectativas de valorização e antecipações espaciais. Ela beneficia o incorporador, que 

não precisará aportar capital para a compra do terreno e poderá aplicar esse capital nas demais 

etapas da operação imobiliária, e o proprietário fundiário, que receberá no futuro a 

remuneração anteriormente acordada referente às expectativas de valorização (concretizadas 

ou não) do empreendimento em seu terreno. Quem não é beneficiado é o comprador final, 

pois pagará o preço do acordo (ou da disputa) entre incorporador e proprietário fundiário 

pelos ganhos imobiliários (principalmente os fundiários e financeiros) do empreendimento. 

Na permuta, o preço para o comprador tende a ser mais elevado em relação aos 

empreendimentos cujo terreno foi comprado pelo incorporador.   

Sendo a terra um insumo tão importante para a produção imobiliária, a estratégia de 

constituição de bancos de terras tem marcado o processo de reestruturação do circuito 

imobiliário no Brasil (FIX, 2011; MELAZZO, 2013; ROYER, 2009; RUFINO, 2012; 

SHIMBO, 2010). O processo de abertura de capital de grandes empresas nacionais do circuito 

imobiliário na Bolsa de Valores, sobretudo a partir de 2007, resultou numa expansão 

geográfica dessas empresas em busca de novos mercados, impactando de modo diferenciado 

as realidades locais.  

O caso de Fortaleza foi estudado por Rufino (2012), para quem a constituição de 

bancos de terras das grandes incorporadoras nacionais era parte fundamental da estratégia de 

“garantia da propriedade privada da terra”, tornando-se condição central para a valorização 

fictícia das empresas, baseada em expectativa de ganhos futuros. Durante as entrevistas, quase 

todos os agentes do circuito imobiliário culparam as grandes incorporadoras nacionais pela 

especulação fundiária, que redundou em aumento irreal dos preços dos terrenos a partir de 

2008. Esse ponto revela uma especificidade do recorte espacial do estudo de caso: a 

resistência presente no circuito imobiliário atuante na área frente ao grande incorporador, ou 

seja, trata-se de uma forma tradicional que sofre os impactos da restruturação no setor 

imobiliário. Essa resistência fica evidente na fala do proprietário da construtora E: 

Elas vieram, mas já estão voltando. Elas vieram com metas e projetos que não eram 

realistas para a situação local. Com uma necessidade muito grande de vendas. Essas 

empresas que vieram para cá são empresas de capital aberto, que precisam gerar um 

VGV muito alto. E isso não estava se concretizando. Isso não está acontecendo só 

com Fortaleza, tem acontecido com outros estados também. Elas inflacionaram os 

nossos terrenos e depois estão se retraindo e voltando para atuar nos mercados que 

elas conhecem. Grande parte dessas empresas vem para terceirizar praticamente 

tudo. Elas vêm, incorporam, mas não querem mais construir. Elas contratam 

empresas pequenas para construir pra elas. (Sócio proprietário da construtora E, em 

entrevista concedida à autora no dia 10/02/2014)   
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As empresas pesquisadas não realizam grandes investimentos em bancos de terra. 

Segundo os entrevistados, as construtoras só realizam um ou dois empreendimentos por vez, 

buscando o terreno para o próximo condomínio quando as obras estão acabando. Essa 

especificidade se relaciona ao fato de que a maioria das construtoras que atuam na Sapiranga 

são pequenas, com pouca capitalização para “empacar” capital na constituição de bancos de 

terras. Apenas as construtoras C e E se reconhecem como grandes empresas, mas também não 

seguem a lógica de garantir extensos bancos de terras, como preconizado pelas grandes 

incorporadoras nacionais e algumas grandes locais. Em muitos casos, há investimentos 

particulares dos sócios, que acabam suprindo o papel de garantir um terreno que viabilize os 

empreendimentos. Como as empresas são de estrutura familiar (centrada na figura do 

“dono”), é muito comum confundir investimentos particulares com investimentos da empresa, 

conforme é descrito pelo gerente comercial da construtora C: 

Nós temos um landbank, que é um banco de terrenos. A gente compra e espera para 

ver se viabiliza o negócio. Quando viabiliza, lança o produto. Quando não viabiliza, 

revende o terreno. Mas esse não é o negócio da empresa. São investimentos 

particulares dos sócios. Compra um terreno, espera 5 anos, vê se a área desenvolve, 

espera que a Prefeitura leve o saneamento, calçamento. Porque normalmente, eles 

compram os terrenos na forma de glebas, em áreas rurais, para depois transformar 

em área urbana e esperar se chega alguma coisa. Quando chega, ótimo, lança o 

produto. Quando não chega, deixa lá e revende no futuro. Eu tenho conhecimento 

de, pelo menos, 4 quadras de landbank. 1 nas Dunas e 3 por trás do Colégio Christus 

Sul [no bairro José de Alencar] ao lado do Design. Essas 3 quadras já estão muradas, 

terraplenadas, sem vegetação nativa. Lá tinha horticultura quando foram compradas. 

(Gerente comercial da construtora C, em entrevista concedida à autora no dia 

21/02/2014, grifo nosso). 

 Na fala desse entrevistado, ficou evidente a forma especulativa com que os sócios da 

empresa tratam a terra. Trata-se da já conhecida estratégia especulativa de comprar glebas em 

áreas rurais e esperar a sua transformação em área urbana e a dotação de infraestrutura que a 

valorize, mediante a apropriação privada dos resultados da produção social da cidade. 

Pode-se inferir que as construtoras identificadas têm poucos empreendimentos na área 

justamente pelo acesso à propriedade privada da terra que não foi garantido para longo prazo. 

Com a estratégia de comprar um terreno por vez para construir em seguida, as pequenas 

construtoras acabam encontrando o entrave da propriedade privada da terra, que teve seu 

preço elevado em virtude da constituição de bancos de terras por grandes incorporadoras 

(nacionais e locais) por produzirem artificialmente a escassez de terra urbana. Assim, a 

inviabilidade de acesso à terra em virtude do preço dos terrenos foi o elemento fundamental 

para a saída das construtoras de Sapiranga para outras áreas. 
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 As construtoras entrevistadas apontam diversos caminhos. As construtoras B, C e D 

foram atuar no Eusébio, reproduzindo o mesmo padrão de condomínios horizontais de casas, 

tratando o Eusébio como bairro de Fortaleza e como transbordamento da Sapiranga. As 

construtoras A e F foram atuar na RMF (nos municípios de Caucaia, Maracanaú e Itaitinga), 

mudando o padrão da produção imobiliária para o segmento econômico, utilizando recursos 

do Programa MCMV. A construtora E (maior construtora que atuou na área) voltou a atuar 

em empreendimentos verticais em áreas valorizadas de Fortaleza e diversificou sua produção, 

passando a atuar também no segmento econômico, utilizando recursos do MCMV. 

 Sobre a permanência de terrenos de potencial interesse para o circuito imobiliário na 

Sapiranga, todos os entrevistados apontaram para o problema de que os melhores terrenos 

ainda vazios estão nas mãos de proprietários que não querem vender.  

Alguns entrevistados citaram as ZEIS e as APP como restrições aos terrenos 

existentes: “a maioria que sobrou ou é área verde ou é área de interesse social, as ZEIS que a 

prefeita aprovou na gestão passada. Ela mapeou os terrenos maiores que tinham, normalmente 

esses terrenos são perto de favelas...” (sócio proprietário da construtora B, em entrevista 

concedida à autora no dia 12/04/2013). Nesse sentido, a retenção deliberada de terrenos 

vazios e a existência de restrições quanto ao zoneamento urbanístico apresentam-se como os 

dois principais limites para o acesso à terra e a continuidade da expansão da produção 

imobiliária. Sem dúvida, o primeiro limite é que se apresenta com mais força. 

 Todos os entrevistados de imobiliárias e construtoras afirmaram haver terrenos de 

interesse do circuito imobiliário retidos por proprietários fundiários. Todavia, quando 

perguntados sobre os nomes desses proprietários, nenhum entrevistado quis responder, 

alegando que era uma informação sigilosa. Alguns entrevistados chegaram a falar em grande 

concentração fundiária, como o sócio da imobiliária F: 

O problema não é o preço. O problema é o dono, porque muitos terrenos de 

interesse do mercado imobiliário já foram comprados por pessoas que não têm o 

interesse de vender. Na verdade, se você perguntar quanto é o terreno, ele vai te 

perguntar se você tem mais algum terreno para vender pra ele. É uma concentração 

de terras nas mãos de quem têm muito dinheiro, então eles seguram porque sabem 

que vai valorizar. São vários proprietários, entre 20 e 30 pessoas ou empresas. São 

verdadeiros colecionadores de imóveis. (Sócio da imobiliária F, em entrevista 

concedida à autora no dia 24/02/2014. Grifos nossos) 

 Os proprietários fundiários urbanos são agentes fundamentais no circuito imobiliário 

por permitirem (ou não) o acesso à propriedade privada da terra. Todavia, é extremamente 

difícil chegar aos agentes concretos, pois a questão da propriedade privada da terra é 
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protegida por sigilo em muitas esferas (de direito ou de fato)
114

. A figura 48A mostra o 

potencial limite da propriedade privada da terra à expansão imobiliária, ao impedir o acesso a 

novos terrenos. Na fotografia, aparece um sítio que pôs uma propaganda contrária à venda da 

propriedade, provavelmente visando fugir das pressões do setor imobiliário. Na figura 48B, 

destaca-se um terreno vazio murado, no qual há um aviso que explicita a força da 

“propriedade privada” para impedir “anúncios” indesejados pelo proprietário e, 

implicitamente aparece a mensagem de que, mesmo vazia e sem uso, a “terra tem dono”. 

  

Figura 48: (A) Sítio localizado na Av. Edilson Brasil Soares, com a inscrição: “Não está a venda”; (B) Terreno 

vazio murado na Av. Edilson Brasil Soares, destacando a questão da propriedade privada. 

Fonte: Registro próprio (2012). 

Diante do quadro de esgotamento de terrenos na área, todos os entrevistados 

apontaram a verticalização como tendência, como exemplificam os fragmentos:  

Há terrenos de interesse do mercado, mas pelo preço, não vai mais comportar 

condomínios de casas e sim de apartamentos. Se você fizer uma visita aqui daqui a 5 

anos, você vai encontrar no mínimo 10 torres de apartamentos. [...] Então, os 

terrenos que sobraram além de ser caríssimos, não comportam mais condomínios. 

Hoje, a tendência que começou ano passado [2012] é de fazer apartamentos. Vizinho 

ao Ari de Sá, já começou uma torre. Então qual é a tendência da Água Fria? É a 

futura Aldeota, onde vão derrubar as casas e construir apartamentos, por causa do 

valor do terreno. (Sócio proprietário da construtora B, 2013) 

Hoje, a oferta de terreno na Sapiranga está bem menor. O que pode acontecer com a 

Sapiranga, ao longo dos próximos 10 anos, é o processo de verticalização. Você 

sabe que lá hoje você tem muitas casas, então no momento que a verticalização se 

viabilizar, se a Prefeitura melhorar os índices e começar a permitir que os prédios 

subam mais, vai acontecer um processo como aconteceu ali pela região do Iguatemi. 

(Proprietário da construtora F, em entrevista concedida à autora no dia 16/06/2013) 

                                                 
114

 Desde o início da pesquisa tentou-se ter acesso aos dados do Cadastro de IPTU da SEFIN/PMF por meio de 

solicitação formal (ofício), mas o acesso foi negado em virtude do “sigilo fiscal” do contribuinte. Dessa forma, 

em 2014 foi protocolado novo ofício solicitando os dados do Cadastro de IPTU preservando o sigilo do 

contribuinte (por exemplo, atribuindo um código numérico para cada contribuinte). Mesmo assim, a Célula de 

Gestão de IPTU da SEFIN alegou que ainda poderia haver quebra de sigilo e encaminhou a solicitação para 

apreciação da Assessoria Jurídica, que devolveu o processo sem se manifestar. Dessa forma, a solicitação tramita 

há quase seis meses, sem haver um posicionamento sobre a liberação ou não dos dados. Outra fonte que poderia 

ser usada para chegar aos proprietários fundiários seriam os cartórios de imóveis, todavia é cobrado um valor 

caro por cada consulta, inviabilizando completamente essa estratégia.   
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Eu acho que, em virtude dos preços dos terrenos, não serão mais lançados 

condomínios horizontais naquela área. A tendência é verticalização. [...] Então, as 

construtoras de condomínios horizontais buscaram terrenos na RMF. [...] Vai chegar 

verticalização nessa região. As construtoras estão comprando terrenos, estão 

esperando. (Gerente comercial da construtora C, em entrevista concedida à autora no 

dia 21/02/2014). 

Ao longo dos próximos anos, vai acontecer uma ocupação verticalizada dele. Se 

você vir lá na Washington Soares perto viaduto que vai pra Maestro Lisboa, você 

tem a ocupação vertical no lado direito, que é uma ocupação que já se consolidou 

como vertical.  (Sócio proprietário da construtora E, em entrevista concedida à 

autora no dia 10/02/2014) 

O processo de verticalização em Sapiranga/Coité enfrenta dois entraves: o primeiro é 

relacionado aos parâmetros urbanísticos, que limitam os retornos dos investimentos em 

empreendimentos verticais na área; o segundo é relacionado à falta de saneamento ambiental 

na área, especialmente o esgotamento sanitário. Conforme os entrevistados, o segundo entrave 

é o que mais freia a chegada da verticalização na área: 

Uma coisa que valorizaria muito aquela região seria o saneamento. Por que hoje, 

todos aqueles empreendimentos tem como solução ETE, sumidouro ou lançando em 

rede de drenagem. Com certeza, isso não é o ideal. Isso facilitaria inclusive o padrão 

vertical, porque fica muito difícil você conseguir uma solução de ETE para um 

condomínio vertical, numa área que tende a ser pequena. (Sócio proprietário da 

construtora E, em entrevista concedida à autora no dia 10/02/2014) 

  A Célula de Controle de Efluentes (CCE), integrante da Coordenação de Fiscalização 

Integrada na SEUMA, cedeu um arquivo (formato .kml) contendo a localização e informações 

associadas das ETEs descentralizadas na Sapiranga. Esse mapeamento contém apenas as 

ETEs com responsável técnico cadastrado no programa da SEUMA de automonitoramento 

dos efluentes lançados em rede de drenagem (corpos lóticos: rios e riachos).  

Segundo esse mapeamento oficial (figura 49), há 23 ETEs com cadastro no 

automonitoramento da SEUMA, sendo 4 empreendimentos comerciais, 1 colégio privado e 18 

condomínios horizontais. De acordo com o Gerente da CCE em entrevista à autora no dia 

18/02/2014, houve fiscalização ambiental em todas essas ETEs entre o final de 2013 e o início 

de 2014, tendo-se identificado irregularidades em quase todas as ETEs (exceto na do 

condomínio Monte Olimpo), tais como: funcionar sem o devido licenciamento ambiental, 

problemas de manutenção e limpeza nos equipamentos, descumprimento de especificações 

técnicas definidas em normas da ABNT e na legislação ambiental, ausência de 

acompanhamento de responsável técnico. Como já mencionado, o mapeamento feito pela 

autora desta pesquisa identificou 68 condomínios no bairro, mas apenas 18 deles têm ETEs 

monitoradas pelo órgão ambiental competente e, dentre esses, 17 apresentam problemas, 

segundo os dados da CCE/SEUMA. 
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Figura 49: Estações de Tratamento de Efluentes (ETEs) descentralizadas implantadas em empreendimentos comerciais e residenciais (condomínios) no bairro 

Sapiranga/Coité, cadastradas no Programa de Automonitoramento da Célula de Controle de Efluentes da SEUMA. 

Fonte: Dados da CCE/SEUMA (2014) cedidos à pesquisa em atendimento ao Ofício nº 10/2014, datado de 10/02/2014. Nota: Os nomes em vermelho referem-se às ETEs 

com problemas; o nome em amarelo refere-se à ETE com pendência; e o nome em verde refere-se à ETE sem problemas.
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Segundo informações do gerente da Célula de Controle de Efluentes (CCE/SEUMA), 

não há previsão de implantação de esgotamento sanitário na área, agravando os problemas 

socioambientais associados à ausência de saneamento. Além disso, como a fossa sumidouro, 

solução sanitária mais utilizada nas unidades residenciais individualizadas na área, não é 

passível de licenciamento ambiental, a CCE não desenvolve nenhuma atividade de 

fiscalização e/ou educação ambiental relacionada à construção e manutenção de fossas 

sumidouro. Esse fato contribui para que aproximadamente 20% das denúncias cadastradas na 

Unidade de Vistoria e Fiscalização (UVF) da SEUMA refiram-se a problemas relacionados 

com o lançamento inadequado de efluentes em vias públicas ou em corpos hídricos, de acordo 

com a planilha de denúncias fornecida pela UVF/SEUMA. 

Mesmo com os entraves para a verticalização nesse fragmento espacial, alguns 

entrevistados citaram que grandes incorporadoras e construtoras (Dias de Sousa, Moura 

Dubeux, WR, Marquise, Preferencial) estão adquirindo terras na região, aguardando a 

viabilização em empreendimentos verticais. 

Tem várias construtoras que já compraram terrenos para verticalizar nessa área. Tem 

a Moura Dubeux, a WR Engenharia, tem outras. É porque muitas vezes eles 

compram o terreno e deixam guardado enquanto vai viabilizando o projeto, fazendo 

os estudos, pra decidir qual o produto a lançar e qual o melhor momento, mas essas 

2 já têm grandes áreas aqui pra poder fazer. A Preferencial...tem muitas. Eu diria que 

quase todas devem ter seus terreninhos guardados por aí para poder futuramente 

lançar. (Gerente de vendas da imobiliária B, 2014) 

Alguns entrevistados citaram um pré-lançamento da Construtora Dias de Souza como 

“marco zero” desta dinâmica na região. Trata-se do conjunto das primeiras grandes torres que 

serão construídas na margem oriental da Av. Washington Soares, ao lado do Colégio Ari de 

Sá (Av. Edilson Brasil Soares, esquina com Av Washington Soares): 2 torres no comercial 

Washington Soares Trade Center (WSTC) e 2 torres no residencial Soho. Segundo 

informações extraoficiais, serão 20 pavimentos de salas comerciais de 39m² e 15 pavimentos 

de apartamentos residenciais de 91m², com preços estimados em R$ 10.000/m² para a sala 

comercial e R$ 6.000/m² para o residencial (Gerente da construtora C, em entrevista 

concedida à autora no dia 21/02/2014). 

Estamos participando da elaboração do WSTC [Washington Soares Trade Center], 

com a construtora Dias de Sousa, que vai ser um marco zero aqui na Washington 

Soares. Vai ser um empreendimento muito grande, dividido em 2 partes: a parte 

comercial, que vai ser composta por um centro comercial e salas; e na parte detrás, 

um segundo empreendimento, que é o Soho, residencial. Esses dois 

empreendimentos vão se completar, apesar de serem distintos, porque vai ter um 

boulevard ligando os dois. É aquela concepção de você trabalhar e morar no mesmo 

lugar. O seu carro é para você sair no final de semana, porque você usa o elevador. É 

para profissionais liberais, tipo dentista, advogados, médicos, eles podem trabalhar 
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na parte comercial e residir no Soho, dentro do mesmo contexto. (Gerente de vendas 

da imobiliária D, em entrevista concedida à autora no dia 14/02/2014) 

 Esse pré-lançamento já está sendo considerado pelos agentes do circuito imobiliário 

um importante avanço rumo à verticalização de parte da margem oriental da Av. Washington 

Soares, apontando para grandes transformações socioespaciais que estão em vias de se 

processar.  

Diante do exposto, reafirma-se que o acesso à propriedade privada da terra e o 

problema da falta de saneamento ambiental constituem os elementos centrais para 

compreender as transformações da dinâmica espacial de produção da habitação pelo circuito 

imobiliário. Em Sapiranga/Coité, o crescente nível de dificuldade no acesso aos terrenos foi 

determinante para estabelecer o curto ciclo de atuação de cada construtora ou investidor. Esse 

processo pulverizou a produção imobiliária e contribuiu para que as empresas que adotaram a 

tipologia casa em condomínio horizontal na Sapiranga na década de 1990 expandissem esse 

padrão para o sudeste da metrópole e, posteriormente, para diferentes partes da cidade, por 

meio de condomínios ou casas em série, muitos como enclave na periferia pobre. 

 

4.2.2 Concepção, projeto e projeção do VGV 

 

Após ter garantido o acesso ao terreno, inicia-se a etapa de concepção e projeto, 

embora o conceito geral dessa etapa já esteja presente desde a escolha da localização do 

terreno, balizando o preço que o agente incorporador se dispõe a pagar pelo terreno. Dessa 

etapa, participam diferentes agentes do circuito imobiliário, destacando-se incorporadores, 

construtoras, imobiliárias, projetistas (principalmente empesas de engenharia e arquitetura ou 

profissionais autônomos) e equipes de marketing. 

Seguindo Rufino (2012), entende-se que a concepção do empreendimento 

imobiliário corresponde à fase de articulação entre um determinado ponto (localização 

do terreno), um produto, e um preço, configurando o tripé dos 3 Ps
115

. Pautando-se 

numa lógica “de trás pra frente”, os agentes incorporadores começam a concepção do 

empreendimento definindo o preço que o público-alvo está disposto a pagar e, partir 

daí, selecionam o ponto (localização) e formatam o produto. Nesse contexto, a 

utilização do termo VGV vem à tona e se dissemina no circuito imobiliário de Fortaleza, 

                                                 
115

 Nas pesquisas de marketing, a ideia dos “Ps” é conhecida internacionalmente. A referência principal são os 4 

Ps (Product; Price; Promotion; Place). Diversos países traduziram os 4 termos para o seu idioma em palavras que 

mantivessem a grafia iniciada por “P”. No Brasil as palavras passaram a ser: Produto, Preço, Promoção e Ponto 

(RUFINO, 2012). 
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revelando a lógica financeira que permeia a incorporação, em que a expectativa futura de 

realização se converte em indicador de sucesso  do empreendimento.  

É nessa etapa que ocorre o processo de incorporação nos termos legais. O 

incorporador é assim definido pela Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964: 

Artigo 29: Considera-se incorporador a pessoa jurídica ou física, comerciante ou 

não, que embora não efetuando a construção, compromissa e efetiva a venda de 

frações ideais de terreno objetivando a vinculação de tais frações a unidades 

autônomas, em edificações a serem construídas ou em construção sob o regime de 

condominial, ou que meramente aceite propostas para efetivação de tais transações, 

coordenando e levando a termo a incorporação e responsabilizando-se, conforme o 

caso, pela entrega, a certo prazo, preço e condições determinadas, das obras 

concluídas (BRASIL, 1964). 

Ainda de acordo com a Lei nº 4.591/1964, em seu art. 31, fica estabelecido que o 

incorporador poderá ser: a) o proprietário do terreno, o promitente comprador, o cessionário 

deste ou promitente cessionário; b) o construtor ou corretor de imóveis; c) o ente da 

Federação imitido na posse a partir de decisão proferida em processo judicial de 

desapropriação em curso ou o cessionário deste, conforme comprovado mediante registro no 

registro de imóveis competente. 

Com o surgimento do SFH, “o incorporador passa a ser o vértice de três mercados: o 

de terra, o de construção e o de crédito” (RIBEIRO, 1991, p. 281). Daí sua capacidade de 

comandar todo o processo da operação imobiliária, auferindo diferentes ganhos imobiliários 

(fundiários, industriais, comerciais e financeiros).  

Conforme já salientado, em Sapiranga/Coité a incorporação é realizada pelas próprias 

construtoras, como reforçado por um entrevistado, referindo-se à Fortaleza: “O nosso 

mercado é dominado por empresas que são construtoras e incorporadoras, mas há espaço para 

empresas que sejam só incorporadoras. A tendência é que surjam mais incorporadoras que 

não construam” (Sócio proprietário da construtora E, em entrevista concedida à autora no dia 

10/02/2014).  

Segundo os entrevistados, a incorporação (no sentido legal de fazer o Registro de 

Incorporação) é um processo burocrático, demorado e caro, apontando-se como principais 

entraves a demora na aprovação de projetos e liberação de alvarás de construção e Habite-se 

na Prefeitura e os serviços ruins e caros dos cartórios de imóveis. Nesse sentido, alguns 

entrevistados afirmaram que até o início da década de 2000 muitas construtoras não faziam o 

registro da incorporação (nos termos legais) dos empreendimentos antes da construção e da 
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comercialização das unidades, fragilizando os direitos do cliente ao comprar parte de um 

empreendimento que não constituía “negócio juridicamente perfeito”
116

. 

Ainda segundo os entrevistados, esse cenário vem mudando com o advento do 

financiamento bancário para produção e comercialização de empreendimentos imobiliários 

desde meados da década de 2000. O agente financiador exige o Habite-se para liberar o 

crédito para a produção e para a venda ao comprador final e, para conseguir o Habite-se junto 

à Prefeitura, é necessário ter o Registro de Incorporação. Quando não havia crédito 

imobiliário disponível no SFH, as construtoras recorriam ao autofinanciamento e atuavam 

como agentes financeiros de financiamento ao cliente, tendo mais liberdade de “fugir” da 

obrigação legal de fazer o registro da incorporação: 

A Lei de Incorporação é muito antiga, de 1964, que estabelece que você só pode vender um 

imóvel ainda não construído com o registro de incorporação registrado em Cartório. 

Realmente, muitas empresas não incorporavam. Mas, com o advento do financiamento 

bancário isso ficou mais difícil. O agente financeiro exige o Habite-se e para você tirar o 

Habite-se tem que ter a incorporação. O mercado está se corrigindo. (Sócio proprietário da 

construtora E, em entrevista concedida à autora no dia 10/02/2014) 

A incorporação é uma lei bastante antiga [sic]. Mas de 100 obras em Fortaleza, pra começar, 

50 construiu sem alvará, por causa da burocracia da prefeitura, que aqui demora quase 1 ano 

pra se ter um alvará. Precisa ter o alvará de construção para incorporar. É uma lei bastante 

antiga, que é uma segurança pro cliente, porque se tiver incorporado e ele comprar na planta, 

no chão, ele já pode registrar no nome dele. Se a construtora quebrar, ele pode terminar a casa 

dele só. Mas não tinha fiscalização pra isso. Aí o Ministério Público começou a fiscalizar as 

imobiliárias. A imobiliária que vender um imóvel sem incorporação vai ser corresponsável 

com a construtora. Quando tem incorporação, o cliente pode registrar logo a propriedade dele, 

da fração ideal do terreno que é dele, enquanto está sendo construído. Quando termina a 

construção, a construtora leva o Habite-se e transforma a incorporação em registro definitivo, 

a matrícula do imóvel no cartório. Quanto não tem isso, a construtora toca a obra e só 

incorpora no fim. Só que quem comprou na planta corre risco de perder o apartamento, 

porque ele fica como patrimônio da construtora durante a construção. (Sócio proprietário da 

construtora B, em entrevista concedida à autora no dia 12/04/2013) 

É importante lembrar que a Lei da Incorporação Imobiliária (Lei nº 4.591/1964) 

instituiu a feição moderna da forma condomínio, como nova forma de propriedade privada da 

terra (propriedade condominial), anteriormente regulamentada pelo decreto federal nº 

5.481/1928. Essa mudança teve grandes repercussões nas cidades brasileiras, contribuindo 

para transformações socioespaciais associadas às dinâmicas de produção da habitação.  

O principal avanço da lei 4.591/1964 repousa no fato de que ela regula 

simultaneamente a forma de propriedade, o condomínio, e a forma de produção, a 

                                                 
116

 O termo “negócio juridicamente perfeito” significa que o empreendimento tem Registro de Incorporação (RI) 

junto ao Cartório de Imóveis competente, estando apto a vender as unidades como frações ideais do terreno. Para 

fazer o RI, o incorporador precisa apresentar o Memorial de Incorporação ao cartório, contendo: documentos que 

comprovem idoneidade e condições financeiras mínimas para execução da obra; registro de propriedade do 

terreno; projetos aprovados na Prefeitura; licença ambiental (no caso de Fortaleza, só é exigida para 

empreendimentos multifamiliares em área sem esgotamento sanitário e que tenham ETE) e alvará de construção. 

Utilizando-se do fato de que a incorporação não era realizada por grande parte das construtoras de Fortaleza, 

muitas grandes incorporadoras nacionais e locais passaram a empregar o termo em suas campanhas publicitárias 

como vantagem de seus empreendimentos, quando na realidade se trata apenas do cumprimento da lei de 1964.  
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incorporação. É justamente a essa relação específica entre uma forma de propriedade e 

uma forma de produção que se dá o nome de “forma condomínio” (FIX, 2011; RUFINO, 

2012; TONE, 2010). Assim, entende-se que a forma condomínio ultrapassa a simples 

materialidade da construção física, sendo expressão socioespacial das relações entre 

propriedade privada e habitação.  

A forma condomínio tornou-se “marca espacial” da expansão imobiliária no cenário 

de reestruturação do setor a partir das mudanças no marco regulatório em 2004, intensificado 

a partir de 2007 com a chegada de grandes incorporadoras nacionais, reestruturação de 

construtoras tradicionais locais e surgimento de novos grupos (RUFINO, 2012).  

O produto imobiliário sob a forma condomínio permitiu, simultaneamente, redução 

das despesas com a obra (em virtude da economia de escala) e aumento do preço das unidades 

(diluindo o custo fundiário) já que nessa mercadoria estão incluídos os equipamentos de uso 

comum, bem como elementos subjetivos da ideologia do “morar em condomínio”. Desse 

modo, a forma condomínio se expandiu para diversas áreas da metrópole Fortaleza, incluindo 

a periferia que foi inserida no mercado imobiliário por meio de produtos para o segmento 

econômico, e para os municípios da RMF, mormente os contíguos à metrópole.   

No caso de Sapiranga/Coité, a forma condomínio horizontal fechado de casas foi o 

“produto” eleito pelos agentes do circuito imobiliário atuantes na área e rapidamente 

absorvido pelo público, utilizando como principal argumento a ideologia da segurança. 

Muitos construtores começaram produzindo casas soltas e posteriormente passaram a investir 

em condomínios horizontais, indicando aumento de capitalização e crescimento da demanda 

solvável. Além disso, como os construtores buscam maior lucro, as casas geminadas nos 

condomínios oferecem maior retorno do investimento. 

Nas falas dos entrevistados, os elementos que se destacam na concepção do produto 

condomínio horizontal fechado são: a segurança (pretensamente garantida pelo isolamento do 

condomínio fechado e uso de segurança privada), a localização (acesso a centralidades, 

equipamentos comerciais, eixos viários estruturantes etc.), a privacidade (garantida pelo 

aumento do tamanho da fração de propriedade privada) e o status (novo estilo de vida das 

classes médias). 

Os agentes do circuito imobiliário atribuem a escolha do produto condomínio 

horizontal ao cliente, mas é preciso ressaltar que essa escolha é produzida socialmente a partir 

das relações entre os agentes produtores do espaço e não se trata da simples soma de escolhas 

individuais. Os entrevistados associaram o quadro de insegurança em Sapiranga/Coité à 
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existência de “invasões” na área e à questão do tráfico de drogas. A fala do proprietário da 

construtora F explicita esse entendimento: 

Existem vários bolsões de invasão na Sapiranga. Tem ruas invadidas, tem terrenos 

invadidos, tem até praças invadidas que foram invadidas há muito tempo e o poder 

público nunca resolveu e agora fica difícil de resolver porque as pessoas estão 

morando há muito tempo, algumas já tem um comércio. Alguns locais onde o poder 

público não entra, não tem vias de acesso para viaturas, você não tem esgotamento 

sanitário. Em muitos locais da Sapiranga, o esgoto corre a céu aberto ou no mínimo 

água servida. Não estou querendo desmerecer ou desvalorizar o bairro, porque é um 

problema geral de Fortaleza, mas lá, devido a esses pontos que tem no bairro...talvez 

esses pontos bitolem o adensamento. Onde tem mais esses problemas as construções 

se afastam mais. (Proprietário da construtora F, em entrevista concedida à autora no 

dia 16/06/2013) 

A análise dessa fala revela a contradição subjacente à ideologia da segurança enquanto 

principal argumento para a forma condomínio na área: existe um tênue limiar no nível de 

insegurança pública, diante do qual a produção de condomínios pode se expandir ou ser 

prejudicada por falta de demanda. Sapiranga/Coité vive exatamente esse limite, pois o 

isolamento garantido pela forma condomínio não é suficiente para garantir a segurança dos 

condôminos (nem dentro nem fora dos muros) diante do agravamento do quadro de 

insegurança pública e violência urbana. Por conta disso, o discurso da segurança oferecida 

pelos condomínios horizontais permanece como o primeiro conceito vendido nos projetos de 

empreendimentos imobiliários na área. 

A entrevista realizada no dia 20/02/2014 com o diretor comercial do Grupo 

SERVNAC
117

, empresa de segurança privada que atua na área, sinalizou que o mercado da 

segurança privada tem crescido muito e apresenta tendência de continuar crescendo, diante da 

ineficiência do Estado na esfera da segurança pública. O entrevistado não permitiu o acesso a 

bancos de dados (lista de condomínios clientes) ou estatísticas das ocorrências registradas 

pela SERVNAC, por serem dados confidenciais, mas afirmou que Sapiranga é um mercado 

importante.  

A SERVNAC é uma das maiores empresas de segurança privada do Ceará, juntamente 

com SERVIS Segurança, Prisma Vigilância, CORPVS Segurança, Corpo de Segurança do 

Nordeste (CSN) e SERVAL Segurança. A empresa Nordeste Segurança Eletrônica (que 

também era grande no ramo) foi comprada pela Prossegur em 2012, tornando-se o braço 
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 A SERVNAC surgiu em 1987 do desejo de se inserir no mercado de terceirização de mão-de-obra para os 

condomínios. Em março de 1992 recebia a autorização do Ministério da Justiça para trabalhar também com 

Vigilância Armada e Desarmada e, posteriormente em 1997 com Vigilância Eletrônica. (Fonte: 

http://www.gruposervnac.com.br/p/1/O_Grupo) A empresa conta com 300 funcionários internos na base de 

apoio operacional (comercial, RH, administrativo, financeiro, operacional, contas a pagar e a receber, psicólogos 

etc.) e 8.000 funcionários com vínculo empregatício prestando serviços terceirizados (de porteiros a médicos). 

Desse total, 25% presta serviços no interior do estado e 75% se concentra na RMF. 

http://www.gruposervnac.com.br/p/1/O_Grupo
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responsável pela área de segurança eletrônica para residências, escritórios e comércios. A 

sede da Prossegur em Fortaleza se localiza na Sapiranga, onde antigamente era a sede da 

Nordeste Segurança. A SERVNAC também tinha uma filial na Sapiranga (e mais 5 filiais na 

cidade), mas recentemente construiu sede única localizada no Jangurussu (reunindo as 6 

filiais) e transformou a filial na Sapiranga em Centro de Treinamento de Vigilantes, a ser 

inaugurado em breve. 

O segundo conceito desenvolvido na concepção dos projetos imobiliários refere-se à 

localização enquanto possibilidade de acesso a centralidades, equipamentos comerciais de 

médio e grande porte (shoppings, supermercados, restaurantes, revendedoras de automóveis, 

lojas de decoração, depósitos de construção etc.), colégios e faculdades privadas, reforçada 

pela estruturação viária. A fala de um corretor de imóveis resume a importância do conceito 

de localização para a valorização imobiliária de um produto: 

A grande valorização que aconteceu aqui foi a expansão da Washington Soares. Há 

15 anos, quando o Via Sul começou a ser construído ali ninguém acreditava. Tanto 

que a obra passou vários anos parada. Com o alargamento da Washington Soares 

descendo para a CE 040, essa região teve um boom muito grande. O comércio 

desenvolveu grandemente, os serviços. Hoje, naquela região você tem tudo que 

precisa. Tem shoppings, comércio, supermercados...o que falta ali hoje é um 

hospital. Nos últimos 2 ou 3 anos a questão da gastronomia ali cresceu fortemente. 

Os grandes restaurantes foram todos pra lá. Isso tudo valorizou e desenvolveu 

aquela região. O setor imobiliário procura mercados. Nós não somos proprietários 

de produtos, nós não temos produtos, nós temos informações. Então, há 15 anos a 

gente sabia que naquela região o desenvolvimento era questão de tempo. E 

realmente foi o que aconteceu. Foi um nicho de mercado que chamou a atenção. Há 

5 ou 6 anos tinham poucas imobiliárias nessa região. Hoje, você tem grandes 

imobiliárias como a Viva, a Mega Imóveis, Ciro Paiva, Fiducial, Predial, que viram 

naquela região um potencial de crescimento e de procura de imóveis de moradia. 

(Gerente da imobiliária C, em entrevista concedida à autora no dia 12/02/2014) 

Sobre a questão da gastronomia citada por alguns agentes do circuito imobiliário, é 

importante destacar que a Prefeitura, por meio da SEUMA, está realizando estudos para 

transformar a Av. Edilson Brasil Soares em polo gastronômico, como já ocorreu com a 

Varjota. Segundo a entrevista com a Gerente da Célula de Controle de Resíduos Sólidos da 

SEUMA/PMF (2014), após finalizar esses estudos será criada uma lei para instituir a área 

como polo gastronômico, regulamentando a atuação dos restaurantes. Sem dúvida, esse fato 

será apropriado no conceito de localização da Sapiranga, valorizando a área para fins 

residenciais e comerciais e colocando-a na rota turística associada à gastronomia.  

O terceiro conceito importante presente nos produtos imobiliários da Sapiranga refere-

se ao discurso da “privacidade” em virtude de maior tamanho do terreno (fração ideal de lote) 

e da área construída. O produto casa em condomínio horizontal permite oferecer aos clientes 

áreas bem maiores que os apartamentos, pelo mesmo preço. Esse fato é utilizado no nível 
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simbólico, vendendo-se a ideia de que casas em condomínios têm mais privacidade que 

apartamentos em empreendimentos verticais e proporcionam um “novo estilo de vida”, 

diferente da correria do leste da metrópole: “Era quase um refúgio de quem não queria morar 

na Aldeota. Quem ia morar lá, eram pessoas que gostavam de casas, de área, de terreno” 

(Proprietário da construtora F, em entrevista concedida à autora no dia 16/06/2013). Segundo 

informações dos entrevistados, no início da década de 2000 se comprava uma casa em 

condomínio com o dobro de área pelo mesmo preço de um apartamento na Aldeota: 

O que fez o estouro dessa região? É que havia pessoas que moravam na Aldeota, que 

tinham uma renda elevada. Chegou a hora de casar e não tinha condição de morar na 

Aldeota. Aí, as pessoas davam uma voltinha por essa região e viam que pelo preço 

de um apartamento na Aldeota, eles conseguiam comprar uma casa em condomínio 

com o dobro do tamanho. Isso foi um grande atrativo. Hoje, as pessoas não 

conseguem mais fazer essa dobra de tamanho aqui. Por isso, a Sapiranga está 

dormindo um pouquinho e está tendo uma fatia significativa de vendas no Eusébio. 

(Corretor e Sócio da imobiliária F, em entrevista concedida à autora no dia 

24/02/2014) 

Sobre o conceito desse novo estilo de vida, Lopes (2012) defende a tese de que a 

“região da Água Fria” enquanto produto imobiliário se configura como um novo modo de 

viver, a saber, o “estilo de vida suburbano privado das camadas médias”, que se fundamenta 

nas representações do verde, da privacidade, do status e da segurança.  

No início da pesquisa, acreditava-se que um dos conceitos mais utilizados pelo 

marketing dos produtos imobiliários na Sapiranga seria o forte apelo ao verde  e à 

proximidade com a natureza (a nível de discurso de preservação ecológica), já que o bairro 

tem parte de seu território em duas unidades de conservação, apresenta um importante 

manguezal e rede de drenagem considerável. Esperava-se que a REP Sapiranga seria um 

elemento destacado na promoção da localização do produto, mas nenhum entrevistado 

confirmou essa expectativa. Pelo contrário, alguns entrevistados afirmaram que a proximidade 

com a REP Sapiranga atrapalha as vendas, pois além de não ser reconhecida e valorizada pela 

população local como importante espaço verde (como ocorre no Parque do Cocó), a REP 

Sapiranga ainda é temida pelos moradores por ser rota de fuga de bandidos.  

Assim, os agentes do circuito imobiliário na Sapiranga “vendem” a localização do 

produto (o “ponto”), articulando as “vantagens” de vias de acesso, trânsito menos 

engarrafado, equipamentos comerciais (shoppings, restaurantes, bancos, concessionárias de 

carros, supermercados etc.) e proximidade de universidades e colégios privados. No entanto, é 

preciso ressaltar que no início da atuação do circuito imobiliário formal na área (década de 

1990) havia o marketing ambiental, com um apelo ao “verde” não mais disponível na Aldeota 
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e adjacências a época. A partir das melhorias na Av. Washington Soares em 1998, a 

localização passa a ter mais destaque que a proximidade com a natureza.  

Atualmente, na maioria dos casos o verde não aparece como argumento de venda. Isso 

foi justificado pelos entrevistados pelo fato de que a REP Sapiranga é um local extremamente 

restrito, não integrado ao resto do bairro, dificultando a apropriação desse espaço verde. Além 

disso, as lagoas e os riachos existentes no bairro não são urbanizados, têm suas APP 

parcialmente ocupadas e recebem destinação inadequada de efluentes e resíduos sólidos (o 

que causa mau cheiro e atrai insetos e roedores), convertendo um potencial atrativo em 

elemento dificultador de vendas. 

Para exemplificar o pensamento dos agentes do circuito imobiliário na Sapiranga, o 

fragmento a seguir apresenta a resposta de um gerente imobiliário quando questionado se a 

imobiliária na qual trabalha se utiliza de elementos da paisagem, da natureza (mar, rio, lagoa, 

áreas verdes) no material publicitário:   

Não, até porque assim o público que compra imóvel é muito específico. Quem vem 

pra essa região, já vem por conta dessas qualidades. E às vezes, uma lagoa atrapalha, 

rio atrapalha, porque a pessoa fica às vezes insegura, pensando que vai ter inseto. 

Então, as vezes é um fato que pode até prejudicar. Você tem que vender o 

conceito...se você quer vender o rio, tem que ser um conceito de rio urbanizado, com 

infraestrutura. Existem condomínios, se você for lá no Terra Brasilis, que é lá no 

Eusébio, dentro do condomínio tem um rio, mas dentro do rio tem pedalinho, tem 

toda uma estrutura propícia pra utilização do rio...Mas normalmente, a gente não 

pode nem construir perto de rios, tem a distância se não, não aprova, área verde. 

Terreno quando tem rio, lagoa perto é um problema. (Gerente imobiliário da 

imobiliária A, em entrevista concedida à autora no dia 29/06/2011) 

Entre as construtoras entrevistadas, apenas a construtora C se utiliza do apelo ao verde 

e ao contato com a natureza, como fica evidente nos motes que compõem as campanhas 

publicitárias da empresa: “Viva perto da natureza sem sair de Fortaleza”; “Viva em contato 

com a natureza”; “Seja vizinho da natureza”. A construtora C tem dois lançamentos de 

condomínios horizontais de alto padrão em Sapiranga previstos para 2016 e 2017, ambos com 

muito apelo à proximidade com a natureza. O Carmel Bosque Duo será implantando em um 

terreno de mais de 10.000m² e terá mais 10.000m² de área verde em direção ao manguezal. 

Segundo o site da construtora C, essa área verde constitui “área pública entregue urbanizada 

pela construtora como contribuição a preservação do meio ambiente e com uso preferencial 

pelos condôminos”. Na prática, o uso “preferencial” se converte em “exclusivo”. Questionado 

sobre esse ponto, o gerente comercial da construtora assumiu que a intenção da construtora é 

urbanizar para os condôminos, tornando a área privada, o que valorizaria o condomínio: 

O terreno do condomínio tem 10000m², mas o terreno todo da construtora tem 

20000m². Então, os 10000m² atrás do condomínio foram doados à Prefeitura como 
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área verde. Historicamente, a gente sabe que dificilmente a Prefeitura vai fazer 

alguma coisa ali, mas a construtora quer fazer, quer urbanizar. Só que se fizer isso 

vai ser para os condôminos, vai voltar a ser privado. Eu não vou te dizer o que é 

certo, o que é errado, porque não cabe a mim, mas eu acho que se ficar lá disponível 

vai ficar uma área abandonada. O dono disse que está próximo de conseguir. Eu 

queria que conseguisse, porque vai valorizar muito o nosso empreendimento, vai 

ficar uma área bonita e segura. (Gerente comercial da Construtora C, em entrevista 

concedida à autora no dia 21/02/2014. Grifo nosso) 

O caráter pulverizado da atuação de construtoras em Sapiranga dificultou muito o 

trabalho de identificá-las. A dificuldade foi agravada em virtude de a maioria das construtoras 

atuantes na área não desenvolver uma marca ou grife da construtora associada ao produto 

imobiliário (presente nos nomes dos condomínios), como é característico das grandes 

incorporadoras (nacionais e locais). O desenvolvimento de uma marca/grife (RUFINO, 2012) 

só foi identificado nas construtoras C e F. Os nomes dos demais condomínios não remetem à 

construtora/incorporadora que idealizou e realizou a obra.  

De acordo com os entrevistados, o marketing e a publicidade podem ser feitos pelas 

construtoras/incorporadoras ou pelas imobiliárias, geralmente sendo feitos pelas imobiliárias 

quando se trata de unidade solta para pessoa física, e pelas construtoras/incorporadoras 

quando se trata de condomínios. Também é comum construtoras/incorporadoras firmarem 

parceria com imobiliárias no momento da compra do terreno e atuarem juntas até a 

comercialização do empreendimento: 

Com muitas construtoras, nós trabalhamos desde a concepção do projeto até á 

venda. Muitas vezes até a compra do terreno nós assistimos. Por exemplo, o Jardins 

Ibiza [4º Anel Viário c/ CE 040], nós participamos da compra do terreno até a venda 

da última unidade. Em geral, quando vendemos um terreno para uma construtora, 

nós participamos da concepção do projeto. Até nos pequenos terrenos para 

particulares, a gente também orienta desde que seja solicitado. Logicamente, essa 

orientação que é gratuita deixa crer que haveria uma reciprocidade. A gente faz 

gratuitamente, mas na intenção de participar das vendas. (Gerente de vendas da 

imobiliária D, em entrevista concedida à autora no dia 14/02/2014) 

Foi possível observar que os projetos de arquitetura são geralmente terceirizados, 

contratando escritórios de arquitetura ou arquitetos autônomos, já os projetos de engenharia 

geralmente são feitos na própria construtora, quase sempre pelo dono ou sócio, que 

geralmente é engenheiro. 

 

4.2.3 Construção 

 

Com base nas entrevistas realizadas e em consultas aos sítios eletrônicos de 

construtoras atuantes na área, o perfil médio das construtoras é de uma empresa pequena, que 

se formou a partir da sociedade de engenheiros recém formados e começou fazendo casas 
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soltas (e/ou pequenas obras públicas) e posteriormente passou a atuar no ramo dos 

condomínios, até enfrentar o limite imposto pela propriedade privada da terra com o 

esgotamento dos terrenos disponíveis e viáveis economicamente.  

Dentre as entrevistadas, as construtoras C e E fogem a esse perfil, pois a construtora E 

é uma grande empresa cearense (com filial em Alagoas) atuante no padrão vertical e em 

grandes obras públicas (com prêmios do SECOVI e do SINDUSCON e certificações 

nacionais e internacionais de qualidade na construção), e a construtora C é uma grande 

empresa resultante da especialização do capital do Grupo Magna
118

. 

Em termos de estratégias de atuação das construtoras no circuito imobiliário formal 

em Sapiranga/Coité, foram destacados os seguintes aspectos: atividades da empresa 

(incorporação, construção, comercialização, financiamento ao cliente etc.); produtos 

imobiliários oferecidos na área; parcerias; fontes de recursos para a produção; e o tempo 

médio de construção.  

Com relação às atividades realizadas pelas construtoras atuantes em Sapiranga/Coité, 

todas realizam as atividades de incorporação e construção, e também acompanham de perto 

(participando ou apenas supervisionando) as atividades de projeto, marketing e 

comercialização desenvolvidas por outros agentes do circuito imobiliário. Como já destacado, 

nenhuma das empresas que atuam na área trabalham exclusivamente com incorporação. Desse 

modo, essas empresas fazem parte de um grupo de resistência à entrada do grande capital 

incorporador nacional ou local.  

Quanto aos produtos oferecidos, a construtora C trabalha exclusivamente com 

condomínios horizontais de casas duplex de alto padrão; a construtora E atuou na Sapiranga 

apenas com condomínios horizontais de casas, mas também atua com empreendimentos 

verticais em áreas valorizadas da cidade; as demais construtoras atuaram na Sapiranga com 

casas soltas (tipo duplex) em série ou isoladas e com condomínios horizontais de casas. 

No tocante às parcerias, a maioria das construtoras citou parceria com alguma 

imobiliária, em virtude da determinação do CRECI de que haja exclusividade no plantão de 

vendas dos empreendimentos imobiliários. A construtora B tem parceria de exclusividade 

com a imobiliária E; a construtora D tem exclusividade com as imobiliárias E e Airton 

Fernandes; a construtora A com a imobiliária Retta Imóveis; a construtora E com as 

                                                 
118

 A construtora C foi fundada em 2000, mas compõe um grupo que atua há quarenta anos nos ramos de 

hotelaria, alimentação, representação & comércio e construção civil em Fortaleza (CE), Mossoró (RN) e Recife 

(PE). O Grupo é formado por cinco irmãos, cada um sendo responsável por uma empresa.  



320 
 

 

imobiliárias Lopes Immobilis e Airton Fernandes; e a construtora C com a imobiliária J. 

Aquino. Apenas a construtora F não mencionou parceria de exclusividade com imobiliária, 

afirmando que estabelece parceria com pequenos investidores para viabilizar a compra de 

terreno para construção de empreendimentos imobiliários. A única parceria entre construtoras 

mencionada durante as entrevistas foi entre as construtoras B e D, sendo um caso específico 

de diferenciação dos agentes incorporador e construtor, em que a construtora B foi contratada 

como construtora para produzir um empreendimento para a construtora D (incorporadora). 

Nessa etapa da operação imobiliária, a fonte de recursos para construção é um dos 

fatores fundamentais, tendo em vista que o volume de capital necessário para financiar a obra 

é alto e os construtores precisam esperar o tempo de rotação desse capital, que tende a ser 

lento, para recuperar o investimento com lucro médio de 20% do VGV, segundo os 

entrevistados. Nesse sentido, haveria três possibilidades de financiamento da produção: 

recursos próprios, financiamento bancário, autofinanciamento com recursos dos clientes 

durante as obras.  

Todas as construtoras entrevistadas afirmaram utilizar recursos próprios para a 

produção dos empreendimentos imobiliários, pois o tempo de rotação do capital 

“industrial”
119

 na realização da mercadoria habitação diminuiu graças à disponibilidade de 

crédito imobiliário para financiar a compra das unidades tão logo a obra seja concluída e o 

Habite-se seja emitido.  

Os entrevistados afirmaram que a disponibilidade de crédito imobiliário gera uma 

“venda certa”, que garante o retorno do capital investido rapidamente. Do mesmo modo, todas 

as construtoras afirmaram que durante o quadro de ausência de crédito imobiliário (fim do 

BNH até o início dos anos 2000), a construção dos empreendimentos era bem mais lenta pois 

precisava garantir o pagamento pelos compradores de cerca de 60% e mesmo 70% do valor 

do empreendimento durante as obras, sendo os 40% ou 30% arcados pela construtora e 

financiados aos compradores pela construtora a juros altos, com boa lucratividade (retorno de 

1% acrescido do IGP-M). Esse era um cenário de autofinanciamento elitizado. 

                                                 
119

 “Este termo [capital industrial] designa aqui as partes de capital investidos nas construtoras, e cuja forma 

funcional dominante é o capital produtivo – em oposição ao capital imobiliário ou ao capital de empréstimo, 

cujas formas funcionais dominantes são respectivamente: o capital-mercantil e o capital-dinheiro. O ‘capital-

industrial’ assim determinado pode funcionar em relações de produção de tipo manufatureiro ou de tipo 

industrial, no senso estrito do termo.” (TOPALOV, 1979, p. 55). 



321 
 

 

O trecho a seguir resume a questão do financiamento da construção, evidenciado o 

pensamento de que o financiamento próprio é a forma mais rentável para o construtor
120

. O 

entrevistado explica a mudança de paradigmas com o advento das facilidades do 

financiamento bancário para o comprador final, o que liberou a construtora da função de 

financiadora a partir de meados dos anos 2000: 

O raciocínio dos construtores era o seguinte: o cliente, de um imóvel de 100%, ele 

tinha que dar até receber o imóvel 60% e a construtora financiava ela mesma entre 

30 e 40%. Você tinha o custo, um pouquinho do lucro e financiar o resto depois da 

obra. Você investia pouco dinheiro seu, só 30% depois da obra. De 20 anos pra cá, 

essa razão foi se invertendo. Hoje, a gente recebe até entregar o imóvel na faixa de 

30% e financia 70%. Qual foi a solução? Construtora, o nome está dizendo, é pra 

construir e não emprestar dinheiro. Quem deve financiar é o banco. Quando você 

tem muito dinheiro, esses 70% que você financia após a obra, você recebe o IGPM 

mais 1% livre. Então, se uma empresa tem muito dinheiro, é melhor ela pegar 

R$1.000.000,00 e colocar no banco pra ganhar 0,5% ou emprestar pro cliente a 

1,5%? Mas só se tiver muito dinheiro. Mas qual foi a salvação das construtoras, que 

é por isso que ocorre o boom imobiliário? Não tem sentido uma construtora aqui em 

Fortaleza fazer 30 empreendimentos ao mesmo tempo. Isso é com dinheiro de 

investidor e com financiamento bancário. De 30 construtoras de Fortaleza, as mais 

antigas, que são as mais conservadoras, fazem 2 empreendimentos a cada 3 anos 

com capital próprio. E construtoras pequenas, com 10 ou 5 anos, estão fazendo 30 

obras ao mesmo tempo. Mas é com dinheiro do banco e os riscos são enormes. As 

empresas novas, que tem essa mentalidade de mercado imobiliário, é que constroem 

muita coisa com o dinheiro dos outros. Mas qual foi a salvação das construtoras 

tanto grandes quanto pequenas? Foi o financiamento pro cliente, porque ai você sabe 

que precisa ter o capital próprio pra fazer a obra, mas no final vende pelo banco à 

vista e tem seu dinheiro de volta. Você tem uma venda certa por causa do 

financiamento bancário, mas precisa do capital pra tocar a obra toda. É uma 

modalidade de quem trabalha com capital próprio. Mas também existe uma 

modalidade hoje que é o financiamento bancário em planta. O banco lhe empresta 

todo o dinheiro da obra e você vai tocar a obra e ele vai medindo e lhe emprestando 

o dinheiro. Mesmo a obra, quando ele financia o cliente, ele começa a lhe passar o 

dinheiro. Mas o banco lhe empresta a juros, então se você tiver capital próprio é 

melhor. (Sócio proprietário da construtora B, em entrevista concedida à autora no 

dia 12/04/2013) 

Intrinsecamente associado à fonte de recursos para a construção e à estrutura da 

empresa, o tempo médio para construir os produtos imobiliários é um dos principais fatores 

que compõem o lucro da produção, pois define o período de início do retorno do 

investimento. Segundo informações dos entrevistados, o tempo médio de construção de um 

condomínio horizontal varia entre 24 e 36 meses, já a casa solta é construída em 

aproximadamente 6 meses. 

Destarte, evidencia-se que as construtoras atuantes no circuito imobiliário na 

Sapiranga são empresas de capital nacional (especificamente local), predominantemente de 

                                                 
120

 Como a maioria das construtoras que atuam na Sapiranga são pequenas e só constroem em média um ou dois 

empreendimentos ao mesmo tempo, elas não veem com bons olhos a estratégia das grandes incorporadoras 

nacionais e locais de alavancar recursos com financiamento bancário e de investidores do mercado imobiliário, 

vislumbrando grandes riscos nessas operações financeiras. 
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pequeno porte, caracterizadas pela estrutura familiar de propriedade
121

, centrada no dono, 

geralmente um engenheiro civil. Nesse sentido, a esfera da construção ainda tem muita força 

nesse circuito imobiliário, embora a incorporação seja fator decisivo no volume dos lucros 

auferidos com os ganhos imobiliários.  

A participação direta dos sócios/donos no canteiro indica envolvimento direto com a 

produção, conforme o Gerente de vendas da construtora C: “Os donos da empresa 

acompanham semanalmente as obras. A empresa não tem mais tanto interesse em velocidade 

de vendas, mas em qualidade. Eles mandam derrubar 2 ou 3 vezes a fachada das casas até 

ficar como eles querem”. Dessa forma, a governança corporativa não chegou a essas empresas 

e a lógica financeira ainda não é a predominante no circuito imobiliário da Sapiranga, embora 

seja muito importante.  

 

4.2.4 Comercialização 

 

 O circuito imobiliário residencial é caracterizado por um período de rotação do capital 

excessivamente longo, tanto na produção como na circulação da mercadoria habitação. O 

problema do financiamento da demanda para aquisição de produtos imobiliários foi apontado 

por vários entrevistados, segundo os quais o cenário de aumento do crédito imobiliário, 

diminuição da taxa de juros e aumento do tempo de financiamento reestruturou o setor 

imobiliário no país e em Fortaleza. 

 Há muitas imobiliárias que atuam na Sapiranga
122

, de forma que a pulverização 

também caracteriza a etapa da comercialização no circuito imobiliário residencial formal. De 

acordo com o sócio da imobiliária F, haveria aproximadamente 50 imobiliárias no “eixo Água 

Fria”, além dos inúmeros corretores autônomos. 

 Em termos de estratégias de atuação das imobiliárias no circuito imobiliário formal em 

Sapiranga/Coité, foram destacados os seguintes aspectos: (1) parcerias; (2) tempo de 

comercialização (velocidade de vendas); (3) financiamento do consumo; (4) preços de 

comercialização; e (5) tendências do mercado imobiliário. 

                                                 
121

 Trata-se da estrutura familiar em oposição à estrutura profissional ou de governança corporativa, com grande 

destaque para financistas (FIX, 2011).  
122

 As de maior destaque são: Viva Imóveis, Ciro Paiva Imobiliária, Sol Nascente Imóveis, Terra do Sol 

Negócios Imobiliários,  Inês Aguiar Imóveis, Síntese Negócios Imobiliários, A Predial, Airton Fernandes 

Consultoria Imobiliária, J. Aquino Imóveis, Mega Imóveis, Fiducial, Retta Imóveis, S M Imobiliária, Terra da 

Luz Imóveis, Salim Ary Emp. Imobiliários e Paulo Ximenes Negócios Imobiliários.  
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Um dos elementos mais importantes para o sucesso de uma imobiliária é rede de 

parcerias que estabelece. Em Sapiranga, as imobiliárias mantêm importantes parcerias com as 

construtoras, desde o momento do acesso ao terreno (indicando os melhores investimentos; 

facilitando a negociação de compra e/ou permuta; procurando os terrenos adequados ao 

produto a ser lançado), passando pela concepção do projeto imobiliário, pela construção do 

marketing do produto imobiliário até chegar à comercialização. Dessa forma, a imobiliária é 

importante porque participa das duas etapas principais de uma operação imobiliária: (1) o 

acesso ao terreno, vencendo o “problema fundiário” fundado na propriedade privada da terra; 

(2) a realização da mercadoria “habitação” na comercialização, vencendo o “problema de 

demanda” ao utilizar o crédito imobiliário para acelerar a rotação do capital imobiliário. 

Além das parcerias com as construtoras, as imobiliárias têm parceria entre si para 

vender as unidades dos empreendimentos, dividindo os lucros da venda. Isso configura um 

esquema de terceirização e multiplicação de alcance dos clientes, com investimento em 

marketing, inclusive com publicidade em sites de outras imobiliárias. Segundo os 

entrevistados, há duas situações diferentes de rateio dos lucros da venda, que geralmente é 

uma comissão de 5% do valor da venda: (1) nos plantões de venda, a imobiliária que detém a 

exclusividade da venda com a construtora geralmente fica com 1% referente aos custos de 

administração do plantão e a imobiliária que efetuou a venda fica com 4%; (2) na venda de 

imóveis avulsos, os 5% de comissão são divididos meio a meio entre a imobiliária que efetua 

a venda e a imobiliária que detém a exclusividade da venda (em geral, a exclusividade é por 

tempo determinado, conforme acordado entre o cliente e a imobiliária, normalmente 3 meses). 

A fala de um sócio de imobiliária explicita as relações de parceria entre as imobiliárias: 

Eu atuo em parceria com todas, porque hoje nós dependemos umas das outras. O 

importante é ter rapidez. Quando eu faço uma venda em parceria com outra 

imobiliária, eu divido o 5% de comissão meio a meio com a outra imobiliária. Pra 

gente, é muito melhor dividir e ter rapidez do que passar muito tempo com um 

imóvel parado. Tem outros fatores, como satisfação do cliente; custo, porque quanto 

mais tempo eu passar com um imóvel, eu vou estar gastando...Por isso, eu tenho 

parceria com todo o mercado imobiliário. Inclusive, o próprio sistema interno que a 

gente usa, que é o sistema da I-Value Gaia está sendo utilizado por várias 

imobiliárias. Porque o que acontece? Quando eu cadastro o meu imóvel no sistema, 

se uma outra imobiliária tiver o cliente e não tiver o imóvel, lá do escritório dele ele 

fica sabendo que eu tenho o imóvel para fazer a parceria. Já dá muita praticidade, é 

só saber com qual corretor está e ligar pra fazer a parceria. No Gaia, em termos de 

plataforma nacional, são aproximadamente 1800 imobiliárias. A nível estadual, 

como não está com muito tempo, deve ter umas 150 ou 200 imobiliárias. Em caso de 

vendas em parcerias nos plantões de lançamento, a imobiliária que detém a 

exclusividade fica com 1% referente à administração do plantão, ao zelo pelo 

empreendimento. Já o corretor parceiro que faz a venda, fica com 4% porque é quem 

está rodando com o cliente. (Sócio da imobiliária F, em entrevista concedida à 

autora no dia 24/02/2014). 
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Nesse fragmento, o entrevistado citou uma importante forma de parceria entre as 

imobiliárias cearenses: a parceria institucionalizada pela Ceará Rede Imóveis, administrada 

pela ASCERTI - Associação Ceará de Escritórios Imobiliários e Imobiliárias, reunindo 

atualmente 140 imobiliárias com site na mesma plataforma. A Ceará Rede Imóveis tem 

parceria estratégica com o I-Value Soluções Imobiliárias, empresa paulista especialista em 

tecnologia e ferramentas de gestão imobiliária há mais de 12 anos no mercado nacional. 

A empresa I-Value desenvolveu o sofware valueGaia, utilizado na plataforma dos 

sites das imobiliárias associadas ao Ceará Rede Imóveis, configurando um banco de dados 

com informações sobre os clientes vendedores e compradores, as captações (quem trouxe o 

imóvel para a imobiliária, indicando o conjunto de características do imóvel que serão 

utilizadas na divulgação), a atividade/produtividade dos gerentes, coordenadores e corretores 

imobiliários, o tempo de venda de um produto, as avaliações imobiliárias, os preços de venda 

propostos e alcançados. Segundo o sítio do I-Value Soluções Imobiliárias,  

a I-Value desenvolveu o valueGaia, mais que um sofware para imobiliária, uma 

plataforma de negócios e gestão imobiliária completa. O valueGaia se adequa a 

imobiliárias de todo porte, atendendo, inclusive, a corretores autônomos, com a 

mesma eficiência. O usuário é capaz de acompanhar desde o primeiro contato com o 

cliente até o fechamento do negócio, gerando relatórios e gráficos demonstrativos de 

todo o fluxo de operações de seu negócio. Sempre com o suporte de um centro de 

treinamento, a UniversidadeGaia. O diferencial estratégico do valueGaia está na 

integração: o sofware se integra ao site para imobiliária, com vários portais 

imobiliários, e ainda com centenas imobiliárias em todo Brasil. O resultado é uma 

rede de parcerias, incluindo os principais portais imobiliários, permitindo uma 

pesquisa rápida em qualquer lugar, para encontrar exatamente aquilo que os clientes 

precisam. (Fonte: http://www.i-value.com.br/sofware-para-imobiliaria/o-que-e/). 

Participam da Ceará Rede Imóveis as empresas entrevistadas imobiliárias A, B, C, E e 

F. Dentre as entrevistadas, apenas a imobiliária D afirmou não participar nem ter interesse em 

integrar essa rede, pois já se considera a “maior imobiliária cearense”, não necessitando lançar 

mão dessa estratégia, entendida como “associação de pequenos” para fazer frente às grandes 

imobiliárias. Em seu sítio eletrônico, a imobiliária D afirma: “no mercado desde Janeiro de 

2004, a imobiliária D já alcançou neste pouco tempo a posição de maior imobiliária de 

capital cearense”. 

 A imobiliária D não desenvolve muitas parcerias com outras imobiliárias, a não ser 

nos casos em que coordena outras imobiliárias no plantão de vendas de um empreendimento, 

quando solicitado pela incorporadora/construtora responsável pelo lançamento. A relação de 

acirrada competitividade nas parcerias estabelecidas com outras imobiliárias fica evidente no 

próprio sítio da imobiliária ao se destacar o seguinte “diferencial” da imobiliária D: “Na 

maioria dos empreendimentos compartilhados com outras imobiliárias, a imobiliária D 

http://www.i-value.com.br/software-para-imobiliaria/o-que-e/
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conquista uma melhor performance de vendas que a equipe parceira” (Fonte: sítio eletrônico 

da imobiliária D). Segundo o entrevistado, as parcerias mais importantes para a imobiliária D 

são com as incorporadoras/construtoras e não com outras imobiliárias. 

Nesse sentido, por ter uma estrutura de grande empresa, a imobiliária D está a frente 

de um processo junto ao SECOVI para criação de uma rede exclusiva de imobiliárias para 

combater a atuação dos corretores autônomos, chamados de free lancer, alegando 

concorrência desleal já que os corretores autônomos não teriam gastos com a manutenção da 

estrutura de uma empresa:  

No SECOVI, agora estamos fundando uma rede só de imobiliárias, porque existe um 

problema sério que é o corretor “free lancer”. O corretor free lancer tem um custo 

muito baixo em relação à imobiliária. E de certo modo, ele usa a estrutura da 

imobiliária para vender. Então, nós estamos nos unindo numa associação para ver se 

a gente faz a coisa ficar mais justa. Muitas vezes, o free lancer toma conhecimento 

de um empreendimento a partir de uma panfletagem, de uma propaganda que a 

gente fez, e simplesmente ele vai lá e vende com custo quase zero e vai perceber a 

mesma remuneração que nós, com toda essa estrutura montada que custa caro. [...] E 

outra coisa é o free lancer, que ele simplesmente não tem despesa em relação às 

imobiliárias. Seriam vendas quase ocasionais. E é isso que nós estamos tentando 

rever porque fica realmente dois pesos e duas medidas. O free lancer não tem 

parceria com nenhuma imobiliária. (Gerente de vendas da imobiliária D, em 

entrevista concedida à autora no dia 14/02/2014).  

Outro elemento importante na etapa de comercialização, é o tempo de venda dos 

diferentes produtos imobiliários, que tem papel fundamental no tempo de retorno do capital 

investido na produção imobiliária. Segundo todos os entrevistados das imobiliárias e 

construtoras, a velocidade de vendas dos produtos imobiliários na Sapiranga é alta, sempre 

que a articulação entre ponto (terreno), produto e preço atende às expectativas de mercado, 

conforme sintetiza a fala do entrevistado:   

A velocidade é rápida. De vez em quando você encontra alguma coisa que 

não vende, mas é porque tem alguma coisa errada. Quando o construtor faz o 

produto certo pro local, não consegue ficar muito tempo...vende rápido. E o 

produto certo é escolha do terreno, padrão de construção e preço. (Gerente 

imobiliário da imobiliária A, em entrevista concedida à autora no dia 

29/06/2011. Grifo nosso) 

De acordo com os depoimentos, no mercado imobiliário do bairro Sapiranga e 

proximidades, as casas soltas avulsas (usadas) geralmente são vendidas em, no máximo, 3 

meses. Isso justifica a definição do tempo de 3 meses para garantir a exclusividade de venda 

para uma imobiliária, conforme foi mencionado por vários entrevistados. Já as casas soltas 

novas são vendidas geralmente em 5 ou 6 meses, durante o período de construção da casa ou 

logo após o seu término. Finalmente as casas em condomínio geralmente são vendidas entre 

12 e 18 meses após o lançamento do empreendimento, ou seja, as unidades são vendidas 

http://www.vivaimoveis.com.br/imobiliaria.aspx
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quase 100% durante as obras, antes mesmo da entrega. Segundo a fala de um dos 

entrevistados: “Uma casa solta você constrói em seis meses. 

Todavia, a velocidade de vendas muito alta para os condomínios nem sempre é a 

estratégia mais rentável para o incorporador/construtor, pois ao vender a maioria das unidades 

na planta no início das vendas (logo após o lançamento) o incorporador terá que repassar para 

o cliente um preço mais baixo do que se vendesse as unidades no final das obras. Dessa 

forma, o incorporador estará deixando de ganhar a valorização das unidades nesse lapso 

temporal, conforme foi percebido pela construtora C, que mudou sua estratégia de venda:  

São 2 cenários: de 2006 a 2010 e após 2010. Até 2010, todos os empreendimentos 

eram vendidos no pré-lançamento (com pré-venda), 6 meses antes de começar a 

obra, depois tinham os 24 meses de obra até a entrega. No novo cenário do mercado 

atual, nós temos vendas no lançamento, durante a obra e até a entrega. Nos últimos 

projetos, as vendas ocorreram durante as obras. Até por uma decisão estratégica, 

empresa decidiu não vender mais todas as unidades no lançamento para ganhar a 

valorização dos empreendimentos. (Gerente comercial da construtora C, em 

entrevista concedida à autora no dia 21/02/2014) 

Além da captação da valorização imobiliária dos empreendimentos, a venda mais lenta 

estendendo-se até a entrega também torna a construção mais segura para o 

incorporador/construtor, já que ele poderá redimensionar seus custos aos longo da obra e 

repassá-los para o comprador. Ao vender todas as unidades no pré-lançamento ou no 

lançamento, o incorporador/construtor passará a atualizar as prestações do comprador com 

base no INCC, índice nem sempre compatível com a realidade local, sendo perigoso para 

embasar decisões de longo prazo, como ocorre na construção civil. O gerente de vendas da 

imobiliária D explicita esse processo, compreendendo-o como um dos fatores que 

contribuíram para que as grandes incorporadoras nacionais, ávidas por velocidade de vendas, 

não tenham conseguido permanecer no mercado de Fortaleza: 

As grandes construtoras e incorporadoras que vieram para cá tiveram vida curta. 

Elas precisam ter grande velocidade de vendas, porque são empresas de capital 

aberto. Elas tiveram problema porque vendem em velocidade muito grande, vendem 

em INCC e isso é uma coisa muito perigosa, porque você sempre tem que estar 

ajustando o seu custo. A construção civil é muito longa, é muito difícil de enxergar o 

outro extremo, são muitas variáveis que podem mudar ao longo da construção. 

(Gerente de vendas da imobiliária D, em entrevista concedida à autora no dia 

14/02/2014) 

Ainda sobre a velocidade de vendas, é importante destacar que o boom imobiliário 

entre 2009 e 2011/2012 foi responsável pela curva ascendente de velocidade de vendas, 

imprimindo grande rotatividade aos produtos imobiliários em Fortaleza. Conforme a 

percepção de um entrevistado, houve um surto de investidores na cidade, comprando imóveis 

na planta pensando em repassá-los após a entrega para ganhar a “valorização imobiliária”. 
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Isso endossou a subida de preços dos imóveis, articulando-se à especulação fundiária que já 

inflava artificialmente esses preços. Esse processo foi aceito como natural por parte da 

sociedade (classe média alta e alta), acreditando-se que “todos” ganhariam com a “valorização 

de seus imóveis”, até que se chegou a um ponto em que havia oferta demais e demanda 

(solvável) de menos.  

Em virtude da ação articulada de tantos investidores (juntamente com proprietários 

fundiários) que inflacionaram os preços dos imóveis, os reais compradores viram-se 

praticamente impossibilitados de adquirir tais imóveis, inviabilizando a realização dos 

investimentos imobiliários pela retração do mercado. Eis a (i)racionalidade do capital: 

Até 2011/2012, a gente tinha dificuldade de encontrar imóvel pronto porque a 

rotatividade era muito alta. Era lançando e vendendo. Chegava a vender um 

empreendimento em 4 ou 5 meses, isso um condomínio de mais de 40 casas ou 

mesmo um prédio residencial. Hoje, a gente tem um lapso temporal bem maior por 

conta do mercado. Hoje, tem muito imóvel sendo oferecido, porque a valorização 

desenfreada entre 2009 e 2012 acabou freando um pouco esse apetite de compra. 

Então, hoje ele leva uns 12 ou 18 meses para liquidar um empreendimento. No 

período de 2010, todo mundo era investidor. A pessoa comprava no lançamento 

pensando em vender quando estivesse pronto.  Aí, chegou um ponto há 2 anos, de os 

imóveis estarem prontos e os investidores quererem repassar, aí que eles viram a 

dificuldade de repassar, porque foi quando o mercado retraiu. Como todo mundo era 

investidor, não tinha mais comprador de moradia. E quem compra de investidor, tem 

que dar um aporte bem maior de recursos na entrada. Se eu vou comprar com um 

incorporador eu só vou dar o sinal necessário para que eu possa financiar a 

diferença. O investidor, não! Ele quer a valorização e mais alguma coisa...(Gerente 

da imobiliária C, em entrevista concedida à autora no dia 12/02/2014) 

A questão da velocidade das vendas está intrinsecamente relacionada ao financiamento 

que viabiliza a compra dos produtos imobiliários. A reestruturação do circuito imobiliário no  

Brasil foi pautada na transformação do marco regulatório a partir de 2004 e na expansão do 

crédito imobiliário a partir de 2005, conjugada com a queda na taxa de juros e com a extensão 

do prazo de financiamento. Esse processo liberou as construtoras da função de financiadoras 

de seus compradores, acelerando a rotação do capital investido ao viabilizar a realização da 

mercadoria habitação: 

Atualmente, o financiamento do cliente é pelo banco. A construtora já fez 

financiamento direto em 24 meses, mas hoje a taxa de juros dos bancos é muito mais 

atrativa para o cliente do que a da construtora, que é IGP-M +1%, dá em torno de 16 

ou 18% ao ano. É melhor ir pro banco, que fica entre 7 e 8% ao ano. Mas isso é 

negociável. Como a empresa é familiar, se o cliente negociar com o dono, e ele 

autorizar, a construtora pode financiar. (Gerente comercial da construtora C, 2014) 

Conforme a maioria dos entrevistados, a Caixa Econômica Federal é o agente 

financeiro que detém a maioria do crédito imobiliário na realidade de Fortaleza. Os demais 

bancos citados nas entrevistas foram o Banco do Brasil e o Bradesco. Para facilitar o processo 

do financiamento, geralmente as imobiliárias e/ou as construtoras indicam um correspondente 
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bancário que trabalhe no banco de preferência do cliente. Esse correspondente bancário é um 

contratado do banco (terceirizado) que é remunerado com 1% do valor da negociação.  

Embora as imobiliárias e construtoras não remunerem diretamente os correspondentes 

bancários e não haja nenhuma relação formal entre esses agentes, de fato são estabelecidas 

parcerias que garantem volume de clientes para os correspondentes e agilidade no processo de 

financiamento para liberação dos recursos para as construtoras. Assim, há retorno financeiro 

mútuo a partir das parcerias. Os dois fragmentos a seguir resumem o processo de 

financiamento dos compradores: 

A parceira que os bancos tem é o antigo despachante, que agora é o correspondente 

bancário que fica dentro dos bancos e agilizam os processos de avaliação do cliente 

pra receber o financiamento. E ele ganha 1% do valor financiado. Quando você vai 

financiar um imóvel, o banco avalia três coisas: a construtora, o imóvel e o cliente. 

O correspondente bancário atua apenas na avaliação do cliente, pois os outros dois 

itens são da alçada dos engenheiros do banco, que são avaliados quando o construtor 

pede Alocação de Recursos, antes de começar a vender. (Sócio proprietário da 

construtora B, em entrevista concedida à autora no dia 12/04/2013) 

A gente trabalha mais com a Caixa. O mercado imobiliário...a Caixa Econômica 

absorve ele quase todo, por conta da facilidade do processo. Os bancos particulares 

tentam penetrar, mas eles não conseguem, porque são muito burocráticos ainda, por 

incrível que pareça a Caixa é a menos. O próprio cliente, normalmente já vem 

focado. Normalmente ele já vem sabendo em que banco ele quer financiar. 

Raramente alguém vem dizendo que quer financiar num banco particular, a maioria, 

95% é Caixa Econômica. O que a gente faz? A gente direciona, a gente dá as 

orientações, ver do que precisa, ver questão de renda, e depois a gente encaminha 

pra uma pessoa que faz o processo dentro da Caixa, que trabalha no nosso processo. 

Se a pessoa quiser fazer com outro, a gente permite, mas normalmente a gente 

direciona, até porque a gente tem controle dos prazos. Hoje, a Caixa trabalha com 

pessoas credenciadas, são pessoas que a Caixa contratou, não são funcionários da 

Caixa, mas são pessoas que estão autorizadas a cuidar do processo de financiamento. 

É o antigo despachante, que hoje a Caixa chama de credenciado, mudou só o nome. 

E a Caixa remunera essas pessoas. (Gerente imobiliário da imobiliária A, em 

entrevista concedida à autora no dia 29/06/2011) 

A maioria das construtoras afirmou que os clientes pagam aproximadamente 30% do 

valor do imóvel até a entrega do empreendimento, na forma de sinal (muito variável) no ato 

de assinatura do contrato de compra e venda e de prestações atualizadas pelo INCC (variando 

em média de 24 a 36 prestações). Apenas a construtora C se diferenciou, afirmando que os 

clientes pagam em média 40% a 50% do valor do imóvel durante a obra. Segundo o 

entrevistado, essa estratégia garante financiamentos saudáveis, restringindo o público-alvo da 

construtora àqueles que podem se comprometer a pagar valores altos: 

O financiamento é a critério do cliente. A construtora não indica nenhum banco nem 

corresponde bancário. Não usa MCMV por causa do perfil. O perfil dos nossos 

compradores é A e B+. Nosso imóvel mais barato custa R$325.000. Para calcular a 

renda necessária é só lembrar que a cada R$3.500 de renda, financia R$100.000. 

Então, R$13.000 financia R$300.000. Pode colocar entre R$10.000 e R$12.000 de 

renda para financiar esse produto, até porque ele paga R$100.000 durante a obra e 

financia o resto. Na regra, a construtora pede de 40 a 50% do valor do imóvel 
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durante a obra, mas isso também é negociável. Devido ao novo cenário do mercado 

imobiliário, aos concorrentes, a construtora já aceitou até 35%, mas isso não é a 

regra. Não adianta fazer como algumas construtoras fazem, de cobrar 20% durante a 

obra, porque os outros 80% sofrem reajuste de INCC durante a obra. Assim, quando 

terminar a obra, os 80% estão em 100% de novo. Então, o que o cliente pagou de 

20% foi só de juros. A gente tenta fazer vendas saudáveis, com qualidade. Nosso 

índice de inadimplência é quase zero. (Gerente comercial da construtora C, em 

entrevista concedida à autora no dia 21/02/2014) 

A construtora C foi a única construtora a afirmar que ainda faz financiamento direto 

com o cliente, embora esse mecanismo não seja mais o preferido pelos clientes em virtude de 

seu alto custo em comparação com o financiamento bancário. O sócio da construtora B 

mencionou que o financiamento direto dos clientes é muito rentável para as construtoras, já 

que os valores são atualizados pelo IGP-M+1% ao mês, rentabilidade bem acima do 

investimento em Poupança (0,5%). Todavia, o problema é imobilizar o capital em uma função 

que não é específica da construtora, sendo a rotação de capital já muito lenta no circuito 

imobiliário. Nesse sentido, as pequenas construtoras deixaram essa função para os agentes 

especificamente financiadores (os bancos) tão logo puderam ser liberadas dessa 

responsabilidade a partir da década de 2000, mas as médias e grandes 

construtoras/incorporadoras capitalizadas podem explorar os ganhos especificamente 

financeiros com o financiamento dos clientes a juros altos e prazo muito curto (24 ou 36 

meses) considerando o volume da dívida imobiliária. 

Outro elemento importante na etapa de comercialização é relativo ao preço dos 

imóveis. Com base nas informações coletadas em diferentes fontes (bases de dados oficiais e 

entrevistas com os agentes do circuito imobiliário), verifica-se que o preço médio do m² dos 

imóveis construídos na Sapiranga saltou de R$ 300,00 em meados da década de 1990 para R$ 

3500,00 no final da década de 2000 e início da década de 2010. Isso representa um 

crescimento absoluto de 1166,67%, enquanto o valor acumulado do IGP-M entre julho de 

1994 e dezembro de 2013 foi de 177,98%. Considerando o reajuste da inflação no período 

pelo IGP-M (preço de 1994 reajustado em R$ 833,94), houve crescimento real de 420% no 

preço do m² dos imóveis construídos.  

Como a valorização dos terrenos foi maior (660%) que a dos imóveis construídos, 

infere-se que o peso do preço do terreno na composição do preço final do imóvel foi 

aumentando progressivamente até atingir o ponto de inviabilizar a produção do padrão 

horizontal, provavelmente ultrapassando a marca dos 30%, citada como limiar para a 

participação do preço do terreno no VGV projetado. Além disso, entende-se que a valorização 

dos imóveis construídos não seguiu o mesmo ritmo desenfreado da valorização dos terrenos 
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porque as construtoras tiveram que formatar os produtos de tal forma que os preços de venda 

estivessem dentro dos limites que a demanda estava disposta a pagar. Limite que não pode se 

estender infinitamente.  

Para exemplificar o atual cenário dos preços de comercialização, apresentam-se os 

preços médios indicados por algumas imobiliárias e construtoras durante as entrevistas, 

referentes aos 3 tipos principais de produtos imobiliários comercializados: casa solta; casa em 

condomínio horizontal; e apartamento
123

. Nos registros da imobiliária E foram indicados os 

preços médios de R$ 2380,00/m² para casa solta, R$ 2910,00/m² para casa em condomínio e 

R$ 3500,00/m² para apartamento. Já na imobiliária B, os preços médios indicados foram de 

R$ 2300,00/m² para casa solta, R$ 3300,00/m² para casa em condomínio e R$ 4600,00/m² 

para apartamento. As construtoras C, E e F só informaram os preços médios de casa em 

condomínio, por se tratar do produto que elas oferecem, sendo respectivamente R$ 

3276,00/m²,  R$ 3600,00/m² e R$ 5200,00/m².  

O aumento de preços dos imóveis no bairro não é um dado natural, como querem fazer 

crer os agentes do circuito imobiliário entrevistados, pois é resultado da “valorização 

imobiliária” socialmente produzida em virtude da escolha, deliberada ou não, das classes 

médias e altas em se concentrar espacialmente em regiões específicas da cidade (VILLAÇA, 

2001). Os entrevistados das instituições do setor imobiliário (CRECI, SINDUSCON, 

COFECI) insistiram em explicar a expansão imobiliária no sudeste de Fortaleza como 

processo natural, utilizando a máxima de que “toda cidade cresce na direção do vento, do 

nascente para o poente”: 

Ali é uma zona de expansão da cidade que tem o privilégio de ter uma corrente 

eólica fantástica, que entra pelo Cocó. Porque a cidade cresce na direção de onde 

vem o vento. Por que? Porque a poluição vai pro outro lado. Ali também tem 

infraestrutura de classe média alta. A moradia da classe média, que tradicionalmente 

era na Aldeota, ela passa a ser ali. Você vê o padrão das residências de classe média 

até a Cidade dos Funcionários. Com toda a estrutura que tem ali, UNIFOR, Centro 

de Convenções, Forum etc, a tendência absolutamente natural é que cresça muito e 

com boa qualidade. (Corretor imobiliário antigo, fundador de várias entidades do 

setor imobiliário no Ceará, em entrevista concedida à autora no dia 03/04/2012) 

Toda cidade cresce assim. [...] Direção do vento, recebimento do vento. Certo? Do 

nascente para o poente. [...] Então, todo mundo procura habitações, 

empreendimentos, terrenos em relação ao vento. Fortaleza tem (e são cinco capitais 

no Brasil que são privilegiadas), nós temos dois ventos: que vem do mar e que vem 

do rio Cocó, duas brisas. Então, Fortaleza veio lá da Barra do Ceará, que era um 

bairro nobre; Pirambu ali, né; vem pra cá ó, ó; aí, a Aldeota todinha, estamos 

passando aqui; Beira Mar; aí vai Sabiaguaba; aí vai Água Fria, Sapiranga, que você 

está estudando; e Guararapes. A tendência é ir mais pra frente, ó, dá outro pulo, 

                                                 
123

 Embora o padrão horizontal seja predominante no bairro, há alguns prédios de apartamentos com até 5 

pavimentos. 
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volta pra Sabiaguaba, Beach Park, tudo de novo. Entendeu? (Vice-presidente do 

CRECI-CE, em entrevista concedida à autora no dia 10/08/2011) 

A eleição de um eixo de segregação residencial pelas classes médias e altas 

(VILLAÇA, 2001) encontra fundamento e garantia na propriedade privada da terra até que a 

“valorização imobiliária”, tão desejada pelos moradores e pelos agentes do circuito 

imobiliário, estabeleça a propriedade privada da terra, contraditoriamente, como obstáculo à 

reprodução do padrão imobiliário que “atraiu” tais moradores.  

Concluindo a análise da etapa de comercialização, as tendências do mercado 

imobiliário apontadas pelos representantes das imobiliárias indicam a verticalização como 

tendência inevitável por causa do aumento dos preços dos terrenos e de sua escassez, como o 

fragmento resume:  

Ainda há bastante área a ser explorada. E a tendência é acontecer como aconteceu 

em muitos locais da Aldeota e no Meireles também, de grandes casas acabarem 

sendo compradas pelas grandes incorporadoras para destruir e levantar um prédio. 

Se você passar nas próximas três ruas você vai ver casas com grandes terrenos, 2 ou 

3 lotes, o que é uma área muito boa. Tem um lançamento previsto para a Edilson 

Brasil Soares, que serão torres. O que acontece muito é que, pelo próprio preço do 

terreno, inviabiliza-se a construção horizontal. Então, o construtor não tem o que 

fazer a não ser verticalizar, para poder gerar um VGV vantajoso para ele. (Gerente 

de vendas da imobiliária B, em entrevista concedida à autora no dia 10/02/2014)

  

Enquanto a verticalização não se concretiza na Sapiranga, alguns agentes do circuito 

imobiliário entendem que o bairro já está saturado para novos lançamentos no padrão 

horizontal: “a Sapiranga já foi uma continuidade da Cidade dos Funcionários, do Edson 

Queiroz e de outros. É um crescimento de vida curta porque são poucos os terrenos 

disponíveis naquela área. Hoje, já está saturado” (Gerente de vendas da imobiliária D, 2014). 

O “know how” desenvolvido pelas empresas atuantes no circuito imobiliário na Sapiranga 

vem sendo replicado em outros bairros do sudeste de Fortaleza (Edson Queiroz, José de 

Alencar, Lagoa Redonda, Curió) e no município de Eusébio. Vários entrevistados afirmaram 

que o Eusébio é uma Sapiranga ampliada. 

Eu considero que Sapiranga já está saturada. Está muito difícil encontrar terreno. 

Praticamente impossível. [...] Aí, a coisa está expandindo por indução, já migrou pro 

Eusébio. Ficando no meio dessas duas áreas um bolsão comercial, que é Messejana. 

Messejana vai ser verticalizada e/ou comercial. Quer dizer, a pessoa mora na 

Sapiranga ou no Eusébio e faz as compras em Messejana. [...] Sapiranga vai ser 

sempre um bairro gostoso de se morar. Ele vai ser o elo entre a parte vertical da 

cidade, que está ficando para o lado poente dela, e a parte horizontal, que é o lado 

nascente. (Gerente de vendas da imobiliária D, em entrevista concedida à autora no 

dia 14/02/2014) 

Destarte, embora o mercado de lançamentos mostre sinais de esgotamento pela 

escassez de terrenos viáveis para o padrão horizontal, o mercado de imóveis avulsos (usados) 
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se mantém muito lucrativo em virtude dos atributos da localização da Sapiranga. O resultado 

de aproximadamente 20 anos de atuação do circuito imobiliário formal nesse recorte espacial 

evidencia o acirramento do processo de fragmentação socioespacial. 

  

4.3 Esgotamento do modelo de produção e do produto: a fragmentação como síntese 

espacial do ciclo de expansão imobiliária formal (1995-2012) 

 

A caracterização dos agentes e a discussão de estratégias e processos em cada etapa de 

uma operação imobiliária no circuito imobiliário formal em Sapiranga/Coité delinearam um 

cenário de esgotamento duplo do ciclo de expansão imobiliária:  do modelo de produção 

(focado na “construção” e não na “incorporação”) e do produto (condomínio horizontal 

fechado de casas).  

Para entender a síntese espacial do ciclo de expansão imobiliária formal, é importante 

lembrar o cenário do bairro na década de 1990, início da expansão do modelo de produção e 

do produto que o caracterizam até hoje. 

No capítulo anterior, mostrou-se que o processo histórico de formação de 

Sapiranga/Coité teve início com a atuação do mercado imobiliário formal (segmento de 

loteamentos) por meio da aprovação do loteamento Parque Água Fria em 1957, 

transformando em “urbana” uma área rural completamente desconectada do tecido urbano da 

cidade na época, que seria vendida em quadras, mantendo o uso de chácaras por longo tempo.   

A implantação desse loteamento sem atender plenamente ao projeto aprovado, 

deixando os espaços destinados às praças e espaços livres vazios e sem uso, atraiu o processo 

de favelização nesses espaços desde a década de 1960. A construção do Conjunto Alvorada na 

década de 1970 e de mutirões na década de 1990, dotados de infraestrutura mínima, reforçou 

o processo de favelização, agora associado às expectativas de se beneficiar da infraestrutura 

nas bordas dos conjuntos habitacionais.  

Um bairro caracterizado pela convivência de favelas, conjuntos, belas chácaras, 

espaços verdes e muitos vazios urbanos: eis o quadro socioespacial que o circuito imobiliário 

encontrou na década de 1990. Nessa época, os investimentos se justificaram pelo baixo preço 

da terra e pelas expectativas de transformações que poderiam tornar aquela área uma “boa 

localização”, explorando-se a proximidade com a Av. Perimetral (reestruturada em 1998, 

passando a se chamar Av. Washington Soares). 

Diante desse quadro socioespacial, o circuito imobiliário forjou o produto condomínio 

horizontal fechado de casas, já permitido pelo PDDU-FOR de 1992. Esse produto foi vendido 
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pelo marketing como “novo estilo de morar da classe média”, sendo uma alternativa ao 

padrão verticalizado predominante no setor leste da cidade. Na realidade, esse produto 

respondia ao principal anseio da classe média disposta a migrar para essa área da cidade em 

função do menor preço da terra (e, por consequência, da moradia): o isolamento em relação às 

favelas e aos conjuntos do bairro. 

 Distanciamento social na proximidade espacial: a fragmentação resultante da 

expansão dos condomínios horizontais fechados 

Souza (2008) propõe que a fragmentação do tecido sociopolítico-espacial é resultado 

simultaneamente da articulação entre violência e medo da violência, desenvolvendo-se o 

“medo generalizado” que caracteriza as “fobópoles”, cidades dominadas pelo medo da 

criminalidade violenta. Nessas fobópoles, é como se uma “geografia do medo”, baseada de 

forma subjetiva na sensação de insegurança, se superpusesse à “geografia da violência” mais 

ou menos objetiva, baseada na incidência espacial de crimes violentos. Todavia, a 

autossegregação (enquanto uma das pontas da fragmentação) é parte do problema e não da 

solução: 

A auto-segregação é uma solução escapista. Representa uma fuga e não um 

enfrentamento, muito menos um enfrentamento construtivo. Como tal, nãos passa de 

uma pseudo-solução. Se, de uma parte, os “condomínios exclusivos” prometem 

solucionar os problemas de segurança de indivíduos e famílias e classe média ou da 

elite, de outra parte deixam intactas as causas da violência e da insegurança que os 

nutrem. Pior: no longo prazo, colaboram para deteriorar a qualidade de vida, a 

civilidade e as condições de exercício da própria cidadania na cidade, sob 

determinados aspectos. Sob o efeito do marketing imobiliário, da debilidade do 

debate político e dos limites ideológicos de uma pequena burguesia cada vez mais 

americanizada [...], esses ônus até tendem a parecer suportáveis, algo como um “mal 

menor” ou um “preço a pagar”, traindo uma resignação facilmente acomodável ao 

próprio sistema de valores do individualismo exacerbado. (SOUZA, 2008, p.73)  

Em Sapiranga/Coité, ainda que não haja os chamados “loteamentos em condomínio ou 

loteamentos fechados”, que impõem a fragmentação de maneira mais intensa, os condomínios 

horizontais fechados de casas (que ocupam geralmente uma quadra de até 12.500m²) 

fragmentam fisicamente o território do bairro, desintegrando-o e alterando a apropriação do 

espaço pelos demais moradores, por exemplo, no aumento dos percursos pela necessidade de 

contornar os condomínios com os muros cegos. A fragmentação social também ficou 

evidenciada durante as entrevistas ao se enfatizar a relação de isolamento entre moradores dos 

condomínios e moradores das comunidades próximas, até mesmo em termos de trabalho 

dentro dos condomínios: 

A relação é de isolamento mesmo. Geralmente, eles contratam os serviços daquelas 

empresas de segurança. Quando não, aí eu vejo alguns do bairro trabalhando como 

segurança. Mas geralmente, eles procuram essas empresas de segurança. Eles 

preferem as pessoas que são indicadas pelo SINE. Mas às vezes, pegam alguém do 
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bairro pra trabalhar nas casas. (Agente Comunitária de Saúde do CIES Monteiro de 

Moraes
124

, em entrevista concedida à autora no dia 17/02/2014). 

A busca pela manutenção do isolamento em relação aos moradores da favelas impacta 

negativamente a comercialização de imóveis próximos a favelas, embora os aparatos de 

segurança permitam que condomínios e favelas estejam lado a lado em muitos casos em 

Sapiranga/Coité. Todos os entrevistados das construtoras e imobiliárias citaram a 

proximidade de favelas como um dos principais fatores na definição do preço dos imóveis e 

na sua velocidade de vendas. 

Indagada sobre a existência de conflitos resultantes da proximidade entre condomínios 

e favelas, uma gerente imobiliária confirmou esse processo: 

É um assunto bem delicado. Realmente, um empreendimento que seja vizinho a uma 

comunidade, ele tem uma venda que tende a ser mais demorada e tende a ser 

desvalorizado em relação a um local em que a vizinhança seja boa. Principalmente, 

não só por conta da comunidade em si, mas por toda a questão do saneamento 

básico, que é uma coisa que acaba desvalorizando demais os imóveis. O saneamento 

aqui, a gente sabe que é muito precário, em Fortaleza em geral e quando se trata de 

comunidade, a coisa é mais precária. O Poder Público deveria fazer sua parte que 

seria realmente construir locais adequados para essas famílias e devolver esses 

terrenos a quem se deve. É muito complicado do jeito que já está, para fazer alguma 

melhoria que acho que é difícil. (Gerente de vendas da imobiliária B, em entrevista 

concedida à autora no dia 10/02/2014, grifo nosso) 

O distanciamento social viabilizado pelo isolamento do produto condomínio 

horizontal fechado permite sua expansão mesmo na proximidade espacial com moradias 

precárias de favelas e conjuntos habitacionais. É justamente o par distanciamento 

social/proximidade espacial que sustenta a noção de fragmentação socioespacial 

(JANOSCHKA & GLASZE, 2003; SOUZA, 2000 e 2008; SPOSITO, 2011 e 2013; 

ZANDONADI, 2008), que se aproxima da ideia de padrão fractal de segregação 

(CALDEIRA, 2000; D’OTTAVIANO, 2008; NEGRI, 2008; SABATINI e SIERRALTA, 

2006). 

No caso estudado, a fragmentação socioespacial não se dá apenas pela existência dos 

condomínios fechados. As diversas favelas que territorializam o bairro também fragmentam o 

tecido urbano em Sapiranga, estabelecendo fronteiras reconhecidas pelos moradores, que 

geram conflitos territoriais entre jovens de comunidades diferentes: 

                                                 
124

 Quanto ao território de atuação dos dois postos de saúde locais, a delimitação é feita pela Av. Conselheiro 

Gomes de Freitas, que praticamente divide o bairro ao meio, desconsiderando a Lagoa da Sapiranga: “A Cons. 

Gomes de Freitas é um divisor de territórios, até mesmo para a SER VI. Da lagoa do Soldado (na Cons. Gomes 

de Freitas) para cá é tudo território do CIES Monteiro de Moraes. Para o outro lado até a Edilson Brasil Soares é 

tudo atendimento do Hélio Goes. E depois da lagoa da Sapiranga é atendido pelo Alagadiço Novo” (ACS do 

CIES Monteiro de Moraes, 2014). No CIES Monteiro de Moraes trabalham 4 equipes (formadas por médico, 

enfermeiro, aux. enfermagem, dentista, aux. Dentista e ACSs), com 17 ACSs. A microárea da entrevistada 

abrange 198 famílias e 670 habitantes, sem contar os condomínios. 
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A relação entre adultos, pais e mães de família, é normal. Mas a relação entre jovens 

é conflituosa. Com 12, 13 anos já começa a disputa por territórios. Se é da 

Piçarreira, não pode andar no Muro Alto e vice-versa. O pessoal da Piçarreira 

também tem o conflito com o pessoal do Alecrim. Deveriam ser todos unidos, 

porque são tão perto. O que separa às vezes é uma rua, ou um muro. Por exemplo, 

Alvorada, Fronteira e Alecrim, você atravessa uma rua e está no território do 

inimigo. Entre Muro Alto e Uruca também tem conflito. O ACS tem que ir fazer as 

visitas, nós vestimos um colete à prova de tudo...a gente tem que ir pra área. Mas os 

médicos se recusam a ir, os motoristas que devem nos conduzir até a área, se 

recusam a ir. A violência causada pela disputa por territórios muitas vezes impede as 

pessoas de ir ao posto de saúde em momentos de confronto em virtude de ameaças 

de morte. (Agente Comunitária de Saúde do CIES Monteiro de Moraes, em 

entrevista concedida à autora no dia 17/02/2014). 

A partir das entrevistas, evidenciou-se que os territórios de maior tensão são as favelas 

Muro Alto, Piçarreira (Parque Novo Paraíso, nos dados do PLHISFor), Lagoa Seca, Alvorada, 

Alecrim, Fronteira e Uruca. As favelas Lagoa Seca e Alecrim se localizam no limite oeste do 

quadrante leste de concentração de condomínios e a favela Piçarreira se localiza na parte sul 

do quadrante oeste de concentração de condomínios, sendo territórios de conflito tanto entre 

si quanto em relação aos condomínios. A própria identidade da favela Fronteira releva o 

caráter de fragmentação do espaço. Localizada na Rua Rangel Pestana, a Fronteira divide 

diferentes territórios muitos próximos: o Conjunto Alvorada, a favela Alecrim e o condomínio 

Isola di Murano (entregue em 2006 pela construtora A), além de ter o muro cego da 

subestação da COLECE como limite. 

A fragmentação pela territorialização de favelas na Sapiranga está relacionada ao 

tráfico de drogas, que utilizou a estrutura social das gangs formada em meados da década de 

1990 para organizar a rede de varejo
125

 (SOUZA, 2008) para abastecer o público em potencial 

que passava a se configurar no bairro. Dessa forma, a tríade gang-tráfico de drogas-violência 

passa a caracterizar e estigmatizar as favelas do bairro
126

, justificando a ideologia da 

segurança privada que foi a mola mestra da expansão dos condomínios horizontais fechados.  

Em entrevista com uma Agente Comunitária de Saúde do CIES Prof. Monteiro de 

Moraes, que mora no bairro há mais de 40 anos, a violência associada ao tráfico de drogas 

                                                 
125

 Souza (2008) diferencia o tráfico de drogas em dois subsistemas que se articulam na rede de organização 

desse mercado ilegal: o subsistema I-E-A (importação, exportação, atacado), que reúne os grandes traficantes, 

seus sócios e facilitadores, atuando geralmente fora das favelas e exercendo comando sobre elas e sobre toda a 

rede de tráfico de drogas; e o subsistema dos traficantes de varejo, que atuam geralmente dentro das favelas 

conformando enclaves territoriais controlados pelo tráfico de varejo.  
126

 A temática do processo de estigmatização da favela em virtude da violência associada ao tráfico de drogas é 

muito importante para compreender a produção informal do espaço urbano, todavia a sua discussão exigiria o 

aprofundamento tanto da revisão bibliográfica quanto do tratamento de dados empíricos, o que foge aos 

objetivos desta tese. O processo é apresentado porque foi destacado por vários entrevistados, indicando 

possibilidades de influência no circuito imobiliário formal. O aprofundamento dessa temática constitui-se em 

possível agenda de pesquisa, como desdobramento dos estudos da tese.  
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(pela disputa de territórios) foi destacada como o principal problema social que caracteriza o 

bairro, atingindo predominantemente os jovens: 

Violência, adolescentes a partir de 10, 12 anos já com vida sexual ativa, gravidez na 

adolescência (12, 13 anos), muito tráfico de drogas e os conflitos em função da 

disputa pelos pontos, disputa de territórios. Todo final de semana tem morte. [...] E 

as fronteiras são muito próximas. A rua São João del Rey divide a Piçarreira [Parque 

novo Paraíso, entre Guiomar Novaes e Joaquim Frota] do Muro Alto. Tem 

adolescente na Piçarreira que está lá guardado, não pode sair para não morrer. Já 

houve casos de eles pararem um ônibus, arrastarem a pessoa de dentro do ônibus e 

matar a pessoa. (Agente Comunitária de Saúde do CIES Monteiro de Moraes, em 

entrevista concedida à autora no dia 17/02/2014). 

A fragmentação que caracteriza Sapiranga/Coité impõe dificuldades ao trabalho dos 

agentes comunitários de saúde, seja em virtude dos conflitos por territórios do tráfico, seja em 

virtude enclausuramento dos moradores dos condomínios fechados, que não desenvolvem a 

menor noção de identidade em relação ao bairro face à baixa coesão social vivenciada. Essa 

realidade que evidencia a existência de “territórios de exceção” pode ser estendida aos demais 

serviços do Estado, que enfrentam restrições para atuar. 

É possível identificar significativa estigmatização das comunidades em virtude do 

tráfico de drogas, que repercute na desvalorização de imóveis próximos a essas favelas e pode 

justificar processos de remoções, visando desarticular a rede do tráfico, ao menos no nível do 

discurso da classe média amedrontada. Mais ampla é a visão de um líder comunitário do 

bairro, que entende a estigmatização da comunidade como uma estratégia de legitimação das 

remoções para os projetos viários na área, como a implantação da Av. Evilásio Miranda, a 

partir da própria desarticulação da comunidade e do movimento comunitário. Instaura-se uma 

verdadeira “guerra interna da favela”: 

Aí, você tem a outra face, que é a estigmatização da comunidade, você tem a 

criminalização da comunidade e aí você tem a justificativa de uma expulsão. [...] A 

favela entra em guerra; morre o jovem indesejável. A comunidade fica insustentável, 

então, o cara quer sair. Se você for perguntar a essas pessoas, elas vão dizer que 

querem sair, porque aqui ta um inferno. Todo mundo é doido pra sair. Isso 

potencializa quando vem um projeto de remoção...você sabe qual é o lugar mais 

violento desse bairro, de ter tiroteio todo dia? É o centro da av. Evilasio Miranda. 

Tudo bem que eu não vou ser adepto da teoria da conspiração, mas isso vai facilitar 

as remoções quando chegarem. E o outro ponto que conflita com ele, é o outro 

centro da mesma avenida. Então, você tem duas áreas que tão fazendo um 

trabalho...primeiro, já estão limpando alguns, sem precisar da ação da remoção, e 

depois estão estigmatizando, estão prejudicando a organização [...] Tem um projeto 

de remoção pra essa área. Lógico que essa via precisa ser aberta pra interesse do 

capital. Quantos % da população quer sair? Quem tem esse dado? O povo quer sair, 

o povo especula também, porque ele está dentro de uma lógica do capital [...] em 

todo canto que está se falando em remoção, as pessoas estão reformando as casas. 

(Líder comunitário A, em entrevista concedida à autora no dia 25/06/2011). 

A fala do entrevistado capta uma multiplicidade de projetos de valorização imobiliária 

e turística para o setor sudeste da metrópole, vislumbrando as expectativas de implantação da 
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Av. Evilásio de Almeida Miranda como Via Estrutural 1 enquanto alternativa viária de 

articulação norte-sul em relação à Av. Washington Soares, que já está ficando saturada.  

Conforme se infere da análise da figura 50, a Av. Evilásio Miranda corta o bairro 

Sapiranga/Coité no sentido norte-sul, passando na área de maior concentração e adensamento 

de favelas. Ao norte do bairro, essa via se prolonga como Avenida C do loteamento Sítio 

Colosso (maior vazio urbano infraestruturado da cidade), que, por sua vez, poderá chegar até 

a Ponte Estaiada a ser construída atrás do Centro de Feiras e Eventos, permitindo ultrapassar a 

barreira do manguezal do rio Cocó e fazer a ligação entre os setores leste (com foco no acesso 

à Praia do Futuro) e  sudeste. Antes da definição da localização da Ponte Estaiada, havia a 

expectativa de que ela poderia ser nas proximidades do loteamento Cidade Ecológica, que 

abriga vários vazios urbanos. Isso deixa antever a possibilidade de que, no futuro, os 

interesses imobiliários e fundiários dos grandes proprietários de terras no setor sudeste 

possam ter força suficiente para aprovar a construção de uma nova ponte, sob o discurso de 

melhorar o acesso à Praia do Futuro. 

De forma esquemática, a figura 50 ilustra como o recorte espacial de análise escolhido 

como estudo de caso apresenta-se como setor de conflitos no sudeste da metrópole, sofrendo 

pressões de diversos agentes, com seus projetos e suas agendas específicas. Sapiranga/Coité 

situa-se no encontro de dois vetores de metropolização: o vetor principal de estruturação do 

setor sudeste, que é a Av. Washington Soares / CE 040, com foco no imobiliário; o sub-vetor 

de metropolização turística, que é a Av. Maestro Lisboa / CE 025, também associado ao 

imobiliário.  

A implantação da Av. Evilásio Miranda, articulada à construção da Ponte Estaiada, 

poderia vir a configurar um novo sub-vetor, paralelo à Washington Soares, ligando o setor 

leste da cidade ao sub-vetor da CE 025. A fala de um gerente imobiliário confirma essa 

tendência: “Se sair realmente essa avenida que é a Evilasio Miranda, se sair a Ponte Estaiada, 

quando houver a inauguração do VLT, o túnel até o Fórum. Então, eu acredito que essa região 

vai se valorizar e se desenvolver cada vez mais”. 

Dessa forma, a estigmatização da comunidade se revela como importante estratégia de 

legitimação das remoções para os projetos viários que poderão dar novo impulso na 

valorização imobiliária da área.  

Nesse sentido, as duas pontas do espectro da fragmentação do tecido sociopolítico 

espacial (SOUZA, 2000; 2008) se retroalimentaram acirrando os conflitos territoriais no 

bairro, especialmente porque em Sapiranga/Coité as duas pontas estão justapostas no mesmo 

espaço, mas com nítidas fronteiras. 
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 Figura 50: Sapiranga/Coité como setor de conflitos em meio a projetos de valorização imobiliária e turística 

Fonte: Elaboração própria 
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 O duplo esgotamento do ciclo de expansão imobiliária  

Após quase 20 anos de atuação na área, o circuito imobiliário dá sinais de 

esgotamento, tanto em relação ao modelo de produção quanto ao produto que se tornou 

“marca” da área.  

Conforme já destacado, o perfil médio das construtoras que atuaram na Sapiranga é de 

uma empresa pequena, formada a partir da sociedade de engenheiros recém formados, com 

aporte de recursos familiares, começando pela construção de casas soltas (e/ou pequenas 

obras públicas) e posteriormente passando a atuar no ramo dos condomínios. Nessas pequenas 

construtoras, as atividades de incorporação e construção são praticamente indissociáveis, mas 

a produção imobiliária é conduzida predominantemente pela lógica produtiva (industrial), 

focada nos lucros da construção.  

Em outros termos, a lógica da incorporação não submeteu a lógica da construção 

(industrial), mas no interior dessa lógica da construção subjacente ao discurso dos 

construtores locais, há expectativas de ganhos que vão além dos ganhos produtivos (típicos da 

lógica estritamente industrial), incluindo ganhos fundiários (com a valorização da terra) e 

financeiros (estratégias de retenção de unidades para vender apenas no final da obra para 

“ganhar a valorização”). Assim, o construtor/incorporador atuante na Sapiranga constitui uma 

espécie de híbrido entre as figuras tradicionais de construtor e incorporador. Guardando os 

traços de um modelo de produção em que a “indústria da construção civil” se confunde com o 

“setor imobiliário”, o construtor atuante na Sapiranga busca resistir frente ao avanço do 

capital “incorporador puro”, enquanto não é engolido por ele. 

Esse modelo de produção focado na construção vem enfrentando dificuldades para se 

reproduzir em Sapiranga, apontando-se como principais fatores explicativos:  

(1) a ausência de bancos de terrenos, que repõe o problema do acesso ao terreno a cada novo 

processo produtivo, podendo tornar a propriedade privada da terra uma barreira à valorização 

de seu capital, impondo a necessidade de migrar para outra área;  

(2) a baixa capacidade de suportar o aumento dos preços dos terrenos, em virtude da baixa 

capitalização, estando intrinsecamente relacionado ao fator anterior;  

(3) o lento retorno do capital investido e a limitada capacidade de produzir mais de um 

empreendimento ao mesmo tempo em função da necessidade de aportar recursos próprios 

para a construção, fator que o torna mais suscetível às mudanças do mercado imobiliário 

durante a obra; 
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(4) as alterações na legislação urbanística (PDPFor de 2009) que permitem a verticalização na 

área, sinalizando a possível chegada do “incorporador puro”;  

(5) a expansão das relações do circuito imobiliário formal sob o domínio da incorporação em 

Fortaleza, seja pela parceria de grandes incorporadoras nacionais com construtoras locais, 

pela reestruturação das grandes construtoras locais, seja pelo surgimento de incorporadoras 

puras locais (RUFINO, 2012).  

Esses fatores correlacionados têm feito as construtoras que adotam esse modelo de 

produção migrarem para outras áreas, algumas mantendo o produto condomínio horizontal 

fechado e outras mudando de segmento (público-alvo) e de produto. 

Paralelamente à saída das pequenas construtoras para irem atuar em outras áreas, vem 

ocorrendo o esgotamento do produto condomínio horizontal fechado de casas, apontando-se 

como principais fatores explicativos:  

(1) aumento do preço dos terrenos, que inviabiliza a produção horizontal ao ultrapassar o 

limiar de 20 a 30% do VGV (variável dependendo do empreendimento e da construtora), 

deixando os preços das casas nos condomínios acima do limite aceitável pelo público-alvo;  

(2) retenção dos terrenos viáveis pelos proprietários fundiários, cujos nomes não foram 

mencionados durante as entrevistas, garantindo a opacidade e quase invisibilidade de que 

esses agentes se revestem. Ainda há algumas quadras vazias de interesse do circuito 

imobiliário, mas não estão disponíveis para venda no momento;  

(3) reconhecimento da tendência de verticalização na área num futuro próximo, diante das 

pressões do circuito imobiliário, que garantiram alterações nos indicadores urbanísticos 

incluídas no PDPFor (2009), tais como aumento do índice de aproveitamento máximo, do 

gabarito e da taxa de ocupação. Vários entrevistados indicaram a saturação do padrão 

horizontal e a espera pela concretização do padrão vertical, vislumbrando que haverá o 

processo de demolição de casas com grandes terrenos que ainda remanescem na área para 

viabilizar a construção de prédios, quando não houver mais “terra nua” disponível para 

produção. Todavia, o processo de verticalização ainda enfrenta dois entraves para se realizar 

na área: a revisão de leis complementares que regulamentarão os dispositivos do PDPFor, 

como a LUOS e o Código de Obras e Posturas e a questão da falta de esgotamento sanitário 

na área;  

(4) existência de áreas propícias em outros bairros do setor sudeste para iniciar ciclos de 

expansão imobiliária baseada no mesmo produto, tais como José de Alencar, Edson Queiroz, 

Lagoa Redonda, Curió, Guagiru e Coaçu.     
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O duplo esgotamento do modelo de produção e do produto caracterizantes da atuação 

do circuito imobiliário em Sapiranga/Coité sinaliza o fechamento do ciclo de expansão 

imobiliária baseadas nos elementos destacados nesta Tese, mas ao mesmo tempo abre várias 

possiblidades de novas formas de reprodução do capital imobiliário e, simultaneamente, de 

estratégias de resistência à expansão imobiliária por parte dos movimentos sociais e, quiçá, do 

Estado. As transformações nas lógicas de produção do espaço nesse setor de conflitos 

exigirão novas investigações nos próximos anos. A realidade que daí emergirá não é possível  

prever com exatidão. Uma vez mais, alea jacta est. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



342 
 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Considerando as discussões desenvolvidas nos diferentes capítulos desta Tese, 

apresentam-se algumas considerações finais, que buscam sintetizar as principais formulações 

construídas ao longo da pesquisa, enfatizando as mediações entre a totalidade (da produção do 

espaço e da questão da habitação) e as particularidades do objeto estudado. 

Habitação como recorte teórico-empírico no estudo da produção do espaço urbano: as 

formas de produção da habitação e a constituição de espaços de conflito 

A eleição da habitação como recorte teórico-empírico no estudo da produção social 

do espaço urbano se justifica pelo fato de que a moradia enquanto principal variável de 

pesquisa consegue melhor explicitar as desigualdades socioespaciais constituídas na produção 

social do espaço (PEQUENO, 2009). As características da produção e apropriação da 

habitação expressam o modo como cada indivíduo se insere no processo de produção material 

geral da sociedade (CARLOS, 1994). Desse modo, “a maneira como é satisfeita a necessidade 

de abrigo é um critério indicador do modo como o são todas as outras necessidades” 

(ENGELS, 1979 [1872], p. 107).        

Ainda que a habitação não seja o único recorte teórico-empírico para compreender a 

produção do espaço urbano, ela constitui um fecundo caminho nessa direção por estar 

intrinsecamente relacionada aos demais elementos que se articulam na produção do espaço e 

indicam outras possibilidades de leitura: a indústria; o comércio; os serviços; o turismo; o 

sistema viário; as redes de infraestrutura; os equipamentos públicos e privados; os sistemas 

ambientais, incluindo os territórios especialmente protegidos (unidades de conservação e 

áreas de preservação permanente, por exemplo) etc. Em todos os elementos citados, a atuação 

do Estado é fundamental, seja produzindo infraestruturas e equipamentos urbanos essenciais 

para a reprodução tanto do capital como da sociedade, seja planejando e normatizando os 

padrões de uso da terra implementar políticas públicas tanto econômicas quanto sociais, seja 

fiscalizando o uso e ocupação do solo de forma espacialmente diferenciada. 

Essa relação com os vários elementos que compõem a materialidade do espaço 

urbano se dá em virtude de a habitação ser uma mercadoria sui generis que determina a 

acessibilidade (em função de sua localização) a todas as outras mercadorias no espaço urbano, 

sendo um verdadeiro “ticket” de acesso à cidade (RIBEIRO, 1997). 

Explicitado o potencial analítico da temática da habitação nos estudos de produção 

do espaço, pode-se avançar na busca de compreender as diversas formas que a habitação 
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assume nas cidades brasileiras, ultrapassando o nível da aparência, no qual a estruturação 

aparece caótica e sem padrão algum, para chegar ao nível da essência dos processos que 

comandam as diferentes lógicas de produção da habitação e, consequentemente, de produção 

do espaço urbano. 

Entende-se que nas metrópoles brasileiras, tomando a metrópole Fortaleza em 

particular, há diferentes lógicas sociais de acesso à terra urbana (ABRAMO, 2003; 2007) e 

diversos agentes da produção habitacional (PEQUENO, 2011) que sustentam três particulares 

formas de produção da habitação. No contexto particular da contemporaneidade, vislumbram-

se as seguintes formas: produção da habitação pelo circuito imobiliário residencial formal; 

produção da habitação pelo Estado; e produção da habitação pelo circuito imobiliário 

residencial informal. Obviamente, essas formas de produção são entrelaçadas na realidade por 

meio de estratégias, agendas e projetos que ora se aproximam ora entram em conflito. 

Como visto na Tese, a realidade de Fortaleza explicita que há alguns espaços da 

cidade em que se amalgamam dinâmicas espaciais de produção habitacional delineadas por 

agentes diferentes, em momentos históricos diferentes. No encontro dessas diferentes 

dinâmicas espaciais de produção habitacional, pautado na diacronia do tempo e na sincronia 

do espaço, emergem com mais força espaços de conflito, como se evidencia no estudo de caso 

dessa tese, o bairro Sapiranga/Coité. 

A partir da caracterização das formas de produção da moradia na metrópole 

Fortaleza, apresentada no segundo capítulo da tese, ressalta-se a importância de sua 

compreensão articulada enquanto um dos elementos de estruturação da metrópole 

(PEQUENO, 2008). Tomando a habitação como indicador da estrutura da metrópole, 

destacam-se as marcas socioespaciais deixadas por esses três agentes: (1) o Estado concentrou 

a localização dos conjuntos habitacionais no espaço periférico ao oeste e sudoeste, 

configurando processo de redistribuição de população especialmente concentrado nas décadas 

de 1970 e 1980 e induzindo a conurbação entre Fortaleza, Caucaia e Maracanaú; (2) o circuito 

imobiliário formal manteve-se concentrado espacial e socioeconomicamente, tendo por 

principais vetores o leste (predominantemente verticalizado) e o sudeste (predominantemente 

horizontal) da metrópole e alguns poucos focos de “bairros emergentes”; e (3) a população 

excluída da oferta de moradias (pelo mercado ou pelo Estado) intensificou o processo de 

favelização nos corredores de degradação socioambiental (PEQUENO, 2002), induzindo nova 

forma de conurbação a partir de 1990, com o transbordamento de miséria e exclusão social 

para os municípios limítrofes. 
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A centralidade da propriedade privada da terra na produção do espaço 

Em todos os capítulos da tese buscou-se evidenciar que a propriedade privada da 

terra, contraditória e simultaneamente, constitui, por um lado, uma condição para a 

reprodução das relações sociais capitalistas de produção e, por outro, um obstáculo à livre 

circulação do capital e ao investimento no circuito imobiliário em virtude de sua não 

reprodutibilidade. Dessa forma, a propriedade da terra ganha centralidade na produção do 

espaço, especialmente a partir das diferentes dinâmicas espaciais de produção da habitação, 

pois a moradia não pode prescindir da base fundiária. A propriedade privada do solo urbano 

condiciona o uso à realização do valor de troca e é desta maneira que a casa apresenta-se 

como mercadoria.  

A terra permanece como o grande nó na sociedade brasileira e, em particular, na 

questão da habitação (MARICATO, 2011). O acesso extremamente restritivo à propriedade 

privada da terra constitui elemento fundamental para compreender, por um lado, a atuação 

limitada e seletiva do circuito imobiliário formal e, por outro, a tentativa de legitimação por 

parte do Estado para sua atuação tão discrepante em termos de planejamento urbano, 

zoneamento, controle do uso do solo e políticas habitacionais e fundiárias. Como resultado, as 

favelas e os loteamentos populares periféricos são as formas de moradia precária que 

predominam nas metrópoles brasileiras, tendo mais ou menos importância na estruturação 

espacial dependendo das particularidades locais: 

Grande parte da cidade brasileira é construída informalmente à margem da 

legislação urbanística e até da legislação de propriedade. O mercado residencial 

formal abrange menos da metade da população em nossas metrópoles. O Estado não 

controla a totalidade do uso e da ocupação do solo e nem oferece alternativas 

habitacionais legais. Uma parcela da cidade, aquela que se dirige à maior parte da 

população e evidentemente às parcelas de rendas mais baixas é resultado da compra 

e venda de loteamentos ilegais ou simplesmente da invasão de terras. As favelas 

constituem a forma de moradia de grande parte da população metropolitana. Não se 

trata de exceção mas de regra. (MARICATO, 2011, p.179) 

Na metrópole Fortaleza, a literatura pesquisada e as bases de dados analisadas indicam 

que a favela é a principal forma de moradia informal, guardando intrínseca relação com a 

formação do mercado de terras da capital (na forma de loteamentos) a partir de 1930, 

restringindo o acesso à terra urbana, e com os fluxos migratórios campo-cidade em virtude 

das secas e da estrutura fundiária concentrada no interior do estado.  

Os loteamentos populares periféricos, ainda que não tenham a mesma 

representatividade das favelas enquanto problema habitacional em Fortaleza, exerceram um 

papel fundamental na produção do espaço e na estruturação da metrópole, conduzindo vetores 

de metropolização (oeste e sudoeste), associados às políticas habitacional (grandes conjuntos 
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habitacionais) e industrial (criação de distritos e mini-distritos) implementadas a partir da 

década de 1970. A localização dos loteamentos periféricos e dos conjuntos habitacionais do 

BHN/COHAB foi, em grande medida, ditada pelo preço da terra, induzindo o processo de 

periferização marcado pela “urbanização aos saltos”. Ou seja, a estratégia de deixar grandes 

vazios entre a mancha urbanizada e os loteamentos populares e conjuntos implantados 

beneficiou os agentes de circuito imobiliário formal ao valorizar as terras inutilizadas, que 

receberam infraestruturas por parte do Estado só por estarem “no meio do caminho”. 

O circuito imobiliário residencial formal, mesmo sendo extremamente restrito e 

seletivo, espacial e socioeconomicamente, desempenhou um papel central na produção da 

metrópole Fortaleza, dominando os processos de diferenciação espacial e forjando 

mecanismos de valorização imobiliária. 

É nesse sentido que se vislumbra a possibilidade teórica e empírica de estudar o 

circuito imobiliário residencial formal enquanto forma de ler as diferentes lógicas de 

produção do espaço urbano que se acumulam nas cidades como “palimpsestos”, articulando 

ações de variados agentes que buscam ultrapassar a barreira da propriedade privada da terra, 

mediante diversos mecanismos de acesso à terra, ao mesmo tempo em que transformam essa 

barreira em alavanca para valorização dos “capitais imobiliários”. 

Ter acesso a dados sobre a propriedade fundiária urbana e chegar aos agentes 

concretos (proprietários fundiários) foi uma grande dificuldade metodológica nesta pesquisa, 

pois a questão da propriedade privada da terra é protegida por sigilo em muitas esferas (de 

direito ou de fato): (1) a base de dados do IPTU não foi cedida, alegando-se que poderia haver 

“quebra do sigilo do contribuinte”; (2) os cartórios cobram alto pelo acesso à informação e a 

forma de (des)organização dos registros cartoriais, que constituem um labirinto de 

transcrições, matrículas e escrituras em dados analógicos, exigiria um trabalho inimaginável 

para compor uma base de dados; (3) os entrevistados, tanto do circuito imobiliário formal 

quanto do Estado, não citaram nomes de proprietários fundiários, embora alguns 

reconhecessem processos de especulação imobiliária e concentração fundiária. 

A maior aproximação de dados sobre a propriedade privada da terra em Fortaleza foi 

o banco de dados do Cadastro de Loteamentos (SEINF, 2011), que sinaliza para a estrutura 

fundiária relativa aos loteamentos aprovados entre 1930 e 2002, conforme discutido no segundo 

capítulo. As bases de dados das ARTs (CREA, 2011) e dos Alvarás de construção (SEMAM, 

2011 e SEUMA, 2014) trazem informação sobre “proprietários” de empreendimentos 

residenciais, todavia a análise demonstrou que se trata, na realidade, de incorporadores, que 
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detêm o terreno e comandam todo o processo de produção imobiliária. Desse modo, os dados 

não permitiram analisar as relações entre os proprietários fundiários e os demais agentes 

produtores do espaço na atualidade. Essas relações foram captadas a partir de dados 

qualitativos, evidenciados nas entrevistas, em matérias de jornais analisadas e na literatura 

especializada. 

A análise da evolução da aprovação de loteamentos em Fortaleza (cap. 2) evidenciou 

que a expansão da cidade foi conduzida por grandes proprietários fundiários e incorporadores 

em diferentes articulações com o Estado, destacando-se 14 grupos familiares que 

concentraram 21,21% do total de loteamentos aprovados. Por exemplo, a escolha do tipo de 

loteamento a ser implantado em cada localização dependia da informação privilegiada que os 

loteadores tinham em relação à implantação de infraestrutura por parte do Estado 

(especialmente a viária) ou mesmo da pressão que esses loteadores exerciam para direcionar 

esses investimentos, já que muitos loteadores participaram da máquina pública. As 

negociações de terrenos entre Estado e grandes proprietários fundiários para construção de 

equipamentos polarizadores que valorizariam as terras desses proprietários – como foi o caso 

do setor sudeste – também marcou o processo de expansão da cidade.  

A “urbanização aos saltos” (FUCK JUNIOR, 2002; SILVA, 1992), extremamente 

lucrativa para os loteadores, foi permitida pelo Estado até o final da década de 1970, em 

virtude da fragilidade da legislação sobre parcelamento do solo urbano, mesmo diante das 

intensas transformações urbanas que se desenvolviam em Fortaleza desde a década de 1950. 

Apenas na lei municipal n° 5.122-A/1979, seguindo as diretrizes da Lei Federal nº 

6.766/1979, impôs-se a exigência de implantação de loteamento somente em área urbana, 

obrigando o loteador a integrá-lo à estrutura urbana existente, mediante conexão do sistema 

viário e das redes dos serviços públicos existentes ou projetados. Todavia, os loteamentos 

aprovados entre 1930 e 1979 correspondem a 75,22% do total da série histórica. Dessa forma, 

grandes glebas rurais já haviam sido loteadas fora do perímetro urbano definido nos planos 

diretores anteriores, desconectadas do sistema viário e das redes de infraestrutura, deixando 

enormes vazios urbanos com fins especulativos. Além disso, considerando que apenas metade 

dos loteamentos registrados no Cadastro tem informação sobre data de aprovação, pode-se 

inferir que a produção intencional de vazios urbanos por parte dos grandes proprietários 

fundiários teve proporções ainda maiores que as identificadas nos dados disponíveis.  

Outra característica importante nesse processo de constituição do mercado de terras 

via parcelamento do solo é que os grandes proprietários fundiários conduziram os rumos da 
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expansão urbana, não apenas no mercado formal de loteamentos, mas tiveram destacada 

atuação na implantação de loteamentos populares periféricos, sendo decisivos para a 

formação de um mercado informal de terras. Portanto, a questão da propriedade privada da 

terra se encontra no cerne da explicação dos processos de produção do espaço em Fortaleza, 

sendo fundamental para compreender a atual estruturação socioespacial da metrópole. 

A centralidade da terra para a questão urbana foi reconhecida, em termos legais, 

desde a Constituição Federal de 1988 mediante a inserção do capítulo da política urbana 

(artigos 182 e 183). Todavia, cumpre destacar as limitações do texto constitucional, 

principalmente o fato de vincular a aplicação dos instrumentos que garantem o cumprimento 

da função social da propriedade e da cidade à existência de uma lei federal e do plano 

diretor.  

Mesmo com a regulamentação do capítulo da política urbana a partir da aprovação 

do Estatuto da Cidade (lei n°10.257/2001), a maioria dos planos diretores incorporou os 

instrumentos da política urbana sem dotá-los de autoaplicabilidade no âmbito das 

especificidades locais. A brecha deixada entre a aprovação do plano diretor e a 

regulamentação dos instrumentos mediante legislação posterior confere grande poder de 

decisão nas mãos do poder local, historicamente sujeito às pressões e aos interesses da 

reprodução do capital em detrimento do interesse coletivo. Ao mesmo tempo, os movimentos 

sociais são, em geral, alijados do processo de regulamentação dos instrumentos tendo em vista 

a falta de transparência nas ações do legislativo municipal. 

Como foi discutido no primeiro capítulo, no caso de Fortaleza, a inserção do conceito 

de função social da propriedade se deu no PDDU-FOR (1992), incorporando o ideário da 

Constituição Federal de 1988, ainda que de forma incipiente. Todavia, em que pese o avanço 

do reconhecimento do conceito de função social da propriedade, o plano não apresentou 

instrumentos autoaplicáveis do conceito, inviabilizando sua concretização. O PDPFor (2009) 

reafirmou o conceito de função social da propriedade como princípio da política urbana e 

adotou todos os instrumentos previstos no Estatuto da Cidade, avançando em relação ao plano 

anterior, mas também não garantiu a autoaplicabilidade dos instrumentos, dificultando a sua 

real efetivação. Um dos casos mais emblemáticos são as ZEIS mapeadas no PDPFor, que até 

hoje não saíram do papel, por pressões do circuito imobiliário formal, cujos agentes criticam 

as ZEIS justamente com relação ao seu principal objetivo: desvalorizar a terra urbana para 

conter a especulação imobiliária e permitir o seu acesso às populações de baixa renda por 

meio de políticas de HIS, promovendo a inclusão social.  
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Configuração do circuito imobiliário residencial formal na metrópole Fortaleza 

As estratégias, as disputas intercapitalistas e as relações dos agentes concretos do 

circuito imobiliário foram inferidas na análise de várias bases de dados do circuito imobiliário 

em Fortaleza (cap. 2), evidenciando que uma de suas principais características é a 

pulverização da produção por um grande número de empresas em função da baixa 

concentração de capital no setor. 

As profundas mudanças na configuração do circuito imobiliário na metrópole 

Fortaleza estão intrinsecamente atreladas à escala nacional, já que as grandes incorporadoras, 

aproveitando-se de um contexto favorável à expansão da produção imobiliária (alteração do 

marco regulatório e estabilidade da economia) viram na abertura de capital uma nova 

possibilidade de captar recursos do mercado financeiro a partir de 2005, lançando mão de 

estratégias de “diversificação dos segmentos” (com ênfase no segmento econômico) e 

“expansão territorial” (RUFINO, 2012). 

Os dados do IVV/SINDUSCON (2000-2010) permitiram identificar significativa 

expansão da produção imobiliária durante a década 2000, embora ainda caracterizada pela 

lógica seletiva na apropriação do espaço pelo imobiliário formal, já que apenas uma porção 

restrita da RMF é efetivamente incorporada, marcadamente os municípios contíguos à 

metrópole e os espaços litorâneos valorizados pelo imobiliário turístico. Os dados também 

evidenciaram o ano de 2007 como um marco a partir do qual a valorização imobiliária se 

intensificou e os preços dos terrenos iniciaram uma escalada. 

Os dados dos financiamentos imobiliários da CEF (2000-2009) indicaram que o 

público-alvo com renda entre 0 e 10 salários mínimos (incluindo a chamada “nova classe 

média”) tem sido direcionado para a periferia da cidade pelo circuito imobiliário. A produção 

imobiliária na “coroa periférica da metrópole” (RUFINO, 2012) segue os ditames da 

articulação do tripé imobiliário: ponto (localização periférica em virtude do preço da terra), 

preço (que se encaixa nas faixas de financiamento) e produto (geralmente imóveis pequenos 

em condomínios horizontais ou verticais de poucos pavimentos). O mapeamento desses dados 

revelou um cenário preocupante: a reserva de terrenos em bairros “nobres” para uma faixa de 

renda acima de 10 s.m. faz com que a produção imobiliária para as faixas de 3 a 10 s.m. (a 

chamada “nova classe média”) se dê em bairros “emergentes”, fora do eixo leste/sudeste, 

como Messejana, Passaré, Castelão, Mondubim e Maraponga. Como corolário, a produção de 

empreendimentos para a faixa de interesse social é empurrada para os municípios 
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metropolitanos mais integrados à cidade polo, deficientes em infraestrutura e serviços 

urbanos. 

Os dados dos alvarás de construção de empreendimentos imobiliários residenciais 

emitidos pela SEMAM (2004-2010) confirmaram a existência do eixo de valorização 

imobiliária que conecta o leste e o sudeste da metrópole, em virtude da concentração de 

empreendimentos imobiliários nas SER II e VI. Além disso, foi possível constatar a 

diminuição da participação da SER II (leste), sugerindo o processo de esgotamento da oferta 

na área, e o crescimento da SER VI (sudeste) e, em menor escala, das SER V e IV, que 

abrangem a maior parte dos bairros recentemente incorporados à dinâmica imobiliária na 

“coroa imobiliária do segmento econômico” (RUFINO, 2012). Esse último polo de 

concentração é uma novidade do atual padrão de expansão imobiliária, relacionado aos 

grandes lucros dos incorporadores em virtude do relativo baixo preço da terra, associado à 

ampliação dos financiamentos que chegaram à chamada “classe C”. Isso é reforçado pelo fato 

de que os empreendimentos nesses bairros passaram a ser aprovados a partir de 2007, ano da 

chegada de grandes incorporadoras nacionais em Fortaleza. 

Os dados de ITBI (2007-2010) referentes a terrenos comprovaram o quanto o 

mercado formal de terrenos é restrito na cidade. Verificou-se a manutenção da concentração 

do mercado de terras em três focos (leste, sudeste e nos bairros “emergentes” localizados no 

sul/sudoeste), embora o setor leste tenha perdido participação e o sul/sudoeste tenha 

aumentado. Uma tendência que se acentuou em 2010 foi a negociação formal de terrenos nos 

bairros localizados nas bordas periféricas da metrópole, indicando sua inserção na dinâmica 

imobiliária facilitada pela resolução de questões fundiárias que garantem o acesso à 

propriedade privada da terra. É importante destacar que houve maior valorização, 

proporcionalmente, dos terrenos periféricos (mais baratos) em relação aos terrenos mais caros. 

A tendência de valorização da periferia não muda a tendência da concentração dos terrenos 

mais caros nos setores leste e sudeste da metrópole, mas aponta para a expansão do circuito 

imobiliário formal para regiões anteriormente desprezadas pelo mercado.  

Já os dados de ITBI (2007-2010) referentes a edificações indicaram um mercado 

pulverizado, marcado em 2010 pela significativa inserção dos bairros que compõem a “coroa 

imobiliária do segmento econômico” (RUFINO, 2012) e pelo aumento da participação de 

bairros das bordas periféricas no circuito imobiliário formal como novo nicho de mercado, 

levando expansão urbana para áreas sem condições mínimas de infraestrutura e de serviços 

urbanos. Enfim, processa-se a periferização do circuito imobiliário sem que os problemas 
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urbanos da periferia sejam resolvidos. Pelo contrário, os problemas se multiplicam em virtude 

do crescente nível de adensamento não planejado. Além disso, a inserção da periferia no 

mercado de terras influencia o gradiente de preço de terrenos da cidade, elevando o patamar 

da renda absoluta. 

Nos dados dos Habite-se (2007-2010) esboçou-se uma concentração nos setores leste e 

sudeste, embora alguns bairros emergentes também se destaquem (Mondubim, Maraponga, 

Passaré e Álvaro Wayne). Os dados reforçaram o quanto o mercado imobiliário formal ainda 

é restrito em Fortaleza, mesmo diante de sua recente expansão. 

A partir da visão de conjunto de todas as bases de dados analisadas, entende-se que o 

circuito imobiliário em Fortaleza atua no processo de produção do espaço, conduzindo os 

movimentos de expansão e valorização urbana desde a década de 1930. Com foco na 

produção de loteamentos até a década de 1970, o circuito imobiliário se voltou para produção 

de empreendimentos residenciais a partir de então, sempre respondendo às transformações 

conjunturais e estruturais das escalas nacional e regional. O atual movimento de expansão e 

valorização voltado para classes médias e altas é entendido neste trabalho como aquele 

conformado em direção ao setor sudeste da metrópole, que articula investimentos imobiliários 

e atrativos turísticos.  

Mesmo reconhecendo a importância da recente diversificação da produção 

imobiliária formal em direção aos “bairros emergentes” da coroa periférica (RUFINO, 2012), 

aponta-se para o “setor sudeste” enquanto principal vetor de metropolização imobiliária 

formal, estruturado pelo eixo da Av. Washington Soares / Rodovia CE 040 e, 

complementarmente, pela Av. Maestro Lisboa / CE 025. E foi nesse vetor de metropolização 

que se constituiu um fragmento espacial identificado como setor de conflitos na metrópole, 

eleito para estudo de caso. 

Passado, presente e futuro em Sapiranga/Coité: segregação e fragmentação 

Ao longo do terceiro e do quarto capítulos da tese, buscou-se compreender a atual 

estrutura socioespacial de Sapiranga/Coité como um resultado das tensões entre o passado, o 

presente e o futuro desse fragmento espacial na metrópole, ou seja, como uma “acumulação 

desigual de tempos” (SANTOS, 1996) que absorve e sintetiza diferentes heranças e rupturas 

históricas, a partir das quais se esboçam novas tendências de produção do espaço enquanto 

virtualidades (possibilidades). 

No terceiro capítulo, recuperou-se o processo histórico de formação de 

Sapiranga/Coité a partir da atuação do circuito imobiliário formal (segmento de loteamentos) 
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por meio da aprovação do loteamento Parque Água Fria em 1957, transformando em “urbana” 

uma área rural completamente desconectada do tecido urbano da cidade na época.   

A aprovação desse loteamento em uma área desconectada da cidade não foi um fato 

isolado, mas tomou parte nas estratégias de valorização imobiliária conduzidas por grandes 

proprietários fundiários e incorporadores a partir da década de 1940, como evidenciou a 

análise do Cadastro de Loteamentos (1930-2002). Entende-se que a valorização imobiliária do 

setor sudeste foi um “projeto” dos grandes incorporadores nos anos 1950, inicialmente 

fracassado, em virtude da estrutura espacial da cidade na época, que ainda apresentava 

barreiras (físicas e históricas) à expansão em direção ao sudeste. Somente na década de 1970, 

o projeto de valorização imobiliária lançou os fundamentos de sua realização, quando esses 

incorporadores se articularam com o Estado doando ou negociando terrenos para construção 

de equipamentos polarizadores e grandes obras, que atraíram mais investimentos públicos e 

privados.  

O descompasso histórico entre o início desse projeto de valorização imobiliária em 

1950, com a abertura de loteamentos “no meio da nada”, e sua efetivação a partir da década 

de 1980, em função da dotação de infraestrutura e equipamentos públicos e privados, 

viabilizou que esse setor se configurasse como espaço de conflito, pois quando um segmento 

das elites deslocou-se com maior intensidade para o sudeste já havia favelas e alguns 

pequenos conjuntos habitacionais, dando novos conteúdos ao processo de segregação. 

No caso do loteamento Parque Água Fria, o loteador não atendeu plenamente ao 

projeto aprovado, deixando vazios e sem uso os espaços destinados às praças e espaços livres, 

atraindo o processo de favelização nesses espaços desde a década de 1960. A construção do 

Conjunto Alvorada na década de 1970 e de mutirões na década de 1990, dotados de 

infraestrutura mínima, reforçou o processo de favelização, agora associado às expectativas de 

se beneficiar da infraestrutura nas bordas dos conjuntos habitacionais, além de outros 

elementos, tais como boa localização na área e falta de oferta de UHs para a população de 

baixa renda.  

O circuito imobiliário formal voltou ao bairro na década de 1990, encontrando um 

quadro socioespacial caracterizado pela convivência de favelas, conjuntos, chácaras, espaços 

verdes e muitos vazios urbanos, como resultado do encontro de diferentes temporalidades e 

espacialidades. Nessa época, os investimentos se justificaram pelo baixo preço da terra e pelas 

expectativas de transformações que poderiam tornar aquela área uma “boa localização”, 



352 
 

 

explorando-se a proximidade com a Av. Perimetral (no trecho da atual Av. Washington 

Soares). 

Diante dessa realidade, o circuito imobiliário forjou o produto condomínio horizontal 

fechado de casas, previsto no PDDU-FOR de 1992. Esse produto foi vendido pelo marketing 

como “novo estilo de morar da classe média”, sendo alternativa ao padrão verticalizado 

predominante no setor leste da cidade. No cerne da questão, esse produto respondia ao 

principal anseio da classe média disposta a migrar para essa área da cidade em função do 

menor preço da terra (e, por consequência, da moradia): o isolamento em relação às favelas e 

aos conjuntos do bairro. 

O produto condomínio horizontal fechado de casas articula os seguintes elementos em 

sua concepção, forjada pelo marketing imobiliário: a segurança (pretensamente garantida pelo 

isolamento do condomínio fechado e uso de segurança privada), a localização (acesso a 

centralidades, equipamentos comerciais, eixos viários estruturantes etc.), a privacidade 

(garantida pelo aumento do tamanho da fração de propriedade privada) e o status (novo estilo 

de vida das classes médias). 

O resultado socioespacial do ciclo de expansão imobiliária dos condomínios 

horizontais fechados em Sapiranga/Coité foi o acirramento da fragmentação socioespacial, 

pois o distanciamento social viabilizado pelo isolamento desse produto permitiu sua expansão 

mesmo na proximidade espacial com moradias precárias de favelas e conjuntos habitacionais. 

É justamente o par distanciamento social/proximidade espacial que sustenta a noção de 

fragmentação socioespacial (JANOSCHKA & GLASZE, 2003; SOUZA, 2000 e 2008; 

SPOSITO, 2011 e 2013; ZANDONADI, 2008), que se aproxima da ideia de padrão fractal de 

segregação (CALDEIRA, 2000; D’OTTAVIANO, 2008; NEGRI, 2008; SABATINI e 

SIERRALTA, 2006). Portanto, fragmentação e segregação fractal se revelaram conceitos 

fundamentais na leitura das heranças, rupturas e tendências que se articulam na produção 

desse setor de conflitos na metrópole.  

A análise de bases de dados quantitativas – ITBI (2008-2010), alvarás de construção 

(2000-2013) e ARTs de empreendimentos residenciais (2000-2010) –, cotejada com os dados 

qualitativos obtidos em entrevistas realizadas com construtoras, imobiliárias, corretores 

imobiliários, instituições representativas do setor imobiliário e órgãos públicos, permitiu 

concluir que o circuito imobiliário formal desenvolvido em Sapiranga/Coité nas duas últimas 

décadas não participou diretamente de nenhum dos três movimentos de fortalecimento da 

incorporação em Fortaleza apontados por Rufino (2012), a saber, a chegada das grandes 
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incorporadoras nacionais, o surgimento de incorporadoras “puras” e a reestruturação das 

grandes construtoras locais.  

Isso pode ser explicado em virtude de uma importante especificidade que caracteriza o 

circuito imobiliário nesse fragmento: não há um agente específico que desempenhe o papel 

exclusivo de incorporador. A incorporação é desenvolvida pela própria construtora, 

sinalizando que as construtoras atuantes na área não se subordinam ao “incorporador puro”, 

sendo uma resistência ao processo de chegada do grande incorporador em Fortaleza e de 

reestruturação das grandes construtoras locais, que passam a focar a incorporação em seus 

negócios imobiliários (RUFINO, 2012). Trata-se de uma forma tradicional que sofre os 

impactos da restruturação no setor imobiliário. No caso de Sapiranga/Coité, o grande 

“incorporador puro” não investirá na área, até ter garantias da remoção ou urbanização das 

favelas, valorizando a área. 

No circuito imobiliário formal atuante em Sapiranga/Coité, a lógica da incorporação 

não submeteu a lógica da construção, mas no interior dessa lógica da construção subjacente ao 

discurso dos construtores locais, há expectativas de ganhos que vão além dos ganhos 

produtivos (típicos da lógica estritamente industrial), incluindo ganhos fundiários (com a 

valorização da terra) e financeiros (estratégias de retenção de unidades para vender apenas no 

final da obra para “ganhar a valorização”). Guardando os traços de um modelo de produção 

em que a “indústria da construção civil” se confunde com o “setor imobiliário”, o construtor 

atuante na Sapiranga busca resistir frente ao avanço do capital “incorporador puro”. 

A força da resistência desse perfil de construtor em Sapiranga/Coité, mesmo diante 

das transformações na metrópole a partir de meados da década de 2000, pode ser explicada 

pela proximidade com as favelas, que torna o bairro pouco atraente para o “incorporador 

puro”, cujo público-alvo (classes altas) não aceitaria esse bairro como localização, mesmo que 

para investimento. 

Marcado pela atuação pulverizada de pequenas construtoras e pequenos investidores 

individuais, o circuito imobiliário formal nessa área se desenvolveu com base na forte 

imbricação entre incorporação e construção, tornando tênues os limites entre as diferentes 

formas de ganhos auferidos no processo de valorização dos capitais imobiliários: os lucros da 

incorporação (identificados como “incrementos de renda fundiária” por Fix, 2011, já que têm 

por base as rendas fundiárias que, de outra forma, seriam apropriadas pelo proprietário 
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fundiário), os lucros da construção, os juros do financiamento ao consumo
127

 e os lucros de 

comercialização (baseado fortemente em expectativas de valorização).  

A análise econômica detalhada da participação de cada um desses ganhos, 

desagregando o valor total do imóvel entre valor da terra, incorporação, construção, 

corretagem etc., fugiria aos limites desta Tese. Todavia, as falas dos entrevistados permitiram 

fazer inferências sobre as relações entre as diferentes formas de ganhos na produção 

imobiliária formal, sugerindo o grande peso dos lucros da construção e dos lucros da 

incorporação pela alteração do uso do terreno. Ao longo do ciclo de expansão imobiliária nas 

duas últimas décadas, houve um recuo na participação dos lucros de incorporação em virtude 

do aumento significativo de preços dos terrenos, contribuindo para o esgotamento do modelo 

de produção e do produto na área. 

Na fala dos entrevistados, todos os ganhos aparecem na forma “lucro da atividade de 

construção”, obscurecendo as outras formas de ganhos, principalmente a centralidade da 

renda da terra enquanto relação social de disputa entre o incorporador e o proprietário 

fundiário, que é fundamental para determinar o preço da terra urbana e, consequentemente, 

influenciar decisivamente o processo de valorização imobiliária baseado na “raridade” e na 

“escassez” da terra urbana. 

A dinâmica de acesso à terra em Sapiranga/Coité revelou-se fundamental para 

compreender as transformações ocorridas no processo de evolução do circuito imobiliário a 

partir da década de 1990. Concluiu-se que as construtoras identificadas têm poucos 

empreendimentos na área justamente pelo acesso à propriedade privada da terra que não foi 

garantido para longo prazo. Com a estratégia de comprar um terreno por vez para construir 

em seguida, as pequenas construtoras acabam encontrando o entrave da propriedade privada 

da terra, que teve seu preço elevado em virtude da constituição de bancos de terras por 

grandes incorporadoras (nacionais e locais) por produzirem artificialmente a escassez de terra 

urbana. A elevação de preços dos terrenos também se deve à própria expansão imobiliária na 

área, explicitando a condição contraditória da propriedade privada da terra, simultaneamente 

obstáculo e fundamento para a reprodução dos capitais imobiliários.  

Assim, a inviabilidade de acesso à terra em virtude do preço dos terrenos foi o 

elemento fundamental para a saída das construtoras de Sapiranga para outras áreas
128

, 

                                                 
127

 Nos casos de financiamento direto, que eram representativos no início da expansão imobiliária, mas perderam 

importância com a reestruturação do financiamento bancário na década de 2000. 
128

 Seguindo, basicamente, três caminhos: (1) três foram atuar no Eusébio, reproduzindo o mesmo padrão de 

condomínios horizontais de casas, tratando o Eusébio como bairro de Fortaleza e como transbordamento da 

Sapiranga; (2) duas foram atuar na RMF, mudando o padrão da produção imobiliária para o segmento 
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contribuindo para que essas empresas expandissem a tipologia casa em condomínio horizontal 

para o sudeste da metrópole e, posteriormente, para diferentes partes da cidade, por meio de 

condomínios ou casas em série (lotes isolados), muitos como enclave na periferia pobre. 

Condicionado pelo passado e, ao mesmo tempo, condicionando o futuro, o presente é 

marcado pelo esgotamento do circuito imobiliário formal, tanto em relação ao modelo de 

produção (focado na construção) quanto ao produto (condomínio horizontal fechado de casas) 

que se tornou “marca” da área.  

 Esse duplo esgotamento do ciclo de expansão imobiliária em Sapiranga/Coité cria 

expectativas de chegada do processo de verticalização na margem oriental da Av. 

Washington Soares (tão logo seja solucionada a questão do saneamento ambiental) e do 

capital “incorporador puro”, que teria poder de barganha junto aos proprietários fundiários 

que ainda retêm terrenos de interesse imobiliário na área.  

Todavia, também há a possibilidade de que essa área seja considerada saturada pelo 

mercado imobiliário, não sendo viável verticalizar a área, tanto porque há outras áreas para 

verticalizar na cidade, quanto por causa dos problemas de acesso ao terreno (preços altos e 

terrenos retidos especulativamente), da falta de saneamento ambiental, da questão da 

violência e do tráfico de drogas, da presença de favelas e da associação entre a área e o padrão 

horizontal de casas. 

De um jeito ou de outro, está-se diante de um momento de inflexão na história da 

produção socioespacial desse setor de conflitos na metrópole, que pode determinar o futuro 

das relações entre as diferentes formas de produção da habitação, apontando a forma que será 

predominante:  

1. a produção imobiliária formal continuará comandando o processo, todavia com o padrão 

verticalizado trazido pela figura do “incorporador puro”, exigindo saneamento, melhorias 

viárias, intensificação da segurança privada e remoções de favelas?  

2. o padrão horizontal conseguirá se manter mediante a redução do preço da terra e a 

liberação dos terrenos retidos pela especulação imobiliária de grandes proprietários?   

3. a produção informal se expandirá, reforçando o processo de favelização da área como 

resultado das iniciativas pontuais dos moradores, inclusive ocupando os terrenos retidos de 

interesse imobiliário e acirrando os conflitos que caracterizam o bairro?  

                                                                                                                                                         
econômico, utilizando recursos do MCMV; (3) uma (maior construtora que atuou na área) voltou a atuar em 

empreendimentos verticais em áreas valorizadas de Fortaleza e diversificou sua produção, passando a atuar 

também no segmento econômico, utilizando recursos do MCMV. 
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4. a produção informal se expandirá pela atuação organizada de movimentos sociais pelo 

direito à moradia, como o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MSTS), que agregou 

algumas lideranças da área anteriormente ligadas ao Movimento dos Conselhos Populares 

(MCP)?  

5. a produção pelo Estado, na esfera municipal, voltará a atuar na área, utilizando as ZEIS 

vazio para produzir Habitação de Interesse Social e urbanizando as ZEIS favelas?  

6. o binômio ZEIS/HIS será implantado utilizando recursos do PMCMV, promovendo a 

substituição do Estado pela setor da construção?  

Qualquer que seja o caminho seguido, os agentes produtores do espaço em 

Sapiranga/Coité terão que partir de uma realidade marcada pela fragmentação socioespacial, 

enquanto condição e produto do ciclo de expansão imobiliária formal na área nas duas últimas 

décadas. 

Todos esses caminhos se apresentam como virtualidade no momento atual, mas a 

leitura dos processos em curso permite pensar no movimento que se desenha como tendência. 

Se já está em curso um amplo processo de remoção de favelas bem localizadas em Fortaleza 

assim como a expansão da segurança privada, provavelmente será difícil haver expansão do 

processo de favelização em Sapiranga/Coité. O binômio ZEIS/HIS também enfrenta muitas 

dificuldades para se implantar na área, pela falta de regulamentação das ZEIS que se arrasta 

há seis anos. Resta como tendência o avanço da produção imobiliária formal, seja no padrão 

vertical, seja no horizontal. 

As transformações socioespaciais que emergirão do(s) caminho(s) seguido(s) exigirão 

novas análises e sínteses, podendo se tornar fecundo objeto de outras pesquisas acadêmicas, 

bem como se tornar foco de discussão sobre o direito à moradia e à cidade por parte de 

movimentos sociais, da sociedade civil e, quiçá, do Estado.  
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